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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про основні 

прийоми професійної діяльності медичного персоналу спрямованих на 

створення сприятливих умов успішного лікування хворих, полегшення їхнього 

стану і задоволення основних фізіологічних потреб організму на основі 

глибокого знання та розуміння особливостей функціонування організму 

хворої людини із дотриманням принципів медичної етики та деонтології. 

 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична біологія», 

«Медична та біологічна фізика», «Медична хімія», «Біологічна та 

біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та 

ембріологія», «Фізіологія», «Латинська мова та медична термінологія», 

«Іноземна мова / Foreign language», «Деонтологія з основами професійної 

та корпоративної етики». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання із медичної біології, медичної 

хімії, біологічної та біоорганічної хімії, анатомії людини, гістології, 

цитології та ембріології, фізіології та ін. навчальних дисциплін для 

рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою 

та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Загальний догляд за хворими терапевтичного профілю 

(практика)» є складовою програми професійної підготовки фахівців освітнього 

рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Загальний догляд за 

хворими терапевтичного профілю (практика)» є першою, обов’язковою 

клінічною дисципліною, вивчення якої покликано ознайомити студента із 

роботою медичних закладів стаціонарного типу, правилами контакту із 

хворими, закласти морально-етичні основи подальшої професійної поведінки. 

Дана дисципліна передбачає вивчення гігієнічних, профілактичних та 

лікувальних заходів, які входять до компетенції медичного персоналу і 

застосовуються для створення комфортних умов перебування хворого у 

медичному закладі, сприяння якнайшвидшого одужання пацієнта, запобігання 

розвитку ускладнень, а також опанування найпростішими маніпуляціями 

надання першої медичної допомоги при невідкладних станах. 
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4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Забезпечити набуття здобувачем освіти основних теоретичних знань, 

необхідних для організації комфортних умов перебування хворого у 

стаціонарі та забезпечення необхідного догляду за ним на всіх етапах 

лікування; 

2. Забезпечити набуття здобувачем освіти основних практичних навичок з 

догляду за хворими в умовах стаціонару та вміння визначати й оцінювати 

загальний стан пацієнта, основні параметри його життєдіяльності та правила 

забезпечення життєвих потреб організму; 

3. Сформувати у студентів морально-етичні та деонтологічні якості при 

професійному спілкуванні з хворим. 

4. Забезпечити набуття здобувачем освіти навичок використання 

інформаційних і комунікаційних технологій. 

5. Забезпечити набуття здобувачем освіти виконання медичних маніпуляцій 

згідно зі стандартами та правилами інфекційної безпеки. 

Практика проводиться у терапевтичному відділенні стаціонару 

безпосередньо під час ІV навчального семестру. Проходження практики з 

догляду за хворими здійснюється шляхом самостійної роботи студентів та 

консультацій. Оскільки під час практики студенти вперше знайомляться з 

клінікою та безпосередньо спілкуються з хворими, робочий день студента 

складається з двох частин: 1) засвоєння теоретичного матеріалу щодо 

особливостей роботи стаціонару та основних маніпуляцій і їх відпрацювання 

під контролем викладача (у вигляді консультацій); 2) самостійна робота 

студента у відділеннях стаціонару та закріплення отриманих знань і умінь 

(самостійна робота студентів).  

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти (НРК України – 7 рівень), галузь знань 22 Охорона 

здоров’я, спеціальність 222 Медицина, затвердженого та введеного в дію 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.11.2021 р. за № 1197 

дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних 

компетентностей: 

 

інтегральної: 

- Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та 

інноваційного характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати 

навчання з високим ступенем автономії. 

 

загальних: 

ЗК.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК.02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК.03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
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ЗК.04. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК.06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК.07. Здатність працювати в команді. 

ЗК.08. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК.11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК.12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

 

спеціальних (фахових, предметних):  

СК.01. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати 

клінічні дані. 

СК.07. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

СК.08. Здатність до визначення тактики та надання екстреної медичної 

допомоги. 

СК.09. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів. 

СК.10. Здатність до виконання медичних маніпуляцій. 

СК.11. Здатність розв'язувати медичні проблеми у нових або незнайомих 

середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з 

урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. 

СК.13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних 

заходів. 

СК.24. Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, 

лабораторними тваринами. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати 

1.1. Етичні норми, алгоритми 

забезпечення режиму 

перебування у стаціонарі під час 

проведення лікування 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль; 

публічний захист 

практики 

6 

1.2. Систему санітарно-гігієнічних 

та профілактичних заходів в 

умовах медичного стаціонару 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль; 

публічний захист 

практики 

6 

1.3. Систему офіційного 

документообігу в професійній 

роботі медичного персоналу, 

включаючи сучасні комп’ютерні 

інформаційні технології 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль; 

публічний захист 

практики 

6 

1.4. Стандартні схеми опитування 

пацієнта 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль; 

публічний захист 

практики 

6 

1.5. Алгоритм надання екстреної 

медичної допомоги при 

невідкладних станах (зупинка 

серця та дихання) 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль; 

публічний захист 

практики 

6 

1.6. Принципи організації 

раціонального харчування, 

основи призначення дієти при 

лікуванні захворювань, 

принципи і методи пропаганди 

здорового способу життя 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль; 

публічний захист 

практики 

6 

2 Вміти 

2.1. Провести бесіду з пацієнтом на 

підставі алгоритмів та 

стандартів 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 
щоденник 

 

6 

2.2. Організувати санітарно-

гігієнічний та лікувально-

охоронний режими основних 

підрозділів стаціонару, вести 

пропаганду здорового способу 

Самостійна 

робота за місцем 
проведення 

практики 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

6 
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життя 

2.3. На основі поглиблених знань 

про людину, її органи та 

системи виконувати медичні 

маніпуляції, передбачені 

програмою 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

9 

2.4. Забезпечити визначений лікарем 

необхідний режим фізичної 

активності та відпочинку при 

лікуванні захворювання 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 
щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

6 

2.5. Надавати екстрену медичну 

допомогу при невідкладному 

стані – проводити непрямий 

масаж серця та штучне дихання  

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 
щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

9 

2.6. Забезпечити визначений лікарем 

режим харчування пацієнта та 

умови прийому їжі. 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 
щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

6 

3 Комунікація 

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

з пацієнтом; ефективно 

формувати комунікаційну 

стратегію при спілкуванні з 

пацієнтом 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

публічний захист 

практики 

7 

3.2. Представляти результати 

наукового дослідження у формі 

доповідей з використанням 

сучасних технологій, коректно 

вести дискусію. 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

7 

4.  Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях і теоріях догляду за 

хворими; проводити підбір та 

аналіз сучасної літератури за 

даним медичним напрямком, 

використовувати її, а також 

програми обробки даних для 

планування, отримання й аналізу 

результатів власної науково-

дослідної роботи 

Самостійна 
робота  

Звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

8 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання  

дисципліни (код) 

 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

ПРН 14. Визначати тактику та 

надавати екстрену медичної 

допомогу при невідкладних 

станах (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу згідно з 

існуючими клінічними 

протоколами та стандартами 

лікування. 

+ + + + + + + + +  +   + + 

ПРН 15. Організовувати 

надання медичної допомоги та 

лікувально-евакуаційних 

заходів населенню та 

військовослужбовцям в 

умовах надзвичайних ситуації 

та бойових дій, в т.ч. у 

польових умовах. 

+ +  + + +  + +  + + + +  

ПРН 17. Виконувати медичні 

маніпуляції (за списком 5) в 

умовах лікувального закладу, 

вдома або на виробництві на 

підставі попереднього 

клінічного діагнозу та/або 

показників стану пацієнта 

шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, 

дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм. 

+ +  + + + + + +  + +    

ПРН 21. Відшуковувати 

необхідну інформацію у 

професійній літературі та 

базах даних інших джерелах, 

аналізувати, оцінювати та 

застосовувати цю інформацію. 

+ +   + + + + + + + +    
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

 - поточне оцінювання (поточний контроль):  

1. Модульний контроль – РН 1.1–1.6 – 20 балів / 10 балів 

4. Щоденник – РН 2.1–2.6 – 20 балів / 10 балів 

6. Усні відповіді /доповнення  - РН 1.1–1.6, 3.1. – 10 балів / 5 балів 

7. Поточний контроль – РН 2.1–2.6, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

8. Звіт за практикою – РН 1.1–1.6, 2.2–2.6, 3.2, 4.1  – 20 балів / 10 балів  

9. Публічний захист звіту про практику – РН 1.1–1.6, 2.2–4.1  – 20 балів / 10 балів  

 

- семестрове оцінювання (семестровий контроль): диференційований залік  
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено диференційований залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно 

оціненими результатами навчання протягом семестру. Оцінки нижче мінімального 

порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються.  

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є оформлення згідно встановлених вимог щоденника практики, підготовка та 

оформлення звіту по практиці (згідно встановлених вимог), отримання оцінки виконання 

студентом усіх передбачених програмою практики завдань від керівника практики, захист 

звіту про практику.  

Наявність заповненого та завіреного підписом керівників практики Щоденника та 

Підсумкового звіту є обов’язковим. 

Модульний контроль передбачає тестовий контроль (Додаток 2). 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання:  
Поточне оцінювання. Поточний контроль студентів оволодіння практичними 

навичками здійснюється відповідно до конкретних цілей керівниками – викладачами 

практики (перелік питань та практичних навичок, які має засвоїти студент при вивченні 

дисципліни «Загальний догляд за хворими терапевтичного профілю (практика)» у Додатку 

1). Одним із видів діяльності студента та його контролю з боку керівника практики є 

ведення Щоденника виробничої практики, який заповнюється студентом після кожного дня 

проходження практики та підписується керівником виробничої практики. Після закінчення 

змістового модуля студент заповнює Підсумковий звіт про виконану роботу.  

Оцінювання виконання програми практики (виконання студентом усіх передбачених 

програмою практики завдань, оформлення щоденника практики, підготовки та оформлення 

звіту згідно вимог, оцінювання практики її керівником) проводиться наприкінці або по 

закінченні практики. Захист звіту про практику проводиться перед комісією за участю 

керівника практики від кафедри наприкінці або по закінченні практики (оцінюється 

логічність та коректність викладання, відповідність меті та завданням практики, 

аргументованість відповідей на запитання). 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура освітнього компоненту  

 

№ 

п/п 

Номер і назва виду роботи Кількість 

годин 

1.  Виконання студентом усіх передбачених програмою практики 

завдань 

52 

2.  Модульний контроль  1 

3.  Оформлення щоденника та звіту практики 5 

4.  Захист звіту про практику 2 

Загальний обсяг 60 год. 

 
 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 

1. Нетяженко В.З., Щуліпенко І.М., Дідківська Л.А. Догляд за хворими (загальний і 

спеціальний з основами медсестринської техніки): підруч. для студ. вищ. мед. 

навч. закл. IV рівня акредитації. – К.: Здоров'я, 2013. - 591 с.  

2. Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.І. Догляд за хворими 

(практика): підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації.– Вид 

3-тє, випр. – К.: Медицина, 2015. — 488 с. 

3. Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: 

підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації / за ред. В.І. 

Литвиненка. - 7-ме вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 424 с.  

 

Додаткові: 

1. Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: навч.посібник /Л.С. Савка, 

Л.І. Разінкова, О.І. Коцар; за ред. Л.М. Ковальчука, О.В. Кононова. – 3-є вид., 

переробл. і допов. — К.: ВСВ “Медицина”, 2017. – 600 с. 

2. Основи догляду за хірургічними хворими: навчально-методичний посібник для 

студентів ВМНЗ IV рівня акредитації / Шумейко І.А., Лігоненко О.В., Чорна І.О., 

Зубаха А.Б., Дігтяр І.І., Стороженко О.В.  - Полтава, 2015. - 160 с. 

 

10. Додаткові ресурси: 

Інформаційні: 

1. Яворський О.Г. DVD-фільм «Догляд за хворими. Основи мед сестринської 

справи» (у 2-х частинах) / Яворський О.Г., аудіо- та відеоматеріали, 2013. 

2. Яворський О.Г. DVD-фільм «Огляд хворого. Основи мед сестринської справи» 

(у 2-х частинах) / Яворський О.Г., аудіо- та відеоматеріали, 2013. 

3. Наказ МОЗ України № 798 від 21.09.2010Про затвердження методичних 

рекомендацій "Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу" 

[електронний ресурс]. – Режим доступу:http://medsoft.ucoz.ua 

4. Наказ МОЗ України № 110 від 14.02.2012 Про затвердження форм первинної 

облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються 

у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування 

[електронний ресурс]. – Режим доступу:http://medsoft.ucoz.ua 

http://medsoft.ucoz.ua/load/nakaz_moz_798_vid_21_09_2010/3-1-0-118
http://medsoft.ucoz.ua/
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5. Наказ МОЗ України № 223 від 22.10.1993 Про збір, знезараження та здачу 

використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас 

[електронний ресурс]. – Режим доступу:http://medsoft.ucoz.ua 

Інтернет-ресурси: 

6. З тем «Загальний огляд хворого» 

– http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/medicine/pulmonar/pd/contents.htm 

– http://meded.ucsd.edu/clinicalmed/ 

7. З питань етико-деонтологічних аспектів роботи медичного працівника:  

– http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vzhdu/2011_57/vip_57_13.pdf 

– http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Mosv/2012_4/data/article22.pdf.  

– http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2012_1/2neranov.pdf.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medsoft.ucoz.ua/load/3-1-0-16
http://medsoft.ucoz.ua/
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vzhdu/2011_57/vip_57_13.pdf
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Додаток 1 

 
Перелік питань та практичних навичок, які має засвоїти студент при вивченні 

дисципліни «Загальний догляд за хворими терапевтичного профілю (практика)»:  
1. Приготувати відповідний дезинфицирующий розчин та провести санітарну обробку 

приліжкових тумбочок та підвіконь у палаті.  

2. Приготувати відповідний дезинфицирующий розчин та провести вологе прибирання 

маніпуляційного кабінету.  
3. Приготувати відповідний дезинфицирующий розчин та провести обробку медичного приладдя 

для багаторазового використання (банок, термометра, наконечників клізми, підкладного 

судна).  

4. Провести розпитування хворого та заповнити титульну сторінку історії хвороби.  
5. Провести розпитування хворого та виділити основні скарги.  

6. Провести вимірювання температури у хворого та оформити температурний лист.  

7. Провести огляд хворого на наявність корости та педікульозу.  
8. Провести вимірювання росту пацієнта стоячи, сидячи, визначити масу тіла та розрахувати 

індекс маси тіла.  

9. Підготувати гігієнічну ванну для санітарної обробки хворого, провести її обробку та 
дезінфекцію після користування.  

10. Продемонструвати методику транспортування хворого на ношах та перекладання його на 

ліжко.  

11. Продемонструвати навички користування функціональним ліжком та надання відповідних 
положень хворому при нападі ядухи та при колапсі.  

12. Дослідити у хворого пульс на променевих артеріях, зробити висновок про основні його 

властивості.  
13. Дослідити у хворого пульс на нижніх кінцівках, зробити висновок про його відповідність 

нормі.  

14. Виміряти хворому артеріальний тиск, зробити висновок про його відповідність нормі.  
15. Провести дослідження дихання у показового хворого, зробити висновок про основні його 

властивості.  

16. На бланку температурного листа відмітити запропоновані викладачем показники пульсу, 

артеріального тиску, температури тіла, зробити висновок про їх відповідність нормі та про тип 
температурної кривої.  

17. Провести переміну натільної та постільної білизни хворому, що знаходиться на ліжковому 

режимі.  
18. Розкласти на демонстраційному столі запропоновані лікарські засоби по групах за способом 

введення, назвати основні способи введення препаратів.  

19. Продемонструвати методику закапування крапель у вуха, ніс, очі на муляжі.  

20. Підготувати необхідні розчини та продемонструвати правила поводження з одноразовим 
шприцом після його застосування.  

21. Підготувати необхідні засоби та продемонструвати методику накладання зігрівального 

компресу.  
22. Продемонструвати методику підготовки гумової грілки та пухиря з льодом і користування 

ними.  

23. Продемонструвати методику застосування гірчичників.  
24. Продемонструвати методику годування хворого, прикутого до ліжка.  

25. Приготувати необхідне обладнання для очисної клізми, продемонструвати методику її 

застосування на муляжі.  

26. Продемонструвати на муляжі методику користування підкладним судном та сечоприймачем у 
хворих чоловічої та жіночої статі.  

27. Підготувати посуд для взяття аналізу сечі за Зимницьким, дати відповідні вказівки хворому.  

28. Підготувати необхідні засоби та провести гігієну порожнини рота, носа та вух важкохворому.  
29. Підготувати необхідні засоби та провести профілактику утворення пролежнів.  

30. Продемонструвати методику проведення реанімаційних заходів (штучна вентиляція легень, 

непрямий масаж серця) на фантомі. 
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Додаток 2 

 

 

№ 

п/п 
Назви розділів і тем 

Кількість 

годин на 

самостійну 

роботу 

Тема 1. Загальний та спеціальний догляд за пацієнтами. Структура і організація 

роботи відділення терапії.  

1.  Самостійна робота. Історичні віхи становлення медичної допомоги 

хворій людині. Визначення ролі і місця догляду за хворими в 

лікувально-діагностичному процесі, поняття про його структуру та 

умови проведення. Морально-етичні та деонтологічні засади 

формування медичного фахівця. Принципи фахової субординації 

медичного персоналу. Поняття про лікувально-охоронний, санітарний 

та лікарняний режими терапевтичного стаціонару, роль медичного 

персоналу у їх забезпеченні. 

4 

2.  Самостійна робота. Основні відділення та допоміжні підрозділи 

терапевтичного стаціонару. Функції приймального відділення лікарні у 

прийомі і направленні хворих до профільних відділень. Прийом та 

реєстрація хворих. Заповнення медичної документації. Санітарно-

гігієнічна обробка хворого. Транспортування хворих у профільні 

відділення лікарні. 

4 

3.  Самостійна робота. Загальна характеристика терапевтичного 

відділення, структура і функціональне призначення. Основні обов’язки 

медичної сестри. Пост медичної сестри та організація її роботи. 

Застосування  дезінфікуючих розчинів. Особливості прибирання 

приміщень терапевтичного відділення. 

5 

4.  Заповнення щоденника 0,5 

Тема 2. Розпитування та огляд хворого, їх роль в оцінці загального стану пацієнта. 

5.  Самостійна робота. Роль розпитування хворого у діагностичному 

процесі. Анамнез, його основні частини. Деонтологічні особливості 

проведення розпитування хворого. Основні правила розпитування 

родичів хворого, який знаходиться у непритомному або важкому стані. 

Ознайомлення з медичною документацією, яка заповнюється на основі 

розпитування хворого. 

5 

6.  Самостійна робота. Послідовність проведення загального огляду 

хворого. Визначення загального стану хворого. Стан свідомості та її 

можливі порушення (гальмівні, іритативні). Оцінка положення хворого 

у ліжку, його постави та ходи. Антропометричні дослідження. Правила 

занесення до медичної документації даних, знайдених при огляді 

хворого 

5 

7.  Заповнення щоденника 0,5 

Тема 3. Визначення та реєстрація основних показників життєдіяльності хворого 

(гемодинаміки, дихання).  

8.  Самостійна робота. Пульс, основні його властивості. Методика 

дослідження пульсу на променевих артеріях. Судини, доступні для 

пальпації. Основні правила зупинки кровотечі з артеріальних та 

венозних судин, накладання кровоспинного джгута. 

5 

9.  Самостійна робота. Артеріальний тиск та правила його вимірювання 

на плечовій артерії. Нормальні показники артеріального тиску. 

Основні правила визначення частоти, глибини, типу, ритму дихання. 

Перша допомога хворим при задишці, ядусі. 

4 
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№ 

п/п 
Назви розділів і тем 

Кількість 

годин на 

самостійну 

роботу 

10.  Заповнення щоденника 0,5 

Тема 4. Ентеральне застосування лікарських засобів. 

11.  Самостійна робота. Класифікація медикаментозних засобів за шляхом 

уведення в організм хворого. Форми лікарських засобів. Роль і 

обов'язки медичного персоналу при забезпеченні хворих 

медикаментозними засобами. Принципи зберігання медикаментозних 

засобів. 

5 

12.  Самостійна робота. Механізм дії на організм фізіотерапевтичних 

процедур. Застосування компресів, грілки, пухиря із льодом. Основні 

покази та протипоказання до їх використання. Правила обробки грілок, 

пухиря для льоду після використання. Найпростіші світлові і 

гідротерапевтичні процедури. Правила обробки ванн та 

інструментарію, який використовувався при процедурах. Особливості 

прибирання приміщень, в яких проводяться фізіотерапевтичні 

процедури. Догляд за хворими під час прийому фізіотерапевтичних 

процедур і надання їм необхідної долікарської допомоги у випадках 

розвитку ускладнень. 

5 

13.  Заповнення щоденника 0,5 

Тема 5. Парентеральне застосування лікарських засобів.  

14.  Самостійна робота. Організація харчування хворих. Роль 

лікувального харчування у структурі оздоровчого процесу. Поняття 

про лікувальне харчування та індивідуальні дієти. Організація 

лікувального харчування у  терапевтичному відділенні. Порядок 

роздачі їжі. Годування тяжкохворих пацієнтів із суворим постільним 

режимом. Ентеральний і парентеральний методи  штучного введення в 

організм харчових продуктів. Харчування осіб похилого і старечого 

віку. Показання для штучного харчування хворих. 

5 

15.  Заповнення щоденника 0,5 

16.  Самостійна робота. Підготовка маніпуляційного стола до роботи. 

Техніка виконання підшкірних, внутрішньом’язових, 

внутрішньовенних ін’єкцій. Розрахунок дози антибіотика. Правила 

заповнення систем для інфузії та проведення внутрішньовенних 

вливань. Основні вимоги до проведення дезінфекції, 

передстерилізаційного очищення інструментарію. 

5 

17.  Заповнення щоденника 0,5 

18.  Модульний контроль  1 

19.  Підготовка звіту за практикою  2 

20.  Захист звіту за практикою  2 

Всього 60 
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	«17» червня 2021 року (1)
	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів інфекцій...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби» забезпечує набуття студентами ...
	● інтегральна:
	Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	10  семестр
	11  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	10 семестр
	11 семестр
	7. Схема формування оцінки.
	10 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	11 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 балів.
	- семестрове оцінювання (семестровий контроль): у формі іспиту
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального пороговог...
	Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1–1.5, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	10 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	11 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 195 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 140 год.
	Самостійна робота – 45 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби з основами епідеміології” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявн...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби з основами епідеміології» ...
	● інтегральна:
	Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	ФК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	9  семестр
	10  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	9  семестр (1)
	10  семестр (1)
	7. Схема формування оцінки.
	9 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	10 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН  1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 балів.
	- семестрове оцінювання (семестровий контроль): у формі іспиту
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального пороговог...
	Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1–1.5, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	9  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	10  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
	Лекції – 12 год.
	Практичні заняття – 76 год.
	Самостійна робота – 92 год.
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