
 
Анотація 

з  дисципліни «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я ТА ГРОМАДСЬКЕ 
МЕДСЕСТРИНСТВО» 

2 курс, спеціальність 223 « Медсестринство» 
 

   Мета курсу — надати можливість студентам вивчити основні 
проблеми, які стосуються формування, збереження і зміцнення здоров’я 
здорових людей та профілактики найпоширеніших захворювань серед 
дорослого населення і дітей.  

   Навчальна дисципліна ґрунтується на вивченні студентами таких 
дисциплін: “Анатомія людини”, “Фізіологія”, “Патоморфологія та 
патофізіологія”, “Мікробіологія”, “Основи профілактичної медицини”, “Основи 
психології та міжособове спілкування”, “Фармакологія та медична рецептура”, 
“Ріст і розвиток людини” тощо;  

 інтегрується з такими дисциплінами: “Медсестринство у внутрішній 
медицині”, “Медсестринство в педіатрії”, “Медсестринство в акушерстві та 
гінекології”, “Основи медсестринства”, “Медсестринство в інфектології” тощо. 

   Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  вміння оцінювати ситуацію, критично аналізувати її  та 
організовувати  заходи  щодо поліпшення громадського здоров’я загалом, 
функціонування громадського медсестринства зокрема як базових 
компетентностей для забезпечення сучасного медичного сервісу в суспільстві 
(громаді). 

   Програмні результати навчання: 
   Студенти повинні знати: 
критерії здоров'я за ВООЗ; основні визначення та поняття (валеологія, 

валеометрія, громадське здоров’я тощо); основні методи та етапи 
диспансеризації, групи здоров’я; основні методи діагностики вагітності; 
патронаж новонароджених у домашніх умовах; методику грудного, змішаного, 
штучного вигодовувань; основні етапи введення прикормів; календар 
профілактичних щеплень; суть захворювань, основні клінічні форми та їх 
прояви, перебіг, медсестринська діагностика, ускладнення; методи первинної та 
вторинної профілактики; принципи медичної деонтології та етики, необхідні в 
повсякденній фаховій, валеологічній і профілактичній діяльності громадської 
медичної сестри; правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, 
протиепідемічного режиму, професійної безпеки в практичній діяльності. 

   Студенти повинні вміти: 
формувати, зберігати і зміцнювати індивідуальне та громадське здоров’я; 

формувати комплекси валеологічних заходів для конкретних здорових людей 
різного віку на основі діагностики рівня здоров’я (валеометрії); визначення 
чинників ризику виникнення певних захворювань у збирати анамнестичні дані 
щодо з’ясування рівня здоров’я здорових і здорових людей та дітей; проводити 
медсестринське обстеження здорових людей та хворих; проводити 
медсестринську діагностику рівня здоров’я здорових, планування та реалізацію 
медсестринських втручань з оцінюванням їх результативності та корекцією; 
володіти методикою проведення практичних навичок валеометрії та 



медсестринської діагностики захворювань; проводити вторинну профілактику з 
метою збереження певного рівня здоров’я та підвищення якості життя пацієнтів 
на хронічні недуги з використанням залишкового рівня здоров’я; 
дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 
протиепідемічного режиму, професійної безпеки в практичній діяльності.  

   Студенти повинні володіти знаннями про: 
захворюваність населення в Україні та регіоні відповідно до віку 

пацієнтів; накази, стандарти та інші нормативні документи, які регламентують 
роботу сестри медичної в лікувально -профілактичних закладах; сучасні 
підходи діагностики, лікування та профілактики захворювань; екологічний та 
санітарно-епідеміологічний стан України, регіону та їх вплив на формування 
здоров’я населення. 

   Зміст навчальної дисципліни: 
 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ. Групи здоров’я. Роль 

медичної сестри у диспансеризації населення.  Основні принципи 
збалансованого харчування населення. Роль харчування в різні вікові періоди 
життя: особливості харчування дітей раннього, шкільного, підліткового віку, 
харчування дорослих і людей похилого віку. Профілактика рахіту та 
хронічних  розлади живлення у дітей. : гіпотрофія, паратрофія, ожиріння. 
Профілактика захворювань системи крові: анемія, лейкоз, гемофілія. 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЗНАЧУЩИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.  
Активна імунізація дітей. Значення вакцинації для профілактики інфекційних 
захворювань. Поствакцинальні ускладнення та їх профілактика. Профілактика 
найпоширеніших захворювань органів дихання та 
туберкульозу. Туберкулінодіагностика. 

Епідеміологія гіпертонічної хвороби серед населення України. Методи ак
тивного виявлення з урахуванням екзогенних та ендогенних факторів ризику. П
ервинна та вторинна профілактика. Привентивна терапія. Визначення показникі
в активності первинної та вторинної профілактики. 

 ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ.ЗДОРОВА ДИТИНА.Травматизм, 
перша медична допомога при травмах. Профілактика травматизму і 
ускладнень при травмах. Планування сім'ї та запобігання небажаної 
вагітності. Гестози та їх профілактика. Пологи поза стаціонаром. Вигодовування 
дітей першого року життя. Профілактика рахіту у дітей. Профілактика гіпотрофії та 
анемії у дітей. Профілактика захворювань органів дихання у дітей і дорослих. 
Здорова дитина. Комплексна оцінка стану здоров'я дітей. 

 
   Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг 90 годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 54 
години самостійної та індивідуальної роботи. 

    Форма семестрового контролю: залік. 
 
  
  


