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Консультації  Відповідно до розкладу консультацій.  

Можливі он-лайн консультації через ZOOM, Meet,  або подібні ресурси. Для по-

годження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викла-

дача або дзвонити.  

Сторінка курсу https://vl.lma.edu.ua/course/index.php?categoryid=12  

Опис навчальної  

дисципліни 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 год. 

Модулів – 2 

Рік підготовки – ІІ 

Семестр – 4 -й 

Лекції – 20 год. 
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Практичні заняття – 36 год. 

Самостійна робота – 64 год. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Сімейна медицина» є нормативною дисципліною з спеціальності 

223 Медсестринство. Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб на-

дати здобувачам вищої освіти необхідні знання основних принципів діяльності 

сімейних медиків в Україні згідно з нормативними документами, діючими нака-

зами МОЗ України; формування вмінь та навичок проведення ранньої діагнос-

тики захворювань у пацієнтів різного віку, реабілітаційних заходів, диспансери-

зації, пропаганди здорового способу життя; вміння використовувати одержані 

знання для забезпечення ефективної діяльності в медсестринстві. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є засвоєння поняття здоров’я ро-

дини, методи його збереження та зміцнення, основні принципи діагностики най-

більш поширених захворювань у пацієнтів різного віку, сучасні методи ліку-

вання та опіки, профілактики, диспансеризації. Сімейну лікувальну практику 

необхідно розглядати, як таку, що забезпечує тривалу опіку за здоров’ям грома-

дянина і всіх членів його сім’ї незалежно від характеру хвороби, стану органів і 

систем організму у всі періоди життя людини. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Сімейна медицина» є: набуття сту-

дентами знань та вмінь, необхідних для успішної практичної діяльності в закла-

дах охорони здоров’я (ЗОЗ), що надають первинну медико-санітарну допомогу 

(ПМСД) на засадах сімейної медицини. Згідно з вимогами освітньої програми 

студенти повинні 

знати: 

 основні функціональні обов’язки сімейних медиків на робочому місці; 

 нормативні документи з сімейної медицини; 

 облікову і звітну документацію центру ПМСД, чинні накази МОЗ України, 

уніфіковані клінічні протоколи; 

 етіологію, чинники ризику, класифікацію, критерії діагностики, принципи 

диференціальної діагностики нозологічних форм, які найчастіше зустріча-

ються в загальній практиці; 

 вікові аспекти захворювань; 

 програму лабораторного та інструментального обстеження в типових випад-

ках найбільш поширених захворювань; 

 показання до консультації спеціаліста, госпіталізації при даних нозологіях; 

 ознаки критичних станів та методику надання невідкладної медичної допо-

моги на догоспітальному етапі; 

 сучасні принципи та методи лікування відповідно до клінічних протоколів; 

 основні принципи диспансеризації, реабілітаційної терапії та профілактики 

при  найбільш поширених в практиці сімейної медицини захворюваннях; 

 основи асептики на антисептики; 

 етику та деонтологію в роботі. 

вміти: 

 організовувати, контролювати лікувально-охоронний та санітарно-протиепі-

демічний режим у центрах ПМСД та його підрозділах; 

 проводити клінічне обстеження пацієнта; 

 виставляти попередній діагноз в типових випадках захворювання; 

 складати програму лабораторного та інструментального обстеження; 

 визначати показання до консультації спеціаліста, госпіталізації; 

 давати клінічну оцінку результату лабораторного та інструментального об-

стеження пацієнта; 

 замінити лікаря при виконанні не складних інструментальних обстежень та 

лікувальних процедур; 

 проводити диференціальну діагностику при конкретному захворюванні; 



 надавати невідкладну медичну допомогу при критичних станах на догоспі-

тальному етапі; 

 організовувати та вести домашній стаціонар; 

 призначати та проводити профілактичні, реабілітаційні заходи пацієнту в ам-

булаторних умовах; 

 планувати та проводити профілактичні щеплення пацієнтам різного віку; 

  вести передбачену медичну та медсестринську документацію; 

 проводити знеболюючу і симптоматичну терапію вмираючим хворим; 

 навчати молодших спеціалістів (сестер медичних) складним навичкам до-

гляду за пацієнтами в домашніх умовах; 

 контролювати реалізацію плану медсестринських втручань сестрою медич-

ною відповідно до медсестринського процесу; 

 дотримуватися правил етики та деонтології у спілкуванні з пацієнтами, під-

леглими, колегами, лікарями; 

 контролювати виконання молодшими спеціалістами чинних наказів та ін-

структивних листів МОЗ України, обласного ДОЗ; 

 організовувати вивчення та контролювати дотримання правил техніки без-

пеки та охорона праці молодшими спеціалістами під час роботи. 

Програмні  

результати нав-

чання 

Згідно з вимогами ОПП дисципліна забезпечує набуття студентами компетен-

тностей: 
1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі медсестринства, що передбачає застосування певних теорій та мето-

дів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов; 

2. Здатність вчитися та бути сучасно навченим, застосовувати знання у практи-

чних ситуаціях, використання інформаційних і комунікаційних технологій, 

володіти іноземною мовою та сучасними програмними забезпеченням, діяти 

на основі етичних та деонтологічних міркувань (мотивів), забезпечення кон-

курентоспроможності випускника на ринку праці; 

3. Ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок (вмінь) та 

медичних засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану пацієн-

тів, підготовці їх до діагностичних досліджень та забору матеріалу для лабо-

раторних досліджень; 

4. Ставити медсестринський діагноз; 

5. При непередбачених ситуаціях вміти – швидко орієнтуватись, мислити та 

приймати рішення в межах своєї компетентності. 

Політика курсу Дотримання принципів академічної доброчесності.  

Не толеруються жодні форми порушення академічної доброчесності. Очіку-

ється, що роботи студентів будуть самостійними, їх власними оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Для осіб з особливими освітніми потребами 

ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливос-

тей. Під час виконання письмових контрольних робіт, модульних контрольних, 

тестування, підготовки до відповіді на екзамені користування зовнішніми дже-

релами заборонено. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі студента є підставою для її незарахування викладачем. 

Дотримання принципів та норм етики і професійної деонтології. Під час за-

нять здобувачі вищої освіти діють із позицій академічної доброчесності, профе-

сійної етики та деонтології, дотримуються правил внутрішнього розпорядку 

Академії. Під час боротьби з епідемією СOVID-19 виконують всі настанови про-

тиепідеміологічного режиму: носять маски, дотримуються соціальної дистанції, 

використовують антисептики. Ведуть себе толерантно, доброзичливо та вива-

жено у спілкуванні між собою та викладачами. 

Відвідування занять. Студенти повинні відвідувати усі лекції, практичні за-

няття курсу та інформувати викладача про неможливість відвідати заняття.  



Політика дедлайну. Студенти зобов’язані дотримуватися термінів, передбаче-

них курсом і визначених для виконання усіх видів робіт. 

Порядок відпрацювання пропущених занять. Відпрацювання пропущених 

занять без поважної причини відбувається згідно з графіком відпрацювань та 

консультацій. Відпрацювання пропущених занять з поважної причини може 

проводитися також у любий зручний час для викладача. 

Перескладання підсумкової оцінки з метою її підвищення не допускається, ок-

рім ситуацій передбачених нормативними документами Академії, або неявки на 

підсумковий контроль з поважної причини. 

Структура курсу 

Теми лекцій 

ІV СЕМЕСТР 

1. Загальні принципи організації роботи сімейної сестри медичної-магістра 

2. Протиепідемічна робота на дільниці. Інфекційна патологія в практиці сімей-

ної медицини 

3. Особливості перебігу захворювань органів дихання у пацієнтів різного віку 

4. Захворювання серцево-судинної системи в практиці сімейної медицини. Ар-

теріальні гіпертензії 

5. Ішемічна хвороба серця в загальній практиці. Диференціальна діагностика 

при болю в грудній клітці 

6. Порушення ритму серця та недостатність кровообігу: актуальність проблеми 

7. Диференціальна діагностика при суглобовому синдромі 

8. Особливості перебігу захворювань органів травлення у пацієнтів різного віку 

9. Актуальні питання нефрології та урології в практиці сімейної медицини 

10. Особливості перебігу ендокринних захворювань в пацієнтів різного віку 

Теми практичних 

занять 

ІV СЕМЕСТР 

1. Загальні принципи організації роботи сімейної сестри медичної-магістра на 

дільниці 

2. Організація протиепідемічної роботи на дільниці сімейної медицини. Спосте-

реження за пацієнтами різного віку з інфекційними захворюваннями 

3. Особливості спостереження за пацієнтами різного віку з патологією органів 

дихання 

4. Модульний контроль 1. Організація роботи сімейної сестри медичної-магіс-

тра. Патологія органів дихання 

5. Організація спостереження за пацієнтами з патологією серцево-судинної сис-

теми на дільниці сімейної медицини. Діагностична тактика при болю в груд-

ній клітці 

6. Спостереження за пацієнтами різного віку з суглобовим синдромом 

7. Організація спостереження за пацієнтом з патологією органів травлення. Так-

тика при шлунково-кишкових кровотечах 

8. Спостереження за пацієнтами з патологією нирок і сечовивідних шляхів. Осо-

бливості перебігу ендокринних захворювань у пацієнтів різного віку 

9. Модульний контроль 2. Проблеми довготривалого медичного обслугову-

вання 

Теми самостійної  

роботи 

ІVСЕМЕСТР 

1. Медико-соціальні аспекти планування сім’ї 

2. Психосоматичні захворювань 

3. Синдром диспепсії у немовлят. Гастроентероколіти 

4. Рідкісні форми дифтерії у дітей 

5. Обструктивний бронхіт у дітей раннього віку 

6. Вірусні та мікоплазмові пневмонії 

7. Саркоїдоз легень 

8. Немедикаментозні методи  лікування атеросклерозу 

9. Кардіоміопатії 

10. Санаторно-курортне лікування серцево-судинної патології 

11. Подагра 



12. Спондилоартроз хребта 

13. Гострий живіт у дітей раннього віку 

14. Хвороба Крона 

15. Дизметаболічні нефропатії у дітей 

16. Сечокам’яна хвороба 

17. Рак щитоподібної залози 

18. Нецукровий діабет 

Література для  

вивчення  

дисципліни 

Основна (базова): 

1. Медсестринство в сімейній медицині: Підручник /Антропова Т.О. К.: Меди-

цина, 2012 – 448 c. 

2. Сімейна медицина: У 3 кн. — Кн. 1: Загальні питання сімейної медицини: 

Підручник За ред. О.М. Гиріної та ін. К.: Медицина, 2013. 

3. Симптоми та синдроми в практиці сімейного лікаря. Частина І /Гиріна О.М. 

Пасієшвілі Л.М., Попік Г.С.  та ін. – Харків, 2009. 

4. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я / ред. Москаленко В.Ф. 

– Київ: Книга плюс, 2010. 

5. Основи внутрішньої медицини. Т.2 / В.П. Передерій, С.М. Ткач – Вінниця, 

2009. 

 

Допоміжна: 

1. Базилевич Я.П., Заремба С.Ф., Борисевич  М.Д. Медична сестра сімейного 

лікаря: обов’язки, права і відповідальність.  Актуальні питання медицини. 

Львів, 1995. С. 235-239 

2. Вітейко І.С., Чабан О.С., Бусло О.С. Сімейна медицина: психологічні аспе-

кти діагностики, профілактика і лікування хворих.- Тернопіль: Укрмедкнига, 

2002.-186 с. 

3. Грабер А.М., Лантерньєр Л.М. Довідник сімейного лікаря. – К.: Міжнародна 

організація «Жіноча громада», 2003. – 730 с.  

4. Довідник сімейного лікаря. Орест Мулька. Львів. «Медична газета України». 

1997-236 с. 

5. Дячишин В.І., Рудень В.В. Питання профілактики в діяльності сімейного лі-

каря. Методична розробка лекцій для студентів 4 курсу медичного факуль-

тету. Львівський державний медичний університет імені Д.Галицького. – 

Львів, 2002. - 25. 

6. Епішин А.В. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтич-

ними хворими. – Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2001. 

7. Заремба С.Ф., Левченко Г.Ф., Михальчук В.М., ін. Медсестринство в сімей-

ній медицині. – Київ.: Здоров’я, 2001. 

8. Невідкладні стани в клінічній практиці та їх лікування. Є.Х.Заремба і спів-

авт. – Львів, 2001. – 35 с. 

9. Педіатрія /За ред. С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрко. – К.: Здоров’я, 2003. 

10. Поліклінічна справа і сімейний лікар. Навчальний посібник /За ред. 

Є.Я.Склярова, І. О. Мартинюка, Б .Б. Лемішка. – К.: Здоров’я, 2003. – 636 с. 

11. В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська.  Медсестринство в геронтології і геріатрії –

Київ: Медицина, 2010.  

12. Хворостінка В.М., Журавльова Л.В., Мойсеєнко Т.А.  Факультетська терапія. 

Харків: Факт, 2009. 

13. Шегедин М.Б., Журомський та ін. Медсестринство в хірургії. – Дрогобич: 

Відродження, 2006 – 187 с.Шегедин М.Б., Шуляр І.А. та ін. Медсестринство 

в терапії. Дрогобич: Відродження. 2006. 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

Відомі пошукові системи 

1. Google www.google.com.ua 

2. META www.meta-ukraine.com  

http://www.google.com.ua/


 

Спеціальні медичні пошукові системи 

1. Global Medicine On-line Database — http://globmed.com/ 

2. European Hospital Web Directory — http://www.gigermd.com/hospital.htm — 

Європейський лікарняний web-провідник  

3. УКРМЕД — Українські медичні ресурси— 

http://www.meduniv.lviv.ua/ukrmed/ 

4. National Institutes of Health (NIH) — Національний Інститут Здоров'я — 

http://www.nih.gov/ 

5. MedNet —http://wwwmednet.com/  

6. Сучасні телемедичні системи. Посібник / Злепко С.М. та ін. - [Електронний 

ресурс] – режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/b_ap/13.html.  

7. Інформаційні технології та аспекти управління в охороні здоров'я. Методи-

чні рекомендації / Мартинюк-Гресь С.Д., Сердюк В.Г. – МАУП, 2005. - [Еле-

ктронний ресурс] – режим дос-

тупу:rivneosvita.org.ua/method_kabinet/biblioteka.php/Книги %20/.../nw14.pdf. 

8. Національна медична бібліотека України. Світові медичні ресурси. Режим 

доступу: https://library.gov.ua/svitovi-e-resursy/ 

9. Медичні бібліотеки он-лайн. Режим доступу: 

http://medlib.bsmu.edu.ua/internet-resursy/biblioteky-on-lajn/ 

10. Вінницька обласна наукова медична бібліотека http://vinmedlib.org.ua 

11. Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека 

http://medlib.dp.gov.ua/ 

12. Донецька обласна наукова медична бібліотека http://donmb.dn.ua 

13. Запорізька обласна наукова медична бібліотека http://medlib.org.ua/ 

14. Національна наукова медична бібліотека України http://www.library.gov.ua 

15. Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека http://medlib.kr.ua/ 

16. Луганська обласна наукова медична бібліотека http://mediclibr.ucoz.ru 

17. Волинська обласна наукова медична бібліотека 

https://library.gov.ua/placemarks/volynska-oblasna-naukova-medychna-

biblioteka/ 

18. Комунальний заклад «Львівська обласна наукова медична бібліотека» 

http://www.lvonmb.narod2.ru 

19. Полтавська обласна наукова медична бібліотека http://www.onmb.pl.ua/ 

20. Комунальний заклад «Рівненська обласна наукова медична бібліотека» Рів-

ненської обласної ради http://ronmb.library.gov.ua 

21. Сумська обласна наукова медична бібліотека 

http://sites.google.com/site/householdroom/ 

22. Медична бібліотека Закарпатського обласного медичного інформаційно-

аналітичного центру https://uzhgorod-online.com/study/library/medychna-

biblioteka-zakarpatskoho-oblasnoho-medychnoho-informatsijno-analitychnoho-

tsentru/ 

23. Комунальний заклад Херсонської обласної ради «Обласна наукова медична 

бібліотека» http://www.khonmb.org.ua/ 

24. Хмельницька обласна наукова медична бібліотека http://medbiblioteka.info 

25. Бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пи-

рогова http://library.vsmu.edu.ua 

26. Бібліотека Запорізького державного медичного університету 

http://www.zsmu.edu.ua/tip_134.html 

27. Бібліотека Івано-Франківського державного медичного університету 

http://www.ifnmu.edu.ua/uk/biblioteka-holovna 

28. Бібліотека ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

http://www.lsmu.edu.ua/biblioteka.php 

29. Наукова бібліотека Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького http://www.medlib.lviv.pro 

http://globmed.com/
http://www.nih.gov/
http://posibnyky.vntu.edu.ua/b_ap/13.html
http://rivneosvita.org.ua/method_kabinet/biblioteka.php/
https://library.gov.ua/svitovi-e-resursy/
http://medlib.bsmu.edu.ua/internet-resursy/biblioteky-on-lajn/
http://vinmedlib.org.ua/
http://medlib.dp.gov.ua/
http://donmb.dn.ua/
http://medlib.org.ua/
http://www.library.gov.ua/
http://medlib.kr.ua/
http://mediclibr.ucoz.ru/
http://vonmb.ho.ua/
http://vonmb.ho.ua/
http://www.lvonmb.narod2.ru/
http://www.onmb.pl.ua/
http://ronmb.library.gov.ua/
http://sites.google.com/site/householdroom/
https://uzhgorod-online.com/study/library/medychna-biblioteka-zakarpatskoho-oblasnoho-medychnoho-informatsijno-analitychnoho-tsentru/
https://uzhgorod-online.com/study/library/medychna-biblioteka-zakarpatskoho-oblasnoho-medychnoho-informatsijno-analitychnoho-tsentru/
https://uzhgorod-online.com/study/library/medychna-biblioteka-zakarpatskoho-oblasnoho-medychnoho-informatsijno-analitychnoho-tsentru/
http://honmb.library.gov.ua/
http://medbiblioteka.info/
http://library.vsmu.edu.ua/
http://www.zsmu.edu.ua/tip_134.html
http://www.ifdmu.edu.ua/index.php?cat=do&name=bibl&setlang=ua
http://www.lsmu.edu.ua/biblioteka.php
http://www.medlib.lviv.pro/


30. Бібліотека Львівського медичного інституту 

http://www.medinstytut.lviv.ua/?page=biblio 

Поточний та  

підсумковий  

контроль  

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті з обов’яз-

ковим виставленням оцінки. 

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, метод «4 кроків». 

Методи письмового контролю: письмовий тестовий контроль, підсумкоий мо-

дульний тестовий контроль, розв'язування клінічних ситуативних задач (ситуа-

ційне компетентісне завдання).  

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз, 

виступ з доповіддю, виконання презентації за темою, самостійного опрацю-

вання, виконання індивідуального дослідного завдання, відпрацювання та де-

монстрація практичних навичок.  

Підсумковий контроль проводиться у вигляді семестрового екзамену. Згідно з 

«Положенням про організацію освітнього процесу у Львівській медичній акаде-

мії імені Андрея Крупинського» підсумкова оцінка з дисципліни виставляється 

за 100-бальною шкалою з наступним переведенням у національну шкалу та 

шкалу ECTS. Бали нараховуються за виконання завдань аудиторної роботи, 

практичних, контрольних (модульних) завдань, тестів. Результати поточного ко-

нтролю здобувачів вищої освіти є складовими елементами підсумкової оцінки з 

дисципліни. 

Навчальні методи 

та техніки, які бу-

дуть використову-

ватися під час ви-

кладання курсу 

Форми та методи, які будуть використовуватися під час навчального процесу: 

лекції, презентації, дискусії. 

У разі роботи в дистанційному режимі використовуватиметься віртуальне на-

вчальне середовище MOODLE, Google Classroom.  

Лекції та практичні заняття будуть вестися за допомогою программ електронної 

комунікації Zoom, Meet чи аналогічних. 

Поточна комунікація з викладачем буде здійснюватися в соціальних мережах 

Viber, WhatsAрp (за вибором академічної групи). 

Необхідне  

обладнання 

У звичайному режимі навчання. Вивчення курсу передбачає приєднання ко-

жного студента до навчального середовища MOODLE, або Google Classroom.  

У режимі дистанційного навчання під час карантину вивчення курсу додат-

ково передбачає приєднання кожного студента до програм ZOOM, або Meet (для 

занять у режимі відеоконференцій). У цьому випадку студент має самостійно 

потурбуватися про якість доступу до інтернету.  

Критерії оціню-

вання  

Схема нарахування та розподіл балів 

Поточне оцінювання, 
МК та самостійна робота 

СМО ПМО ЕСТS 
За націона-

льною 
шкалою 

Модуль 1 

Т1 Т2 …Тn САП МК 1 МО 

          

Т1 – Тn – теми занять до модульного контролю 1; 

САП – середнє арифметичне усіх позитивних оцінок в національній шкалі, яке 

переводиться у 100 – бальну шкалу; 

МК модульний контроль; 

МО (модульна оцінка) – середнє арифметичне САП та МК; 

СМО (семестрова модульна оцінка) – це середньоарифметична МО; 

ПМО (підсумкова модульна оцінка) – виставляється в кінці вивчення дисцип-

ліни за 100 – бальною, національною шкалою та ЕСТS. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

За 100-баль-

ною шкалою 
За національною шкалою 

За шкалою 

ECTS 

90-100 відмінно А 

http://www.medinstytut.lviv.ua/?page=biblio


0-89 добре В 

70-79 добре С 

60-69 задовільно D 

51-59 задовільно E 

35-50 
незадовільно з можливістю повторного скла-

дання 
FX 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

вивчення дисципліни за зазначений семестр 
F 

 

Питання до  

підсумкового 

контролю 

Перелік питань до екзамену 

1. Сімейна медицина – нова галузь в системі охорони здоров’я України. При-

чини виникнення. Основні завдання, що стоять перед сімейними медичними 

працівниками. 

2. Впровадження сімейної медицини в Україні, Львові на сучасному етапі. 

3. Основні принципи та моделі функціонування сімейної медицини. 

4. Нормативні документи з сімейної медицини. Модель сестри медичної сімей-

ного лікаря. 

5. Основні функціональні обов’язки сімейної сестри медичної як помічника лі-

каря. 

6. Комунікація між сестрою медичною, пацієнтом і його сім’єю. 

7. Медична документація сімейного лікаря та сімейної сестри медичної. 

8. Основні показники роботи на дільниці сімейної медицини. 

9. Функціональні обов’язки сімейної сестри медичної на амбулаторному при-

йомі. 

10. Патронажні візити до вагітної, немовляти, пацієнта із групи ризику. 

11. Профілактика – основа сімейної медицини. Заходи первинної та вторинної 

профілактики та участь сестри медичної в їх проведенні. 

12. Диспансеризація населення дільниці. Види. Участь сестри медичної и в її ор-

ганізації і проведенні. 

13. Домашні стаціонари. Профілі та форми. Участь сестри медичної в їх органі-

зації та веденні. 

14. Переваги амбулаторного лікування над стаціонарним. Показання до саніта-

рно-курортного лікування при конкретному захворюванні. 

15. Сумка сімейного лікаря для надання невідкладної медичної допомоги на 

дому. 

16. Особливості догляду та спостереження за пацієнтом з хронічним захворю-

ванням, ВІЛ-інфікованим, вмираючим. 

17. Протиепідемічна робота на дільниці та участь сестри медичної в її прове-

денні. 

18. Організація та проведення імунізації населення. 

19. Протиепідемічні заходи при дифтерії, кишкових та особливо небезпечних ін-

фекціях. 

20. Організація обмежувальних заходів при грипі, дитячих інфекціях. 

21. Санітарно-освітня робота на дільниці та участь сестри медичної в її прове-

денні. 

22. Соціально-психологічна допомога населенню дільниці. Участь сестри меди-

чної в її проведенні. 

23. Медичні працівники і закон. Профілактика посадових злочинів. 

24. Гострі респіраторні інфекції – найчастіша причина звернення до сімейного 

лікаря. Чинники ризику. Класифікація. Основні клінічні ознаки у осіб різ-

ного віку. Діагностичні критерії. Показання до госпіталізації. Реабілітаційні 

заходи. Сучасні аспекти лікування. Профілактика та участь сестри медичної 

в її проведенні. 

25. Грип. Актуальність проблеми. Особливість перебігу у людей різного віку. 

Критерії діагностики. Показання до госпіталізації. Реабілітація пацієнтів, які 



перенесли грип у важких і ускладнених формах. Сучасні аспекти лікування. 

Профілактика. 

26. Пневмонія. Сучасні погляди на етіологію. Чинники ризику. Класифікація. 

Вікові аспекти. Критерії діагностики у осіб різного віку. План обстеження 

пацієнта. Диференціальна діагностика. Етапи реабілітації. Особливості ме-

дикаментозної терапії. Первинна та вторинна профілактики. 

27. Хронічний бронхіт. Чинники ризику. Класифікація. Програма обстеження 

пацієнта. Критерії діагностики. Етапи реабілітації. Диспансерний нагляд. 

Сучасна медикаментозна терапія. Профілактика. 

28. Рецидивуючий бронхіт у дітей. Чинники ризику. Клінічні ознаки. Діагности-

чні критерії. Показання до консультації спеціаліста. Етапи реабілітації. Дис-

пансеризація. Заходи первинної та вторинної профілактики. 

29. Бронхіальна астма. Чинники ризику. Класифікація. Вікові аспекти. Програма 

лабораторного та інструментального обстеження пацієнта. Показання до 

консультації спеціаліста, госпіталізації. Діагностичні критерії. Етапи реабі-

літації. Особливості лікування у осіб різного віку. Диспансеризація. Пер-

винна та вторинна профілактика та участь сестри медичної в її проведенні. 

30. Туберкульоз. Чинники ризику. Класифікація. Вікові аспекти. Критерії діаг-

ностики туберкульозу органів дихання. План лабораторного та інструмента-

льного обстеження пацієнта. Етапи лікування. Реабілітаційна програма на 

поліклінічному етапі. Профілактика туберкульозу та участь сестри медичної 

в її проведенні. 

31. Ішемічна хвороба серця. Актуальність проблеми. Чинники ризику. Класифі-

кація. Програма обстеження пацієнта. Діагностичні критерії її варіантів. По-

казання до госпіталізації. Реабілітаційна програма. Профілактика та участь 

сестри медичної в її проведенні. 

32. Стенокардія. Чинники ризику. Варіанти перебігу та їх клінічні ознаки. Кри-

терії діагностики у осіб різного віку. Диференціальна діагностика. Показання 

до консультації спеціаліста, госпіталізації. Етапи реабілітації. Диференційо-

вана терапія. Диспансерний нагляд. Профілактичні заходи. 

33. Інфаркт міокарда. Чинники ризику. Варіанти початку. Атипові форми. Вікові 

аспекти захворювання. Критерії діагностики. Роль ЕКГ-обстеження в ранній 

діагностиці інфаркту міокарда. Невідкладна медична допомога на догоспіта-

льному етапі. Реабілітаційна програма. Диспансерний нагляд. Заходи пер-

винної та вторинної профілактики. 

34. Артеріальні гіпертензії. Чинники ризику. Класифікація. Вікові аспекти. Про-

грама обстеження пацієнта. Показання до консультації спеціаліста і госпіта-

лізації. Ускладнення. Диференціальна діагностика. Етапи реабілітації. Дис-

пансерний нагляд. Профілактичні заходи. 

35. Артеріальні гіпертензії у дітей і підлітків.  

36. Вагітність і артеріальні гіпертензії. 

37. Недостатність кровообігу. Чинники ризику. Класифікація. Клінічні синд-

роми. Вікові аспекти. Програма лабораторного та інструментального обсте-

ження пацієнта, показання до госпіталізації. Диференціальна діагностика. 

Сучасні аспекти лікування.  

38. Хронічна серцева недостатність. Чинники ризику. Класифікація. Критерії ді-

агностики. Диференціальна діагностика. Етапи реабілітації. Сучасні методи 

медикаментозної терапії. Особливості догляду та спостереження в амбула-

торних умовах. Диспансерний нагляд. Первинна та вторинна профілактика. 

39. Хронічна серцева недостатність у дітей і підлітків. Причини виникнення. Ді-

агностичні критерії. Сучасні підходи до лікування. Організація догляду та 

спостереження в амбулаторних умовах. 

40. Порушення серцевого ритму та провідності. Причини розвитку. Класифіка-

ція. Критерії діагностики. Вікові аспекти. Роль ЕКГ-обстеження в діагнос-

тиці аритмії і блокади. Показання до госпіталізації, консультації спеціаліста. 



Етапи реабілітації. Сучасні аспекти лікування. Диспансерний нагляд. Заходи 

первинної та вторинної профілактики.  

41. Аритмії і блокади у дітей і підлітків. Чинники ризику. Критерії діагностики. 

Особливості лікування. Догляд за дітьми в амбулаторних умовах. Роль сес-

три медичної и в профілактиці аритмії і блокади у дітей. 

42. Суглобовий синдром. Клінічні прояви: артрит, арталгія, артроз. Причини ви-

никнення. Класифікація нозологічних форм. Діагностична тактика. Про-

грама лабораторного та інструментального обстеження пацієнта. Показання 

до консультації спеціаліста, госпіталізації. Диференціальна діагностика. За-

гальна терапія суглобового синдрому. 

43. Ревматизм. Причини виникнення. Чинники ризику. Класифікація. Основні 

клінічні синдроми у людей різного віку. Програма обстеження пацієнта. Кри-

терії діагностики. Показання до консультації ревматолога, госпіталізації. 

Етапи реабілітації. Диспансерний нагляд. Показання до санітарно-курорт-

ного лікування. Первинна та вторинна профілактика. 

44. Ревматичний артрит. Особливості перебігу у осіб різного віку. Диференціа-

льна діагностика. 

45. Ревматоїдний артрит. Чинники ризику. Класифікація. Особливості перебігу 

у осіб різного віку. Диференціальна діагностика. Етапи реабілітації. Диспан-

серний нагляд. Заходи первинної та вторинної профілактики. 

46. Диференціальна діагностика суглобового синдрому при ревматизмі, ревма-

тоїдному артриті та системному червоному вовчаку. 

47. Гострий живіт. Визначення. Чинники ризику. Класифікація нозологічних 

форм. Програма лабораторного та інструментального обстеження пацієнта. 

Критерії діагностики у осіб різного віку. Диференціальна діагностика. Пока-

зання до консультації спеціаліста, госпіталізації. Невідкладна терапія на до-

госпітальному етапі. 

48. Гострий живіт у дітей. Причини виникнення. Критерії діагностики. Причини 

діагностичних помилок. Програма обстеження пацієнта. Діагностична так-

тика. Диференціальна діагностика. 

49. Хронічний гастрит. Чинники ризику. Класифікація. Вікові аспекти захворю-

вання. Критерії діагностики. Сучасні аспекти лікування. Реабілітаційна про-

грама. Диспансерний нагляд. Первинна та вторинна профілактика. 

50. Виразкова хвороба. Чинники ризику. Класифікація. Вікові аспекти захворю-

вання. Критерії діагностики у осіб різного віку. Програма лабораторного та 

інструментального обстеження пацієнта. Етапи реабілітації. Комплексний 

підхід до лікування. Диспансерний нагляд. Профілактика. 

51. Виразкова хвороба у дітей. Чинники ризику. Класифікація. Особливості клі-

нічних ознак. Критерії діагностики. Диференціальна діагностика. Усклад-

нення. Етапи реабілітації. Диспансерний нагляд. Профілактичні заходи та 

критерії їх ефективності. 

52. Шлунково-кишкові кровотечі. Причини виникнення. Класифікація. Клінічні 

ознаки. Програма обстеження пацієнта. Критерії діагностики. Покази до го-

спіталізації. Диференціальна діагностика. Лікувальна тактика. Профілак-

тика. 

53. Невиразкові шлунково-кишкові кровотечі. Чинники ризику. Класифікація. 

Критерії діагностики. Програма обстеження пацієнта. Диференціальна діаг-

ностика. Лікувальна тактика. Профілактика. 

54. Інфекція сечовивідних шляхів. Гострий пієлонефрит. Чинники ризику. Кла-

сифікація. Вікові аспекти захворювання. Критерії діагностики. Програма об-

стеження пацієнта. Показання до консультації спеціаліста, госпіталізації. 

Диференціальна діагностика. Етапи реабілітації. Аспекти лікування. Диспа-

нсерний нагляд. Профілактичні заходи. 

55. Хронічний пієлонефрит. Чинники ризику. Критерії діагностики. Вікові аспе-

кти. Диференціальна діагностика. Етапи реабілітації. Диспансерний нагляд. 



Заходи первинної та вторинної профілактики. 

56. Гострий дифузний гломерулонефрит. Фактори ризику. Сучасні погляди на 

етіологію. Вікові аспекти захворювання. Критерії діагностики. Програма ла-

бораторного та інструментального обстеження пацієнта. Показання до кон-

сультації спеціаліста., госпіталізації. Схема лікування. Етапи реабілітації. 

Диспансерний нагляд. Профілактичні заходи та критерії їх ефективності. 

57. Хронічний гломерулонефрит. Чинники ризику. Класифікація. Вікові аспекти 

захворювання. Критерії діагностики. Програма обстеження пацієнта. Пока-

зання до консультації спеціаліста., госпіталізації. Схема лікування. Етапи ре-

абілітації. Диспансерний нагляд. Профілактичні заходи та критерії їх ефек-

тивності. 

58. Хронічна ниркова недостатність. Чинники ризику. Класифікація. Вікові ас-

пекти. Програма лабораторного та інструментального обстеження пацієнта. 

Показання до консультації спеціаліста, госпіталізації. Диференціальна діаг-

ностика. Критерії діагностики. Сучасні аспекти лікування. Гемодіаліз. Пока-

зання. Ускладнення. Етапи реабілітації. Диспансерний нагляд. Показання до 

санітарно-курортного лікування. Профілактика та критерії її ефективності. 

59. Цукровий діабет. Чинники ризику. Класифікація. Вікові аспекти захворю-

вання. Програма лабораторно-інструментального обстеження пацієнта. По-

казання до консультації спеціаліста, госпіталізації. Критерії діагностики. 

Ускладнення. Диференціальна діагностика. Етапи реабілітації. Диспансер-

ний нагляд. Соціальна адаптація пацієнта. Профілактика та критерії її ефек-

тивності. 

60. Особливості перебігу цукрового діабету у дітей. Критерії діагностики. 

Ускладнення. Особливості лікування, реабілітації, диспансеризації на полік-

лінічному етапі спостереження. Первинна та вторинна профілактика. 

61. Цукровий діабет у вагітних. Прогноз для вагітної і плоду. 

62. Захворювання щитоподібної залози. Зоб. Чинники ризику. Класифікація. Ві-

кові аспекти. Діагностичні критерії. Програма обстеження пацієнта. Пока-

зання до консультації спеціаліста, госпіталізації, оперативного втручання. 

Диференціальна діагностика при зобі.  

63. Ендемічний зоб. Чинники ризику. Класифікація. Критерії діагностики. Про-

грама лабораторного та інструментального обстеження пацієнта. Вікові ас-

пекти захворювання. Диференціальна діагностика. Етапи реабілітації. Дис-

пансерний нагляд. Роль сестри медичної в первинній та вторинній профіла-

ктиці ендемічного зобу.  

64. Аутоімунний тиреоїдит. Чинники ризику. Класифікація. Особливості пере-

бігу у осіб різного віку. Критерії діагностики. Диференціальна діагностика. 

Етапи реабілітації. Диспансеризація. Профілактика. 

Опитування З метою оцінювання якості курсу буде надано анкету для заповнення студен-

тами по завершенню вивчення курсу 

 


