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Мета курсу – формування уявлень про поняття здоров’я; оволодіння питанням 

підтримки здоров’я, запобігання масових неінфекційних захворювань; ознайомлення з 
способами поліпшення стану, одужання та відновлення здоров’я пацієнта; розуміння 
необхідності догляду та спостереження за пацієнтами, професійного і компетентного 
виконання багатьох медичних завдань під час надання спеціалізованої допомоги 
пацієнтам з психічними розладами; опанування знаннями з громадського здоров’я, 
охорони здоров’я та громадського медсестринства; розуміння рекомендацій ВООЗ щодо 
поліпшення охорони здоров’я в Україні. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Громадське здоров’я та громадське 
медсестринство» в структурно-логічній схемі дисциплін базується на набутих 
відповідних знаннях з таких дисциплін: фізіології, медичної біології, анатомії людини, 
інтегрується з  вивченням патоморфології та патофізіології, основи спостереження та 
догляд за пацієнтами, основи профілактичної медицини. Вивчення дисципліни формує 
засади подальшого вивчення дисциплін загально-професійного циклу та практичної 
підготовки – обстеження та оцінки стану здоров’я людини, соціальної медицини та 
організації охорони здоровя, медсестринства в сімейній медицині, психічного здоров’я, 
що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та формування умінь 
застосовувати отримані знання в процесі подальшого навчання та у професійній 
діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: 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; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; знання та 
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність 
розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, хвороби чи інвалідності 
(оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної життєдіяльності і визначати 
проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та станах; профілактична діяльність 
медичної сестри, направлена на збереження і зміцнення здоров’я, попередження 
захворювань й інформування та навчання пацієнта та членів його родини; здатність 
планувати та надавати сестринську допомогу з орієнтацією на пацієнта; здатність 
виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи 
організації охорони здоров’я. 

Програмні результати навчання: проводити суб’єктивне та об’єктивне 
обстеження різних органів і систем пацієнта та оцінювати отримані дані (за списком 1); 
проводити діагностику згідно спеціалізації: виявляти та оцінювати проблеми пацієнта; 
брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим і перехворілим населенням, 
реабілітації та диспансерного нагляду; планувати і проводити профілактичні та 
протиепідемічні заходи щодо інфекційних хвороб (за списком 11); організовувати та 
проводити навчання пацієнтів та членів їхніх родин з медичних питань; проводити 



медико-гігієнічну пропаганду; аналізувати та використовувати у повсякденній 
медсестринській діяльності результати сучасних українських та іноземних досліджень за 
професійним спрямуванням. 

Очікувані результати навчання: 
знати: свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні; основи законодавства України про охорону здоров’я; накази та 
інструктивні листи МОЗ України, які регламентують роботу лікувальних закладів; 
моральну та юридичну відповідальність за збереження професійної таємниці; сучасний 
стан захворюваності на психіатричні та наркологічні захворювання в регіоні, Україні, 
світі. Місце психіатрії та наркології серед інших медичних наук; сучасний науковий 
підхід до вивчення психічних захворювань; сучасні методи обстеження та лікування 
(медикаментозного, біологічного, психотерапевтичного та хірургічного) психічнохворих; 
гарантії соціального захисту психічнохворих і законодавчі акти в галузі психіатрії та 
наркології; охорону праці в наркології; оптимальні варіанти правомірної поведінки 
медичної сестри у своїй практичній роботі. 

уміти: використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, 
законодавчих актів України та наказів МОЗ України, матеріалів ВООЗ; застосовувати 
професійні та правові стандарти в мед сестринській практиці; інтерпретувати теоретичні 
знання при вивченні дисциплін гуманітарної та соціально-економічної профілю, 
дисциплін природничо-наукового циклу в практичній діяльності; використовувати 
теоретичні знання та практичні уміння в результаті вивчення дисциплін циклу 
професійної та практичної підготовки для виконання сестринських втручань відповідно 
до клінічних протоколів та стандартів сестринської діяльності; усвідомлювати етичні 
елементи філософії сестринської справи, дотримуватись принципів сестринської етики та 
деонтології, викладених у клятві Флоренс Найтінгейл та Етичному кодексі Міжнародної 
ради медичних сестер; усвідомлювати важливість самоосвіти та самовиховання в житті 
та діяльності медичноі сестри, безперервності процесів навчання та професійного 
удосконалення; дотримуватись мистецтва спілкування в медсестринстві та 
комунікативного зв'язку з пацієнтами; орієнтуватись у визначенні основних потреб 
людини згідно з рекомендаціями Європейського регіонального бюро ВООЗ для медичних 
сестер Європи; організовувати етапи сестринського процесу; застосовувати практичні 
знання та вміння для розв'язання завдань, пов'язаних з етапами сестринського процесу; 
оцінювати стан пацієнта з метою встановлення мед сестринського діагнозу, планування 
сестринських втручань, їх реалізацію і корекцію; здійснювати професійну діяльність у 
відповідності до вимог санітарно-протиепідемічного режиму та виконання заходів щодо 
профілактики внутрішньолікарняної інфекції; виконувати залежні сестринські втручання 
в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час; виконувати незалежні, залежні та 
взаємозалежні сестринські втручання при наданні медичної допомоги за принципом 
сімейної та паліативно-хоспісної допомоги тяжкохворим; проводити санітарно-
просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики захворювань та поліпшення 
здоров'я; проводити сестринську педагогіку з тяжкохворими та їх родичами з метою 
навчання їх самодогляду та профілактики потенційних проблем; здійснювати професійну 
діяльність у відповідності до вимог охорони праці, техніки безпеки та протипожежної 
безпеки; забезпечувати належне зберігання та використання наркотичних та 
сильнодіючих лікарських засобів медичного призначення в умовах лікувально-
профілактичних закладів; організовувати систему адміністративного діловодства та 
документування в умовах лікувально-профілактичних закладів згідно з нормативно-
правовими актами України; проводити адаптаційні заходи для профілактики синдрому 
вигорання медичних сестер; оцінювати принципи здорового способу життя і 



дотримуватись їх. 
Зміст навчальної дисципліни: 
УЯВЛЕННЯ ПРО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЙОГО ВИЗНАЧАЮТЬ. Сучасні уявлення про здоров’я 
людини.  Сучасні концептуальні чинники інтегральної характеристики здоров’я 
особистості і суспільства. Основні чинники негативного та позитивного впливу на 
здоров’я. Вплив способу життя, екологічних та генетичних факторів на якість і тривалість 
життя людини. Стан здоров’я студентів вищих навчальних закладів та шляхи його 
поліпшення.  

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗДОРОВ’Я ТА ЙОГО ПОРУШЕНЬ 
СУЧАСНІ ШЛЯХИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ. Гомеостаз і адаптація як критерії стану 
здоровʼя людини. Передумови і механізми формування основних соматичних 
захворювань. Шляхи перетворення науково-освітньої системи сучасного суспільства в 
процесі гармонізації відносин у системі «Людина-природа».  Філософська рефлексія 
здорового способу життя як необхідність цивілізованої людини. Методологічні основи 
еколого-валеологічної культури та проблеми збереження здоров’я в умовах закладів 
вищої освіти. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години самостійної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


