
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації

Чортківський державний медичний колледж

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Начальник управління

ов’я 
кої 

••• 
цп

;лу удосконалення 
фельдшерів, медсестер шкіл, 

інтернатів, училищ, 
професійно-технічних 
навчальних закладів 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

Чортків 2017 

Пояснювальна записка



Програма вдосконалення фельдшерів, медсестер шкіл, інтернатів, 
училищ, професійно-технічних навчальних закладів складена відповідно до 
кваліфікаційної характеристики медичних сестер дитячих поліклінік з 
організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах, затвердженої 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України й Міністерством 
охорони здоров’я України 2011 р.

Програма передбачає післядипломну підготовку медичних сестер 
(фельдшерів) з відривом від професійної діяльності та розрахована на 144 години.

Видами навчальних занять є:
■ теоретичні (лекції),
■ практичні,
■ самостійна робота.
Теоретична частина складається з 66 год., практична -  72 год., 

семінарська- 4год.
Програма передбачає вивчення наступних розділів:

■ організація охорони здоров’я дітей і підлітків;
■ гігієна дітей і підлітків;
■ захворювання у шкільному та підлітковому віці;
■ невідкладна медична допомога;
■ природне планування сім’ї;
■ інфекційний контроль;
■ основи медичної інформатики;
■ медична психологія з основами біоетики.
У програмі розглядаються актуальні питання гігієни дітей шкільного 

віку, особливості перебігу захворювань у шкільному віці, проводиться 
ознайомлення з новими методами діагностики, лікування та профілактики 
захворювань у дітей та підлітків.

Основну увагу в циклі вдосконалення медичних сестер(фельдшерів) з 
обслуговування шкіл, шкіл-інтернатів і здоровпунктів при середніх навчальних 
закладах необхідно приділяти профілактиці захворювань у дітей шкільного 
віку та навчанню дітей здоровому способу життя.

Під час проведення лекцій, практичних та семінарських занять 
рекомендовано широко використовувати активні методи навчання: 
проблемний метод, ситуаційні задачі, метод “круглого столу”, метод 
“мозкового штурму”, ділові ігри.

В останній день циклу слухачі складають екзамен з пройденого матеріалу 
у формі тестового контролю.
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Мета та завдання післядипломної підготовки:

Мета:
■ задоволення індивідуальних потреб фельдшера (медичної сестри) в 

особистісному та професійному зростанні, а також забезпечення потреб області 
в кваліфікованих кадрах високого професійного рівня й культури, здатних 
компетентно та відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати у 
практику новітні технології, сприяти подальшому реформуванню медичної 
галузі;

■ підготовка фахівців, які володіють значним обсягом теоретичних знань 
і практичних навичок для роботи з дітьми шкільного віку та підлітками,

■ одержання відомостей про основні принципи організації системи 
охорони здоров’я дітей і підлітків, нормативні акти та накази Міністерства 
охорони здоров’я України з питань охорони здоров’я дітей, нові методи 
діагностики та лікування основних захворювань у дітей шкільного віку і 
підлітків, екологічний та санітарно-епідеміологічний стан регіону, України.

Завдання:
-  оновлення та поглиблення знань у галузі медицини дитинства, гігієни 

дітей і підлітків на основі сучасних досягнень медичної науки;
-  аналіз робочої документації медичної сестри школи, середнього 

навчального закладу;
-  вивчення різних методів просвітницької роботи;
-  ознайомлення з основними напрямками реформи охорони здоров’я.

У результаті проходження курсів удосконалення слухач повинен
знати:
-  чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, 

що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
-  права, обов'язки та відповідальність медичної сестри (фельдшера) з 

обслуговування шкіл, шкіл-інтернатів, професійно-технічних навчальних 
закладів;

-  принципи надання лікувально-профілактичної допомоги дітям та 
підліткам в умовах навчального закладу;

-  анатомо-фізіологічні особливості дітей шкільного віку та підлітків;
-  психологічні особливості дітей шкільного та підліткового віку;
-  клініку найбільш поширених захворювань у шкільному віці;
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-  гігієнічні вимоги до організації навчання, фізичного виховання дітей у 
школі та середньому навчальному закладі;

-  принципи раціонального харчування дітей і підлітків, організацію 
харчування в навчальному закладі;

-  календар щеплень, правила їх проведення і протипокази до них;
-  основи диспансеризації хронічних хворих;
-  медсестринську діагностику та правила надання допомоги при 

невідкладних станах у дітей;
-  основні принципи проведення санітарно-просвітницької роботи з 

дітьми , батьками та персоналом;
-  правила оформлення медичної документації.

Вміти:
-  заповнити медичну документацію;
-  контролювати якість харчування та дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог у їдальні навчального закладу;
-  контролювати санітарно-гігієнічні умови навчання, трудового та 

фізичного виховання у навчальному закладі;
-  консультувати батьків з питань профілактики захворювань у дітей;
-  надавати допомогу при невідкладних станах у дітей в межах своєї 

компетенції;
- дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму.



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 
з навчальної роботи

М  І.А. МИРОНЧУК
ЬД З » <ох$ 20 /То.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
цикл удосконалення (1 місяць-144 години)

№
з/п Найменування розділу

Кількість годин

Загальний
обсяг Лекції

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача

Сам.робота

1 2 3 4 5 6

І. Організація охорони здоров’я 
дітей та підлітків 12 4 2 6

1 .1 .
Стан здоров’я дітей в Україні та 
шляхи його поліпшення. 3 1 -

2

1 .2 .

Організація та зміст лікувально- 
профілактичної допомоги дітям і 
підліткам. Обов’язки та зміст 
роботи медичної сестри у школі, 
професійно-технічному 
навчальному закладі.

5 1 2
2

1.3.
Основи практичної діяльності 
медичної сестри. Поняття про 
медсестринський процес

4 2 -
2

II. Еігієна дітей та підлітків 40 12 14 14

2 .1 .
Анатомо-фізіологічні особливості 
дітей та підлітків 8 4 2

2

2 .2 .
Психологічні особливості дітей 
шкільного віку 4 - 2

2

2.3.
Гігієна навчання та виховання в 
загальноосвітніх школах, ПТУ й 
технікумах

5 1 2

2

2.4. Фізичне виховання та медичний 
контроль за його організацією 5 1 2

2

2.5. Гігієна трудового навчання та 
професійно-технічної освіти 5 1 2

2

2 .6 .
Гігієна обладнання та предметів 
дитячого вжитку 5 1 2

2

2.7.
Основи раціонального харчування 
дітей та підлітків. Профілактика 
харчових отруєнь

8 4 2

2
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III. Захворювання у шкільному та 
підлітковому віці 54 ЗО 14 10

3.1.
Основні соматичні захворювання у 
дітей шкільного та підліткового віку 20 14 4 2

3.2.
Гострі інфекційні захворювання та 
їх профілактика в організованому 
колективі

16 10 4
2

і 2 3 4 5 6

3.3. Невідкладні стани в педіатрії та 
перша допомога хворим 14 6 4 4

3.4.
Здоровий спосіб життя і 
профілактика захворювань у 
шкільному та підлітковому віці

4 - 2
2

IV. Невідкладна медична допомога 16 8 4 4

1.

Принципи і порядок надання 
невідкладної медичної допомоги на 
догоспітальному етапі 16 8 4 4

V.
Інфекційна безпека, інфекційний 
контроль 6 4 2

5.1. Санітарно-протиепідемічний режим у 
закладах охорони здоров’я 2 2

5.2. Актуальні питання профілактики 
ВІЛ та інфекційних захворювань 4 2 2

VI. Природне планування сім’ї 6 4 2

6.1. Біологічні основи плідності жінки і 
чоловіка 2 2

6.2. Природні методи розпізнавання 
плідності

4 2 2

VII. Медична психологія з основами 
медичної біоетики 4 2 2

7.1.

Психологія та етика в 
медсестринстві. Моральність 
людських дій в біомедичній галузі 
та охороні здоров’я

2 2

7.2. Психологічні аспекти спілкування 2 2
VIII. Основи медичної інформатики 4 4

8.1. Використання комп’ютерної 
техніки в медицині

2 2

IX. Екзамен 2 2
Всього: 144 62 42 40
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ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 
з н ав ал ь н ої роботи

І.А. М ИРОНЧУК 
“ & У ” 2017 р.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

№
з/п Тематика

Кількість годин

Загаль
ний

обсяг
Лекції

Навча
льна

практик
а

Самост
ійна

робота

1. Організація охорони здоров’я дітей 
та підлітків 12 4 2

6

2. Стан здоров’я дітей в Україні та 
шляхи його поліпшення. 3 1 - 2

3.

Організація та зміст лікувально- 
профілактичної допомоги дітям і 
підліткам. Обов’язки та зміст роботи 
медичної сестри у школі, 
професійно-технічному навчальному 
закладі.

5 1 2
2

4.
Основи практичної діяльності 
медичної сестри. Поняття про 
процес

4 2 -
2

5. Гігієна дітей та підлітків 40 12 14 14

6. Анатомо-фізіологічні особливості 
дітей та підлітків 8 4 2 2

7. Психологічні особливості дітей 
шкільного віку 4 - 2 2

8.
Гігієна навчання та виховання в 
загальноосвітніх школах, ПТУ й 
технікумах

5 1 2
2

9. Фізичне виховання та медичний 
контроль за його організацією 5 1 2 2

10. Гігієна трудового навчання та 
професійно-технічної освіти 5 1 2 2

11. Гігієна обладнання та предметів 
дитячого вжитку 5 1 2 2



12.
Основи раціонального харчування 
дітей та підлітків. Профілактика 
харчових отруєнь

8 4 2
2

13. Захворювання у шкільному та 
підлітковому віці 54 ЗО 14 10

14. Основні соматичні захворювання у 
дітей шкільного та підліткового віку 20 14 4 2

15.
Гострі інфекційні захворювання та їх 
профілактика в організованому 
колективі

16 10 4
2

16. Невідкладні стани в педіатрії та 
перша допомога хворим 14 6 4 4

17.
Здоровий спосіб життя і 
профілактика захворювань у 
шкільному та підлітковому віці

4 - 2
2

Всього 106 42 34 ЗО

Робоча програма розглянута на засіданні циклової комісії викладачів професійної та
практичної підготовки педіатричного профілю
Голова циклової комісії Петрунів О.П.

Протокол №  у  від « Л*>» _______ 2017р.
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Теми лекційних занять

№
п/п

т

Зміст

Стан здоров’я дітей в Україні та шляхи його поліпшення

Державна система охорони материнства і дитинства. Основні 
показники захворюваності дітей шкільного віку. Спосіб життя та його 
значення в структурі чинників впливу на стан здоров’я дітей та підлітків. 
Фактори, від яких залежить фізіологічне формування організму дитини.

Основні шляхи покращання стану здоров’я дітей у сучасних 
умовах.

Організація та зміст лікувально-профілактичної допомоги 
дітям і підліткам. Обов’язки та зміст роботи медичної сестри 
в школі, професійно-технічному навчальному закладі

Загальні принципи побудови лікувально-профілактичної допомоги 
дітям і підліткам. Основні напрямки та взаємозв’язок в роботі 
підліткового кабінету поліклініки, медичного кабінету школи, інтернату, 
професійно-технічного навчального закладу.

Сучасні критерії оцінки стану здоров’я. Захворюваність. Методика 
аналізу захворюваності. Види захворюваності. Облікові та звітні форми.

Поглиблені медичні огляди. Групи здоров’я. Організація та 
проведення медичного контролю за умовами навчання й виховання 
(навчально-виховним режимом, трудовим навчанням, фізичним 
вихованням, харчуванням, освітленням, навчальними меблями, 
повітряним режимом тощо).

Організація та проведення протиепідемічних заходів. 
Профілактичні щеплення.

Роль, зміст, планування та облік роботи медперсоналу школи, 
професійно-технічного закладу. Охорона праці медичної сестри в школі, 
професійно-технічному навчальному закладі.

Медична документація медичного кабінету.
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2. Основи практичної діяльності медичної сестри. Поняття про
сестринський процес

Визначення сестринського процесу (згідно з Європейським 
Регіональним Бюро ВООЗ).

Етапи сестринського процесу:
1. Оцінка потреб людини і необхідних для сестринського догляду 

ресурсів.
2. Медсестринська діагностика.
3. Планування роботи щодо задоволення потреб.
4. Реалізація запланованого сестринського догляду (план 

сестринського догляду).
5. Оцінка результатів і зворотній зв’язок.

2

3. Анатомо-фізіологічні особливості дітей та підлітків

Основні закономірності росту і розвитку дітей та підлітків. Вікова 
періодизація. Морфологічні та фізіологічні особливості систем 
(кісткової, м’язової, серцево-судинної, ендокринної, нервової, 
лімфатичної, сечовидільної, статевої, органів травлення та дихання, 
обміну речовин, крові).

2

4. Анатомо-фізіологічні особливості дітей та підлітків

Фізичний розвиток та фактори, що його обумовлюють. Сучасні 
методи оцінки фізичного розвитку.

2

5. Гігієна навчання та виховання в загальноосвітніх школах,
ПТУ та технікумах

Фізіологічні основи та гігієнічні принципи добового режиму. 
Поняття про втому, перевтому, їх профілактика. Сон, його фізіологічна 
основа, фактори, що впливають на сон. Поняття про бюджет часу. 
Особливості режиму дня школяра та учня ПТУ, технікуму.

Гігієнічні вимоги до організації уроку. Принципи побудови 
тижневого розкладу. Комп’ютерні класи. Гігієнічні вимоги до 
обладнання приміщення, робочих місць. Режим занять .

2



Фізичне виховання та медичний контроль за його організацією

Гігієна фізичного виховання. Оптимальний руховий режим як 
основа фізичного виховання. Фізичне виховання у школах та професійно- 
технічних навчальних закладах. Профілактика спортивного травматизму. 
Особливості фізичного виховання дітей з відхиленнями в стані здоров’я. 
Загартовування як засіб фізичного виховання. Медико-педагогічний 
контроль за заняттями фізичним вихованням. Розподіл учнів на 
фізкультурні групи. Терміни допуску до занять після гострих 
захворювань. Контроль за утриманням місць для занять фізкультурою та 
спортом. Гігієнічні вимоги до штучних плавальних басейнів.

6. Гігієна трудового навчання та професійно-технічної освіти

Гігієнічна характеристика та оцінка виробничих факторів (шум, 
вібрація, освітлення, теплова енергія, хімічні речовини, пил, фізичні 
навантаження). Профілактика несприятливої дії виробничих факторів. 
Гігієнічні вимоги до організації трудового навчання. Професійна 
орієнтація та лікарська профконсультація. Принципи та методи 
визначення профпридатності здорових і хворих підлітків.

Гігієна обладнання та предметів дитячого вжитку

Гігієнічні вимоги до навчального обладнання (парта, лабораторний 
стіл, стілець, класна дошка тощо). Фізіологічне обумовлення правильної 
пози. Основні принципи підбору меблів та способи їх маркування. 
Гігієнічні вимоги до розсаджування дітей з огляду на їх здоров’я. 
Гігієнічні вимоги до навчальних майстерень, робочого місця. Гігієнічні 
вимоги до інструментарію, навчальних посібників, одягу та взуття 
школяра.

2

7. Основи раціонального харчування дітей та підлітків. Профілактика
харчових отруєнь

Поняття про збалансоване та раціональне харчування. Значення 
харчових продуктів для організму в процесі росту.
Основні вимоги до складання меню. Обсяг їжі залежно від віку. 
Організація дієтхарчування в школі. Вимоги до доставки, якості, умов 
зберігання та реалізації харчових продуктів. Гігієна харчоблоку. Правила 
обробки та зберігання посуду й обладнання.

2



12

8. Основи раціонального харчування дітей та підлітків. Профілактика
харчових отруєнь

Класифікація харчових отруєнь. Основні джерела зараження їжі. 
Отруєння грибами та дикорослими рослинами. Отруєння хімічними 
речовинами. Токсикоінфекції. Профілактика харчових отруєнь. Особиста 
гігієна працівників харчоблоку.

2

9. Основні соматичні захворювання у дітей шкільного 
та підліткового віку

Захворювання серцево-судинної системи. Природжені та набуті 
вади серця, міокардити, ревматизм, гіпертонічна хвороба, артеріальна 
гіпертензія -  поширеність, основні методи діагностики, клініка, 
лікування, диспансеризація в умовах навчального закладу.

Захворювання органів дихання. Гостра та хронічна пневмонія, 
гострий та хронічний бронхіт, бронхіальна астма -  поширеність, основні 
методи діагностики, клініка, лікування, диспансеризація в умовах 
навчального закладу.

2

10 Основні соматичні захворювання у дітей шкільного 
та підліткового віку

Захворювання шлунково-кишкового тракту. Функціональні розлади 
травної системи у дітей шкільного віку. Визначення функціональних 
гастроінтестинальних розладів у дітей старшого віку згідно з 
удосконаленою класифікацією (Римські критерії III, 2006 р.).

Гастроезофагорефлюксна хвороба у дітей. Хронічний гастрит, 
дуоденіт, виразкова хвороба, хронічний холецистит, хронічний 
панкреатит -  поширеність, основні методи діагностики, клініка, 
лікування, диспансеризація в умовах навчального закладу. Функціональні 
розлади.

Захворювання нирок. Гострий та хронічний пієлонефрит, гострий 
та хронічний гломерулонефрит -  поширеність, основні методи 
діагностики, клініка, лікування, диспансеризація в умовах навчального 
закладу.

2

11 Основні соматичні захворювання у дітей шкільного 
та підліткового віку

Захворювання нервової системи та психічні розлади. Травматичні

2
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захворювання нервової системи, інфекційні захворювання нервової 
системи, епілепсія, нічне нетримання сечі, розлади мовлення, вегетативні 
порушення -  поширеність, основні методи діагностики, клініка, 
лікування, диспансеризація в умовах навчального закладу. Алкоголізм і 
наркоманія в підлітковому віці.

12 Основні соматичні захворювання у дітей шкільного 
та підліткового віку

Захворювання ендокринної системи. Ожиріння, цукровий 
діабет, порушення функції щитовидної залози, порушення стану 
наднирників, порушення статевого розвитку та гінекологічні 
захворювання у дівчаток -  поширеність, основні методи діагностики, 
клініка, лікування, диспансеризація в умовах навчального закладу.

2

13 Основні соматичні захворювання у дітей шкільного 
та підліткового віку

Захворювання опорно-рухового апарату. Деформація хребта, 
остеохондропатія костей, плоскостопість -  поширеність, основні методи 
діагностики, клініка, лікування, диспансеризація в умовах навчального 
закладу.

2

14 Основні соматичні захворювання у дітей шкільного 
та підліткового віку

Захворювання органів зору. Аномалії рефракції, міопія, 
гіперметропія з пониженням гостроти зору, астигматизм, косоокість, 
запальні захворювання повік, з’єднувальної та рогової оболонок, 
пошкодження органів зору - поширеність, основні методи діагностики, 
клініка, лікування, диспансеризація в умовах навчального закладу.

2

15 Основні соматичні захворювання у дітей шкільного 
та підліткового віку

Захворювання вуха, горла і носа. Хронічний тонзиліт, хронічний 
отит, неврит слухового нерва, хронічний гайморит, хронічний риніт, 
фарингіт, аденоїди II та III ступеня -  поширеність, основні методи 
діагностики, клініка, лікування, диспансеризація в умовах навчального 
закладу.

2
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16 Гострі інфекційні захворювання та їх профілактика 
в організованому колективі

Гострі інфекційні захворювання дихальних шляхів. ГРВІ, 
грип. Скарлатина, кір, краснуха, дифтерія. Етіологія, епідеміологія, 
клініка, лікування, карантинні заходи.

2

17 Гострі інфекційні захворювання та їх профілактика 
в організованому колективі

Кашлюк, вітряна віспа, епідпаротит, менінгококова інфекція. Етіологія, 
епідеміологія, клініка, лікування, карантинні заходи.

2

18 Гострі інфекційні захворювання та їх профілактика 
в організованому колективі

Кишкові інфекції. Шигельоз, сальмонельоз, вірусні гепатити А й Е. 
Етіологія, епідеміологія, клініка, лікування. Організація 
протиепідемічних заходів у навчальних закладах

Облік та аналіз захворюваності, організація карантинних заходів з 
огляду на особливості кожної інфекції.

2

19 Гострі інфекційні захворювання та їх профілактика 
в організованому колективі

Дезінфекція, її види, дезрозчини. Організація дезінфекції в 
навчальному закладі. Форми інформування СЕС та поліклініки про 
інфекційне захворювання.

2

20 Гострі інфекційні захворювання та їх профілактика 
в організованому колективі

Календар профілактичних щеплень. Покази до проведення 
профілактичних щеплень. Умови та техніка проведення щеплень. 
Можливі ускладнення імунізації. Профілактика туберкульозу. Техніка 
проведення та оцінка реакції Манту.

2

21 Невідкладні стани в педіатрії та перша допомога хворим
Гіпертермічний синдром. Судомний синдром. Невідкладна допомога в 
умовах навчального закладу. Залежні та незалежні втручання при 
невідкладних станах у дітей.

2



15

22 Невідкладні стани в педіатрії та перша допомога хворим
Гостра судинна недостатність. Види колапсів. Невідкладна 

допомога в умовах навчального закладу. Залежні та незалежні ерві 
кальним ї втручання при невідкладних станах у дітей.

2

23 Невідкладні етани в педіатрії та перша допомога хворим
Анафілактичний шок. Приступ бронхіальної астми. Невідкладна 

допомога в умовах навчального закладу. Залежні та незалежні втручання 
при невідкладних станах у дітей.

2

24 Всього годин 46
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Теми практичних занять
№
п/п

Зміст К-
сть
год

1) Організація та зміст лікувально-профілактичної допомоги 
дітям і підліткам. Обов’язки та зміст роботи медичної сестри 
в школі, професійно-технічному навчальному закладі

Ознайомлення з роботою дитячої поліклініки, підліткового 
кабінету. Організація роботи медичних кабінетів шкіл та шкіл-інтернатів, 
професійно-технічних навчальних закладів.

2

2) Анатомо-фізіологічні особливості дітей та підлітків

Робота з антропометричною апаратурою та інструментарієм: 
вимірювання довжини тіла, окружності грудної клітки, життєвої ємності 
легень, м ’язової сили, артеріального тиску. Оцінка фізичного розвитку за 
допомогою [Нерві каль таблиць. Робота з документацією.

2

3) Психологічні особливості дітей шкільного віку

Поняття готовності до школи. Психологічні особливості 
молодшого шкільного віку. Розвиток мислення у дітей молодшого віку. 
Психологічні особливості підліткового віку. Акцентуації характеру та їх 
вплив на майбутній вибір професії.

2

4) Гігієна навчання та виховання в загальноосвітніх школах,
ПТУ та технікумах

Ознайомлення з організацією навчально-виховної роботи на 
базі школи, школи-інтернату, технікуму, ПТУ.

2

5) Фізичне виховання та медичний контроль за його організацією

Ознайомлення з принципами розподілу дітей на групи залежно 
від стану здоров’я. Проведення хронометражу на уроках фізичного 
виховання. Побудова фізіологічної кривої уроку. Ознайомлення з 
особливостями проведення занять в основній, підготовчій та спеціальній 
групах. Гігієнічна оцінка умов проведення занять (повітря, гігієнічне 
утримання залу, обладнання, спортивна форма учнів).

2
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6) Гігієна трудового навчання та професійно-технічної освіти

Ознайомлення з організацією типових навчальних майстерень 
(планування, обладнання, організація робочого місця, повітряний та 
світловий режим, техніка безпеки). Проведення хронометражу уроку 
праці та його гігієнічна оцінка.

2

7) Гігієна обладнання та предметів дитячого вжитку

Проведення вимірів меблів та їх маркування, підбір меблів 
залежно від росту дитини. Оцінка розсаджування учнів у класі залежно 
від стану здоров’я та росту. Ознайомлення з принципами розташування 
обладнання в класах та майстернях.

2

8) Основи раціонального харчування дітей та підлітків. Профілактика
харчових отруєнь

Ознайомлення з плануванням та обладнанням харчоблоку школи, 
школи-інтернату. Умови транспортування та зберігання продуктів, 
організація миття посуду, дотримання санітарно-протиепідемічного 
режиму в харчоблоці, аналіз меню-розкладки, ознайомлення з 
картотекою готових страв. Методи лабораторного контролю за 
харчуванням (види аналізів, експрес-методи). Медична документація з 
питань харчування.

2

9) Основні соматичні захворювання у дітей шкільного та підліткового
віку

Ознайомлення з принципами диспансерного спостереження та 
лікування хворих з різними захворюваннями. Огляд хворих.

2

10 Основні соматичні захворювання у дітей шкільного та підліткового
віку

Розгляд історій хвороб, розв’язання ситуаційних задач.

2

11 Гострі інфекційні захворювання та їх профілактика в 
організованому колективі

2
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Ознайомлення з принципами підготовки та проведення 
профілактичних щеплень. Розв’язування ситуаційних задач, розгляд 
історій хвороб.

12 Гострі інфекційні захворювання та їх профілактика в 
організованому колективі

Ознайомлення зі структурою інфекційних захворювань, 
організацією контролю за дітьми, що були в контакті з інфекційним 
хворим, методами дезінфекції (на прикладі конкретного колективу 
учнів).

2

13 Невідкладні стани в педіатрії та перша допомога хворим

Організація кутка невідкладної допомоги в медичному кабінеті. 
Розв’язування ситуаційних задач.

2

14 Невідкладні стани в педіатрії та перша допомога хворим

Розробка плану надання допомоги та догляду за дитиною при 
різних невідкладних станах.

2

15 Здоровий спосіб життя і профілактика захворювань у шкільному та
підлітковому віці

Поняття про здоровий спосіб життя. Профілактика куріння, 
вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин. Ознаки вживання 
наркотиків у підлітків.

Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом.
Оптимальний руховий режим, раціональне харчування, 

загартовування, особиста гігієна. Значення режиму дня та відпочинку.
Методи й засоби просвітницької роботи з дітьми, підлітками, 

батьками та персоналом навчального закладу.

2

16 Всього годин ЗО
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Теми самостійної роботи

1.
Анатомо-фізіологічні особливості дітей різних вікових груп

4

2. Дієтетика дитячого віку 4

3. Інфекційні захворювання дитячого віку 4

4. Невідкладні стани в педіатрії 4

5. Захворювання органів кровообігу. Особливості догляду 4

6. Захворювання ендокринної системи. Особливості догляду 4

7. Захворювання органів травлення. Особливості догляду 4

8. Г ельмінтози 2

Всього ЗО
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 

/ / з навчальної роботи 
УУ) І.А. МИРОНЧУК
у /2з  »» а #  2о;/р.

НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

№
з/п Тематика

Кількість годин
Заг.

Обсяг Лекції
Навчальна практика 

під керівництвом 
викладача

Самостійна
робрта

1. Основні принципи реанімаційних 
заходів при порушенні дихання та 
кровообігу.

4 2 2 -

2. Травми. Травматичний шок. 
Політравма, комбінована травма.

4 2 2 -

3. Гостра судинна недостатність 
Діагностика ком при цукровому 
діабеті.

4 2 - 2

4. Загальні принципи надання 
невідкладної допомоги при 
гострих отруєннях, укусах тварин 
та комах.

2 - - 2

5. Організація та порядок надання 
медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні 
збройних конфліктів.

2 2 - -

ВСЬОГО 16 8 4 4

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки хірургічного профілю.

Протокол № від у

.Голова циклової комісії % канд.біол.наук С.М.Хома



Теми лекційних занять

21

1. Початкові дії медичних працівників у випадку невідкладного стану 
постраждалого.

Характеристика термінальних станів. Основні принципи 
реанімаційних заходів при порушенні дихання та кровообігу.

Надання домедичної допомоги постраждалим від зовнішніх факторів 
навколишнього середовища (термічна та холодова травма, утеплення, 
удушення, електротравма).

2

2. Травми. Відкриті та закриті пошкодження. Вогнепальна рана. 
Мінно-вибухові та осколкові ушкодження.

Черепно-мозкова травма. Травми грудної клітки (пневмоторакс). Травма 
хребта. Травматичний шок. Шкала Глазго. Політравма, комбінована травма.

Ознаки відкритих і закритих переломів. Країн — синдром. Алгоритм 
невідкладної допомоги.

Синдром «гострого живота». Алгоритм невідкладної медичної
допомоги.

2

3 . Гостра судинна недостатність: непритомність, колапс, шок. 
Стенокардія. Гострий інфаркт міокарду. Клінічний перебіг та атипові 
форми.

Гіпертензивні кризи (І і II типу). Клінічні прояви. Гострі порушення 
мозкового кровообігу.

Діагностика ком при цукровому діабеті (гіпо- та гіперглікемічна 
коми). Алгоритм надання невідкладної допомоги.

Алгоритм надання невідкладної допомоги при анафілактичному
шоці.

2

4 . Організація та порядок надання медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні збройних конфліктів.

Початковий алгоритм дій при наданні невідкладної допомоги в зоні 
вогневого контакту (ТССС -  Тасіісаі СотЬаІ Сазиаііу Саге).

Ураження бойовими отруйними речовинами. Заходи колективної та 
індивідуальної безпеки при наданні домедичної допомоги.

2

Всього 8

Теми практичних занять

1.

Основні принципи реанімаційних заходів при порушенні дихання та 
кровообігу у дорослих (ланцюг виживання) на до госпітальному етапі. 

Алгоритм базової серцево-легеневої реанімації (ВЬ8).
Порядок надання невідкладної медичної допомоги постраждалим та 

хворим на госпітальному етапі.
Проведення первинного та вторинного огляду постраждалого.

2



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

/ / з навчальної роботи 
УУ) І.А. МИРОНЧУК
у /23  » 2{))7 р.

НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

№
з/п Тематика

Кількість годин
Заг.

Обсяг Лекції
Навчальна практика 

під керівництвом 
викладача

Самостійна
робрта

1. Основні принципи реанімаційних 
заходів при порушенні дихання та 
кровообігу.

4 2 2 -

2. Травми. Травматичний шок. 
Політравма, комбінована травма.

4 2 2 -

3. Гостра судинна недостатність 
Діагностика ком при цукровому 
діабеті.

4 2 - 2

4. Загальні принципи надання 
невідкладної допомоги при 
гострих отруєннях, укусах тварин 
та комах.

2 - - 2

5. Організація та порядок надання 
медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні 
збройних конфліктів.

2 2 - -

ВСЬОГО 16 8 4 4

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки хірургічного профілю.

Протокол № /  від ’̂ 5?” ^ ^ " р



Теми лекційних занять
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1. Початкові дії медичних працівників у випадку невідкладного стану 
постраждалого.

Характеристика термінальних станів. Основні принципи 
реанімаційних заходів при порушенні дихання та кровообігу.

Надання домедичної допомоги постраждалим від зовнішніх факторів 
навколишнього середовища (термічна та холодова травма, утоплення, 
удушення, електротравма).

2

2. Травми. Відкриті та закриті пошкодження. Вогнепальна рана. 
Мінно-вибухові та осколкові ушкодження.

Черепно-мозкова травма. Травми грудної клітки (пневмоторакс). Травма 
хребта. Травматичний шок. Шкала Глазго. Політравма, комбінована травма.

Ознаки відкритих і закритих переломів. Краш -  синдром. Алгоритм 
невідкладної допомоги.

Синдром «гострого живота». Алгоритм невідкладної медичної
допомоги.

2

3. Гостра судинна недостатність: непритомність, колапс, шок. 
Стенокардія. Гострий інфаркт міокарду. Клінічний перебіг та атипові 
форми.

Гіпертензивні кризи (І і II типу). Клінічні прояви. Гострі порушення 
мозкового кровообігу.

Діагностика ком при цукровому діабеті (гіпо- та гіперглікемічна 
коми). Алгоритм надання невідкладної допомоги.

Алгоритм надання невідкладної допомоги при анафілактичному
шоці.

2

4. Організація та порядок надання медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні збройних конфліктів.

Початковий алгоритм дій при наданні невідкладної допомоги в зоні 
вогневого контакту (ТССС -  Тасіісаі СотЬаІ Сазиаііу Саге).

Ураження бойовими отруйними речовинами. Заходи колективної та 
індивідуальної безпеки при наданні домедичної допомоги.

2

Всього 8

Теми практичних занять

1.

Основні принципи реанімаційних заходів при порушенні дихання та 
кровообігу у дорослих (ланцюг виживання) на до госпітальному етапі. 

Алгоритм базової серцево-легеневої реанімації (ВЬ8).
Порядок надання невідкладної медичної допомоги постраждалим та 

хворим на госпітальному етапі.
Проведення первинного та вторинного огляду постраждалого.

2
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2.

Гостра кровотеча. Невідкладна допомога при зовнішній та внутрішній 
кровотечі. Методи тимчасової зупинки кровотечі. Правила накладання 
кровоспинного джгута (джгут САТ Титіяиеі;, джгут Есмарха).

Принципи медичного сортування при масових ураженнях (8ТАКТ). 
Дорожньо-транспортна пригода. Алгоритм допомоги.
Транспортна іммобілізація.

2

Всього 4
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ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

у  А  навчальної роботи 
Ш  1-А. МИРОНЧУК

”  <% ¥ 2 0 4 ? р .

ІНФЕКЦІЙНА БЕЗПЕКА, ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

№
з/п Тематика

Кількість годин

Заг.
Обсяг

Лекції
Навча
льна

практика

Самостійна
робота

1.

Санітарно-протиепідемічний режим в 
закладах охорони здоров’я. 
Внутрішньолікарняні інфекції. 
Профілактичні заходи

2 2 -

2.

Актуальні питання профілактики 
інфекційних захворювань. Парентеральні 
інфекції. Профілактика.

4 2 2

Всього 6 4 2

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки педіатричного профілю.

Протокол № /  від ’У З ” , ^ / / р .

Голова циклової комісії О.П.Петрунів



Теми лекційних занять

24

1.

Внутрішньо-лікарняні інфекції. Причини виникнення та 
профілактичні заходи. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій. 
Обробка рук, дезінфекція. Види, засоби та методи дезінфекційних заходів. 
Стерилізація. Контроль якості передстерилізаційного очищення та 
стерилізації.

Чинні накази та нормативні документи.

2

2.

Класифікація інфекційних захворювань. Способи передачі 
інфекції. Профілактичні заходи, спрямовані на попередження виникнення 
інфекції.

Профілактика інфекційних захворювань з парентеральним 
шляхом передачі, в тому числі вірусних гепатитів В і С, ВІЛ-інфекції.

Порядок проведення екстреної догоспітальної профілактики при 
виконанні професійних обов’язків.

2

Всього 4



ЗАТВЕРДЖ УЮ  
аступник директора 
з навчальної роботи 

І.А. М ИРОНЧУК 
2№ р.

ПРИРОДНЕ ПЛАНУВАННЯ Сім’ї

№
з/п

Кількість годин
Тематика Заг.

Обсяг
Лекції

Навчальна
практика

Самостійна
робота

1.
Біологічні основи плідності жінки і 
чоловіка 2 2 - -

2.
Природні методи розпізнавання 
плідності 4 2 - 2

Всього 6 4 - 2

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки хірургічного профілю.

Протокол № • / від ' р.

Голова циклової ко



Теми лекційних занять
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1.

Методи планування сім’ї. Надійність та критерії відбору.
Короткий аналіз існуючих методів контрацепції.
Будова і функції чоловічої та жіночої статевої сфери. Особливості 

статевого дозрівання чоловіків. Гормональна регуляція чоловічої плідності. 
Особливості статевого дозрівання дівчат. Фізіологія менструального циклу. 
Гормональна регуляція менструального циклу. Тривалість репродуктивного 
періоду у жінок. Відмінність чоловічої і жіночої плідності.

Запліднення, імплантація, вагітність.
Аборт. Соціальні, медичні та релігійні аспекти проблеми.
Основні показники репродуктивного здоров’я.

2

2.

Історія природних методів планування сім’ї. Календарний метод 
(метод Кнауса-Огіно), метод спостереження за Перві кальним слизом (метод 
Біллігса), температурний метод (метод Дюрінга). Симптотермальні методи 
планування сім’ї. Різновиди симптотермальних методів планування сім’ї -  
австрійський (Ратцера), бірмінгемський (Дж. Кіплей та А. Флінн), 
американський(Ліги “Подружжя Подружжю”) та інші.
Симптотермальний метод: спостереження за -Церві кальним слизом, 
базальною температурою, станом шийки матки.

Визначення плідних та неплідних днів циклу.
Різні форми циклів у житті жінки.

2

Всього
-

4
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ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

/  з навчальної роботи 
____ І.А. МИРОНЧУК
2Я ” А /  20/^р.

Медична психологія з основами медичної біоетики

№
з/п Тематика

Кількість годин
Заг.

Обсяг
Лекції

Навчальна
практика

Самостійна
робота

1.

Психологія та етика в медсестринстві. 
Моральність людських дій в 
біомедичній галузі та охороні здоров’я

2 - - 2

2. Психологічні аспекти спілкування 2 2 - -

Всього 4 2 - 2

Розглянуто на засіданні циклової комісії природничо-наукового профілю.

Протокол № У від ’У ^ ”

Голова циклової комісії Т.А.Солоденко



Теми лекційних занять
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1.

Основні психологічні компоненти спілкування. Особливості 
спілкування медичної сестри: з пацієнтом, його родичами, та персоналом 
закладу охорони здоров’я.

Синдром емоційного вигорання медичного працівника. Способи 
психологічної допомоги при синдромі емоційного вигорання, його 
профілактика та корекція.

2

Всього 2



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

V / з навчальної роботи 
% ____ І.А. МИРОНЧУК
««2 3  ” №

29

Основи медичної інформатики

№
з/п Тематика

Кількість годин
Заг.

Обсяг
Лекції Навчальна

практика
Самостій 
на робота

1.
Використання комп’ютерної техніки в 
медицині. 4 - 4 -

Всього 4 - 4 -

Розглянуто на засіданні циклової комісії природничо-наукового профілю.

Протокол № /  від с-гуг/гх-ги? р .

Голова циклової комісії Т.А.Солоденко



Теми практичних занять

зо

1.

Використання комп’ютерної техніки в медицині. Основні 
теоретичні відомості про базові аспекти інформатики: програмне та апаратне 
забезпечення ГЖ, поняття про електронний документообіг, та засоби 
передачі інформації. Застосування інформаційних технологій у сучасній 
медицині.

2

2. Основні прийоми І методи роботи 3 операційною системою \УІП(клУ5. 2
Всього 4
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