ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми
Заклад вищої освіти

Приватний заклад вищої освіти "Київський
міжнародний університет"

Освітня програма

47916 Медсестринство

Рівень вищої освіти

Бакалавр

Спеціальність

223 Медсестринство

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/
Використані скорочення:
ID

ідентифікатор

ВСП

відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО

Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО

заклад вищої освіти

ОП

освітня програма
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Загальні відомості
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 344
Повна назва ЗВО

Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет"

Ідентифікаційний код ЗВО

21595240

ПІБ керівника ЗВО

Хачатурян Хачатур Володимирович

Посилання на офіційний веб-сайт
ЗВО

http://kymu.edu.ua/

2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
https://registry.edbo.gov.ua/university/344

3. Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
ID освітньої програми в ЄДЕБО

47916

Назва ОП

Медсестринство

Галузь знань

22 Охорона здоров’я

Спеціальність

223 Медсестринство

Спеціалізація (за наявності)

відсутня

Рівень вищої освіти

Бакалавр

Тип освітньої програми

Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму
здійснюється на основі ступеня
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Бакалавр

Структурний підрозділ (кафедра
або інший підрозділ),
відповідальний за реалізацію ОП

Навчально-науковий медичний інститут; кафедра клінічних дисциплін та
медсестринства; кафедра загальної медицини

Інші навчальні структурні
підрозділи (кафедра або інші
підрозділи), залучені до реалізації
ОП

Кафедра іноземних мов; Кафедра комп’ютерних наук; Кафедра
міжнародних відносин та туризму; Кафедра міжнародного права та
порівняльного правознавства; Кафедра психології та педагогіки; Кафедра
слов’янської філології та загального мовознавства; Кафедра управління
якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів; Кафедра фармації;
Кафедри теоретичних та приватно-правових дисциплін

Місце (адреса) провадження
освітньої діяльності за ОП

м. Київ, вул. Львівська, 49

Освітня програма передбачає
присвоєння професійної
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання

Українська

ID гаранта ОП у ЄДЕБО

366177

ПІБ гаранта ОП

Павловська Марина Олександрівна

Посада гаранта ОП

Директор

Корпоративна електронна адреса
гаранта ОП

pavlovskaya@kymu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП

+38(096)-415-06-81

Додатковий телефон гаранта ОП

відсутній
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Форми здобуття освіти на ОП

Термін навчання

очна денна

3 р. 10 міс.

4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження
Медична галузь є специфічною сферою діяльності, якість якої залежить від складу персоналу, його професійних
знань, умінь і навичок. Усе це визначило необхідність підготовки фахівців з медсестринства. Майже жодна медична
послуга не надається без залучення медичної сестри. Актуальність питань забезпечення в Україні якості підготовки
бакалаврів медсестринства особливо зростає в період реформування галузі охорони здоров'я, коли підвищуються
вимоги до якості надання медичних послуг. Зміни, що відбуваються в галузі охорони здоров'я, поставили завдання
оптимізації професійної підготовки фахівців з медсестринства та її гармонізації з урахуванням українського та
зарубіжного досвіду відповідно до європейських і світових стандартів, тенденцій інтеграції в європейський і світовий
освітній простір. Усе це сприяло відкриттю у 2018 р. спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона
здоров’я у Київському міжнародному університеті (наказ МОН України від 21.02.2018 р. №139-л).
ОПП «Медсестринство» за спеціальністю 223 Медсестринство галузь знань 22 Охорона здоров’я схвалена Вченою
Радою (протокол №11 від 25.06.2018 р.), введена в дію Наказом КиМУ №167/2 від 27.06.2018 р. Контингент
здобувачів вищої освіти першого року набору сформувався з випускників медичних коледжів на основі здобутого
ОКР молодший спеціаліст. У 2019 році ОПП «Медсестринство» було доопрацьовано із урахуваннями затвердженого
стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
(Наказ МОН України № 1344 від 05.12.2018 (http://haa.su/22F/) та пропозицій роботодавців, схвалена Вченою
радою (протокол №11 від 27.06.2019), введено в дію Наказом КиМУ №140 від 27.06.2019). У 2020 році відбувся
перегляд ОПП «Медсестринство» (протокол №11 від 25.06.2020), введено в дію Наказом КиМУ №140 від
26.06.2020) з метою врахування потреб ринку праці (з урахуванням пропозицій стейкхолдерів) шляхом розширення
вибіркової компоненти та посилення програмних результатів навчання.
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)
Рік
навчанн
я

Навчальний
рік, у якому
відбувся
набір
здобувачів
відповідного
року
навчання

Обсяг
набору на
ОП у
відповідно
му
навчально
му році

Контингент студентів на
відповідному році навчання
станом на 1 жовтня поточного
навчального року

У тому числі іноземців

ОД

ОД

1 курс

2020 - 2021

8

3

0

2 курс

2019 - 2020

24

10

0

3 курс

2018 - 2019

23

3

0

4 курс

2017 - 2018

0

15

0

Умовні позначення: ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
Рівень вищої освіти

Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл)

програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень

47916 Медсестринство
35613 Cестринська справа

другий (магістерський) рівень

програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий)
рівень

програми відсутні

7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про
самооцінювання, кв. м.
Загальна площа

Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО

30748

28443

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського
відання або оперативного управління)

30748

28443
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Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж
право власності, господарського відання або оперативного
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0

0

Приміщення, здані в оренду

0

0

Примітка. Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

8. Документи щодо ОП
Документ

Назва файла

Хеш файла

ОПП Медсестринство 2020.pdf

wQUyHOIkAyxW94JK9bgzUDlfXoJcj1v+sr+idEf7wig=

Навчальний план
Медсестринство.pdf

HXZoFDMsSJOBH+VYNx3h6M2+NVyTn4t0ldch/UP68
7M=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія відгук Гавриленко
О.М..pdf

/GRrgLwZoGiutzTK+oQqjWNVOnK2J+cEWzOieUNWE
2c=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія відгук Сіромаха С.О..pdf

I6pVD+pf2AwUOdJiBivU/fkVe2hLDXe4CS3DGmfn4f8=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія відгук Щербина О.Я..pdf

/8nBrSq5NATwv6G222yEsrCBi9aQheLpTGQiF64Aj/Q=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія Осьодло Г.В..pdf

mDJesI2NN8I8Yjh53/EJWgvrSPI7lD2ArRbiB+QV4FI=

Освітня програма
Навчальний план за ОП

1. Проектування та цілі освітньої програми

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Цілі ОПП «Медсестринство»: забезпечення загальнокультурної та професійно-орієнтованої підготовки здобувача у
сфері вищої освіти, визначення обсягу спеціальних знань, умінь і навичок, достатніх для розв’язання складних
спеціалізованих задач і практичних проблем діяльності фахівця у сфері медсестринства, в т.ч. надання долікарської,
лікувально-профілактичної допомоги населенню, першої медичної допомоги при гострих захворюваннях і
нещасних випадках відповідно до клінічних протоколів, оцінювання впливу небезпечних чинників щодо ризику
розвитку найпоширеніших захворювань.
Особливості ОПП «Медсестринство»: підготовка високопрофесійних клінічно орієнтованих фахівців із
медсестринства, спроможних активно й ефективно використовувати здобуті знання, критично та аналітично
мислити, управляти ресурсами та працювати відповідно до принципів безпеки пацієнта, шляхом набуття високого
рівня знань і практичних навичок з надання долікарської, лікувально-профілактичної допомоги населенню, першої
медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках відповідно до клінічних протоколів. Програма
дає змогу здобути ґрунтовні знання про організацію та управління роботою медсестринських структурних
підрозділів закладів охорони здоров’я через призму медсестринського діагностичного процесу, а саме:
медсестринське обстеження, медсестринський діагноз, планування та реалізація медсестринських втручань,
оцінювання їх результатів.
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та
стратегії ЗВО
Згідно зі «Статутом ПЗВО «Київський міжнародний університет» (https://bit.ly/39UpKZZ ) серед головних завдань
університету є провадження освітньої та наукової діяльності; створення необхідних умов для реалізації учасниками
освітнього процесу їхніх здібностей і талантів; збереження та примноження моральних, культурних, наукових
цінностей і досягнень суспільства; здійснення міжнародної діяльності.
Відповідність мети ОПП «Медсестринство»
https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/osvitno_profesiyna_prohrama_medsestrynstvo_bakalavr_2020.pdf стратегії
університету полягає у підготовці фахівців, які здійснюватимуть організаційну та управлінську роботу
медсестринськими структурними підрозділами закладів охорони здоров’я, удосконалення системи безперервної
освіти, практичної діяльності на основі розробки і впровадження інноваційних технологій, реалізації ефективної
моделі соціального партнерства із суспільством, системою охорони здоров’я, спрямованого на поліпшення здоров’я і
збільшення тривалості життя людей. Досягненню поставленої мети сприяє забезпечення високої якості усіх видів
діяльності інституту, яка б відповідала рівню передових вітчизняних та зарубіжних медичних шкіл, на основі
побудови ефективної моделі соціального партнерства із студентами, лікарями, медичними сестрами,
співробітниками системи ОЗ, професійним співтовариством.
Стратегія розвитку Університету на 2019–2025 роки (https://bit.ly/39WhhVS ) надає всі можливості для становлення
та розвитку ОП.
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Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів)
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП:
- здобувачі вищої освіти та випускники програми
Інтереси та пропозиції здобувачів вищої освіти було враховано під час формування цілей та програмних результатів
навчання ОП «Медсестринство». Упродовж навчального року під час опитування і спілкування зі студентами
визначалися інтереси та побажання щодо вдосконалення освітнього процесу та оновлення змісту, які після аналізу
та обговорень знайшли відображення в ОП. За пропозиціями здобувачів вищої освіти впроваджено факультативний
курс «Іноземна мова (за професійним спрямуванням), що в свою чергу надає змогу усунити прогалини студентів у
вивченні іноземної мови та підвищити їх компетентність із володіння англійською мовою (за професійним
спрямуванням). Зацікавленість студентів в організації профілактичних заходів знайшла відображення у перегляді
змісту курсу «Основи профілактичної медицини», а саме визначені ролі медичної сестри в профілактичних заходах.
Практика залучення фахівців-практиків визначила попит здобувачів вищої освіти на галузеві майстер-класи для
здобувачів вищої освіти, наприклад, проведено майстер-клас «Основні засади електрокардіографії: скринінг на
етапі первинної ланки надання медичної допомоги» http://haa.su/22G/. Побажання поглиблити знання з окремих
галузей медицини шляхом не теоретичного вивчення хвороб, а практичного досвіду лікарів, цікавих випадків
діагностування тощо знайшло відображення в організації серії онлайн-лекцій, майстер-класів лікарів-практиків
Університетської клініки https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/portfolio_med.inst.pdf
Наразі випускників цієї програми не було.
- роботодавці
Інтереси роботодавців враховувались під час розробки основних елементів ОП. Зворотній зв’язок із роботодавцями
здійснюється на підставі укладання договорів про співпрацю, проведення щорічних круглих столів, майстер-класів,
тренінгів, консультативних зустрічей, залучення до проведення практичних занять, тематичних лекцій, організації
практики, обговоренні ОП та внесенні пропозицій (http://surl.li/mdmf). При перегляді ОП роботодавці звернули
увагу на необхідність посилення організаційно- управлінської та практичної складової ОП, що знайшло відповідне
відображення у формулюванні фахових компетентностей СК17,18 ПРН21-23 здатність до організації та управління
роботою структурних медсестринських підрозділів закладів охорони здоров’я різних форм власності. Голова фонду
БО «МБФ «Сприяння розвитку медицини» Овечка О.Ю. запропонував в межах вивчення курсу «Менеджмент та
лідерство в медсестринстві» надати можливість розгляду питань управління робочим часом та тайм-менеджменту
медсестри. У зв’язку з потребою лікувально-профілактичних установ у працівниках, які зможуть забезпечити більш
ретельний догляд за хворими, директор КНП «КМКЛ №7» Щербина О.Я. запропонував виокремити окремий ОК
«Основи спостереження та догляд за пацієнтами» в межах ОК «Основи медсестринства», крім цього звернув увагу
на необхідності розвитку компетентностей медсестри в експрес-діагностиці, використання сучасних технологій в
маніпуляційній практиці.
- академічна спільнота
Інтереси академічної спільноти враховано на основі впровадження інноваційних технологій та сучасних форм і
методів навчання. На освітні програми КиМУ забезпечено права всіх членів академічної спільноти щодо
академічної мобільності, саморозвитку, співробітництва із закладами вищої освіти України та закордонними
партнерами. Положення ОП обговорювалися на розширених засіданнях кафедри, засіданнях Вченої ради інституту
та університету.
Шляхом обговорення переліку і змістового наповнення ОК на засіданнях кафедр загальної медицини; клінічної
медицини і медсестринства було переглянуто структуру вибіркових освітніх компонентів. Обґрунтування потреби
розвитку превентивної ланки медицини (д.м.н., проф. кафедри загальної медицини Борзих Н.О.) знайшли своє
відображення в вибірковій ОК «Громадське здоров’я та громадське медсестринство». ОК «Медсестринство в
хірургії» розширено результатами наукових досліджень доц. Гіріна Л.В., поданими у навчальних посібниках
«Основи медсестринства в хірургії» та «Основні засади сучасної гемотрансфузіології» (на основі акту
впровадження). За результатами круглих столів, майстер-класів надано особливої уваги актуальності профілактики
інфекційних захворювань при перегляді змісту ОК. Вивчення досвіду ЗВО України, які здійснюють підготовку
фахівців за спеціальністю 223 Медсестринство (м. Київ, м. Тернопіль, м. Львів, м. Житомир) дозволило
структурувати компоненти ОП, вибудувати структурно-логічну схему вивчення навчальних дисциплін, посилити
практичне орієнтування завдань, включених до виробничих практик.
- інші стейкхолдери
В ході здійснення профорієнтаційних заходів, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти
проведені конференції, інтерактивні ігри, семінари, круглі столи та гостьові зустрічі, відкриті тематичні лекції
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/portfolio_med.inst.pdf). В результаті проведених заходів з КЗ «Прилуцький
фаховий медичний коледж», КВНЗ «Кременчуцький медичний коледж імені В.І. Литвиненка», КЗ «Бердянський
медичний коледж», Київським медичним училищем №4, Київським міським медичним коледжем, КВНЗ КОР
Білоцерківського медичного коледжу, Київським медичним коледжем №3 було визначено потребу у формуванні
таких компетентностей як здатність проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні
навички та вміння спілкування, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі. В результаті обговорення було
запроваджено в перелік вибіркових дисциплін «Тренінг спілкування», «Медична конфліктологія», нормативна
дисципліна «Менеджмент та лідерство в медсестринстві» доповнена темою «Теорія та практика командоутворення в
медсестринстві». Директором КЗ «Прилуцький фаховий медичний коледж» Котляр Т.І. запропоновано додати до
ОП курс «Основи наукових досліджень у медсестринстві» з метою формування культури та навичок проведення
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досліджень, впровадження їх результатів у практику діяльності лікувально-профілактичних установ.
Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції
розвитку спеціальності та ринку праці
Цілі та програмні результати, визначені ОП «Медсестринство», відображають тенденції розвитку спеціальності та
ринку праці за рахунок включення в структуру ОП дисциплін, які враховують сучасні зміни у нормативній базі та
тенденціях реформування охорони здоров’я в Україні; відображення в освітніх компонентах спеціалізованих завдань
надання медичних послуг згідно з актуальними запитами їх отримувачів. Затребуваними є фахівці, які володіють
сучасними теоріями і методами медсестринства, спроможні використовувати в практичній діяльності новітні
технології надання медичних послуг, що відображено у змісті фахових компетенностей ОП. Особливостями ринку
праці є значний дефіцит медсестер у закладах охорони здоров’я, зацікавленість провідних інноваційних медичних
центрів і приватних медичних закладів саме у бакалаврах медсестринства, які здатні виконувати також
організаційно-управлінські функції. Програмні результати навчання ОП враховують управлінський сформований
рівень компетентності, лідерські якості, комунікативні здібності, метод медсестринського процесу та пріоритети
догляду пацієнтів.
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано галузевий та регіональний контекст
Міждисциплінарна особливість розвитку спеціальності та ОПП «Медсестринство» зумовлює набуття випускниками
актуальних компетентностей, професійних навичок, затребуваних ринком праці. Цілі та програмні результати
навчання ОП розкривають галузевий та регіональний контекст. Під час формулювання цілей та ПРН було враховано
галузевий контекст шляхом поглибленого вивчення професійних дисциплін шляхом включення сучасних
додаткових модулів, адаптацію здобувачів вищої освіти до умов практичної діяльності, реалізацію системи
вдосконалення навичок на практичних заняттях у спеціалізованих аудиторіях і клінічних базах. Галузевий контекст
ОП відображає особливості медсестринства як складової охорони здоров’я, що знаходять підтвердження у питаннях
змісту, формах і методах теоретичної та практичної підготовки, максимального наближення до реальних умов праці,
що знайшло відображення в ПРН 1-4, 7-21 при вивченні ОК 11,14-18,20-27,29-34,36-39. Регіональний контекст
враховано на основі визначеної мети Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки шляхом
застосування форм і методів санітарно-просвітницької роботи медичних сестер з урахуванням особливостей регіону;
впровадження сучасних методів профілактики, діагностування та лікування захворювань із пацієнт-орієнтацією, що
знайшло відображення в ПРН 1-2, 7-15, 17-19, 21 при вивченні ОК 11,21,27,31-34,36-38, що сприяє підготовці
фахівців, здатних до ефективної та якісної медсестринської допомоги, підвищення рівня забезпечення населення
якісними і доступними медичними послугами.
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
При формулюванні цілей та визначенні програмних результатів навчання ОПП «Медсестринство» було враховано
досвід розроблення ОП зі спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я таких ЗВО України:
Навчально-науковий інститут медсестринства Тернопільського національного медичного університету імені І. Я.
Горбачевського - у частині змісту та обсягу обов’язкових та вибіркових компонент ОП, спрямованих на формування
фахових компетентностей та ПРН; Житомирський медичний інститут - у контексті формулювання фахових
компетентностей та програмних результатів навчання практичної підготовки майбутніх бакалаврів з
медсестринства. Досвід європейських університетів (Вища Школа економіки, права та медичних наук ім. професора
Едварда Ліпінського (м. Кельце, Польща), (Литовський університет медичних наук (LIETUVOS SVEIKATOS
MOKSLŲ UNIVERSITETAS), (Верхньосілезька Вища Школа Торгівлі ім. Войцеха Корфантего, Польща) враховано у
процесі оновлення змістового наповнення ОК, наприклад, впровадження сучасних методів медсестринського
процесу, спрямованих на профілактику, діагностування та лікування захворювань з пацієнт-орієнтацією;
імплементовано досвід підвищення медсестринської опіки шляхом збільшення пацієнтоорієнтованих курсів та
розширення програмних результатів навчання, зокрема: «Громадське здоров’я та громадське медсестринство»,
«Медсестринська етика та деонтологія», які сприяють досягненню ПРН 1-2,6-7, 14,17- 19, 21-22.
Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Відповідність усіх обов’язкових освітніх компонент програмним результатам навчання, визначеним у стандарті
вищої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
затвердженого Наказом МОН України № 1344 від 05.12.2018 р. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf та в ОП (Додаток 4), детально
охарактеризована в табл. 3 даного звіту в розрізі конкретних методів навчання та форм оцінювання. Окрім того, ціла
низка вибіркових освітніх компонент ОПП також дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом
вищої освіти, зокрема, застосовувати сукупність професійних навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій при
оцінці функціонального стану пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до діагностичних досліджень та заборі біологічного
матеріалу для лабораторних досліджень, встановлення сестринського діагнозу та належне виконання призначеного
лікування (ПРН 1-3, 5, 7-17). Крім того, у ОПП «Медсестринство» додано ПРН 21-23, що зумовлено акцентом
програми на організацію та управління роботою медсестринських структурних підрозділів закладів охорони
здоров’я через призму медсестринського діагностичного процесу з орієнтацією на пацієнта (СК17,18). Досягнення
цих результатів навчання реалізується під час викладання ОК 1, 3-7,9-28, 30-39.
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Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній,
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Зміст ОПП повністю враховує вимоги Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 05.12.2018 року № 1344
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvobakalavr.pdf.).
Вимоги зазначеного Стандарту враховані під час визначення в ОПП обсягу кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття
ступеня вищої освіти бакалавра на основі ОКР «молодший спеціаліст» спеціальностей галузі «Охорона здоров’я»,
формулювання мети, інтегральної, загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, програмних результатів
навчання (з 23 програмних результатів навчання, наведених в ОПП, всі 20 відповідають Стандарту, 3 – визначені
ЗВО), форм атестації здобувачів вищої освіти. Враховувалась також відповідність визначених Стандартом
компетентностей дескрипторам НРК та відповідність визначених Стандартом результатів навчання (Додаток 3-5 до
ОПП «Медсестринство»):
Знання:
1. Концептуальні наукові та практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері
професійної діяльності та/або навчання: ПРН 1-3, 5, 7-23.
Уміння:
1. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для
розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання:
ПРН 1-3, 5, 7-17, 21-22.
Комунікація:
1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації: ПРН 4-8,
10-12, 14-19, 21-23.
2. Збір, інтерпретація та застосування даних: ПРН 1-3, 5, 7, 15, 18-19, 21-23.
3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово: ПРН 4-5, 14-16, 18-20, 22-23.
Відповідальність та автономія:
1. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами: ПРН 4-5.
2. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або
навчальних контекстах: ПРН3, 5, 12, 15-17, 22.
3. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти: ПРН 2, 5-7, 16, 19, 21-23.
4. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп: ПРН 5, 18.
5. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії: ПРН 5, 23.
Таким чином, ОПП «Медсестринство» відповідає основним вимогам, визначеним у Національній рамці
кваліфікації.

2. Структура та зміст освітньої програми
Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240
Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем
вищої освіти (за наявності)?
180
Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
60
Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Предметна область ОП належить до галузі знань «Охорона здоров’я». Теоретичний зміст полягає у вивченні
специфіки організації та управління роботою медсестринських структурних підрозділів закладів охорони здоров’я,
виконання всіх видів медсестринської діяльності та медсестринських втручань через побудову переліку
взаємопов’язаних ОК, які є предметно-інтегрованими і зорієнтованими на дотримання логічної послідовності, що
підтверджується структурно-логічною схемою. ОПП містить нормативних 13 ОК (53,5 кредити ЄКТС) загальної
підготовки, 26 ОК (126,5 кредитів ЄКТС) професійної та практичної підготовки, що підтверджує міждисциплінарний
характер даної ОПП.
ОК 14-18, 21-24, 26-27, 31-34, 36-39 з числа обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки відповідають
теоретичному змісту предметної області охорони здоров’я, оскільки їх зміст розкриває особливості надання
медсестринських медичних послуг. ОК «Менеджмент та лідерство в медсестринстві», «Економіка охорони здоров’я.
Маркетинг медичних послуг», «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я», «Охорона праці в галузі»,
«Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій», «Медична та соціальна реабілітація»
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розкривають концепції, принципи, технології управлінської діяльності й надання медичної допомоги групам
населення. Відмінними рисами ОПП є те, що вона не лише враховує специфіку предметної сфери охорони здоров’я,
а й забезпечує опанування прав медсестри та основ патентознавства, соціальної медицини в т.ч. громадського
здоров’я, тренінгу спілкування чи медичної конфліктології, враховуючи запити стейкхолдерів. ОПП передбачає
формування у здобувачів освіти вмінь застосовувати і використовувати анамнестичні, клінічні, лабораторні,
інструментальні методи провадження діагностичного процесу, визначення провідних симптомів та синдромів,
визначення медсестринського діагнозу; організація догляду та опіки за пацієнтами; технології діагностики,
лікування та профілактики, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я для проведення фахової
діяльності, що підтверджено використанням спеціального матеріально-технічного та/або навчально-методичного
забезпечення (Табл. 1,3 до даного звіту).
Формування фахівця, здатного приймати обґрунтовані рішення через пошук, обробку та аналіз інформації з різних
джерел, формувати ефективну комунікаційну стратегію, використовуючи інформаційні й комунікаційні технології
забезпечують такі освітні компоненти як Історія та культура України, Філософія, Українська мова (за професійним
спрямуванням), Іноземна мова.
Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої
траєкторії?
Університет розробив цілий комплекс процедур, які дають змогу формувати для здобувачів вищої освіти
індивідуальну освітню траєкторію: створено базу вибіркових дисциплін (https://kymu.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny/),
розроблено систему факультативів, сертифікатних програм, існують програми з вивчення іноземних мов тощо
(https://kymu.edu.ua/sertyfikovani-programy/). Здобувачі вищої освіти мають змогу формувати індивідуальну освітню
траєкторію як через вибір навчальних дисциплін, так і можливості внутрішньої і зовнішньої мобільності,
організацію самостійної роботи. Можливість формування здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої
траєкторії забезпечена наявністю в освітній програмі вибіркових дисциплін (25% кредитів ЄКТС). Під час
планування індивідуальної освітньої траєкторії навчання студент навчається раціонально організовувати свій час,
працювати з комп’ютером, вивчати джерела інформації, здійснювати науково-дослідну роботу, самостійно шукати
та відбирати необхідну інформацію, опрацьовувати її, робити власні висновки та представляти їх широкій аудиторії.
Викладачі надають здобувачам вищої освіти консультативну та інформаційну підтримку науковій організації праці,
методиці самостійної роботи, засобів її здійснення, трудомісткості, термінів виконання, форм контролю самостійної
роботи та критеріїв оцінювання якості.
Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
«Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у КиМУ», затверджене наказом
президента №184 від 23.08.2019 р. (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document-1.pdf) забезпечує умови для
формалізації процедури: формування та доведення до уваги студентів переліку навчальних дисциплін для вільного
вибору; здійснення студентами вибору навчальних дисциплін із запропонованого переліку; організації подальшого
вивчення обраних дисциплін (формування мобільних груп); визнання результатів навчання за обраними
дисциплінами. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, в березні поточного року здійснюють
їх перегляд на наступний рік за участю стейкхолдерів. До 01 квітня кожного навчального року завідувачі кафедр
подають до директорату медичного інституту перелік дисциплін, які пропонуються для вибору студентам на
наступний навчальний рік та їх короткий опис (анотацію) (https://kymu.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-osvitnoyiprogramy-medsestrynstvo-pershogo-bakalavrskogo-rivnya/). Перелік вибіркових дисциплін розглядається на Вченій
раді інституту, після чого до 01 травня здійснюється ознайомлення студентів із порядком, термінами,
особливостями запису на вивчення запропонованих навчальних дисциплін та з умовами формування навчальних
груп для вивчення вибіркових навчальних дисциплін. Вибір дисциплін студентами здійснюється шляхом
заповнення електронної заяви через сайт університету до 15 травня поточного навчального року. На підставі
поданих заяв до 01 червня формується подання на формування груп за обраними дисциплінами. Узагальнені
результати використовуються для формування робочих навчальних планів відповідних років підготовки. Якщо
студент приступає до навчання на певному рівні вищої освіти з 01 вересня, то він може брати участь у виборі
навчальних дисциплін із циклу вільного вибору таким чином: при виборі дисциплін із переліку вибіркових
дисциплін на поточний рік – протягом перших двох тижнів навчання; при виборі окремих дисциплін з переліку
інших освітніх програм – тільки для наступного року навчання.
Студенти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших освітніх програм, а також з
переліку сертифікатних програм, запроваджених в університеті https://kymu.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny/. Для
кожного студента формується окремий індивідуальний план.
Кафедри забезпечують підготовку силабусів, методичних та організаційних матеріалів, необхідних для вивчення
вибіркових дисциплін.
Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності
Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки
студентів КиМУ» https://cutt.ly/ZeMpiHM. Практична підготовка за ОП формує загальні компетентності (ЗК 3-6, 813) і спеціальні компетентності (СК 1-18). Практична підготовка полягає у проходженні таких практик: виробничої з
основ медсестринства та за спеціальністю, переддипломної. Перелік компетентностей, програмних результатів
навчання, передбачених практичною підготовкою, подано у змісті програм практик. Зміст, цілі та завдання
практичної підготовки визначаються після обговорення з потенційними роботодавцями, з урахуванням їхніх
пропозицій. При виборі бази практики важливим критерієм є реалізація в установі (організації) останніх тенденцій
розвитку відповідної сфери професійної діяльності. Під час опитування після проходження практики здобувачі
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вищої освіти засвідчили, що в цілому задоволені компетентностями, набутими під час практичної підготовки за
ОПП. Зворотній зв’язок з базами практик здійснюється у формі наданих відгуків на роботу здобувачів вищої освіти
під час практичної підготовки.
Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП
результатам навчання ОП
ОП «Медсестринство» містить сукупність дисциплін, які сприяють не лише набуттю професійних hard-навичок, але
і соціальних soft-навичок, зокрема: навички комунікації: ОК 2,3,14-18,21-27,30-34,36-38; лідерство: ОК 1920,28,30,35-38; здатність брати на себе відповідальність і працювати в критичних умовах: ОК 14-18,22-24,26,31-38;
вміння уникати та узгоджувати конфлікти: ОК 30,36-38; вміння працювати в команді: ОК 28,30-38; вміння
управляти своїм часом: ОК 30-38; розуміння важливості дедлайнів: ОК 19,28,30,36-38; здатність системно мислити:
ОК 4,14-15,19-20,26-28,30-35; критичне мислення, здатність навчатися впродовж усього життя: ОК 2-3,21,28,30;
соціальний інтелект: ОК 14-25,30-38. У освітньому процесі застосовуються форми і методи навчання, які сприяють
набуттю соціальних навичок, зокрема: критичного мислення: дебати, студентські конкурси, захисти матеріалів
практичної підготовки; креативного мислення: моделювання, кейси, ситуаційні завдання; здатності навчатися
впродовж усього життя: самонавчання, пошуково-інформаційні завдання, доповіді, науково-дослідні проблемні
групи; адаптивності: конференції, тренінги, семінари; соціального інтелекту: командні методи навчання, робота за
проєктними методами. Здобувачам вищої освіти запропоновано факультативні курси «Іноземна мова (за
професійним спрямуванням)» та «Університетська освіта», які сприяють також набуттю здобувачами вищої освіти
соціальних навичок http://surl.li/mbdo
Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт відсутній. Зміст освіти орієнтований на здобуття компетентностей відповідно до Довідника
кваліфікаційних характеристик професій (ДКХП), які є основою кваліфікацій таких професій, як: 3231 Сестра
медична; 3231 Сестра медична операційна; 3231 Сестра медична патронажна; 3231 Сестра медична поліклініки; 3231
Сестра медична стаціонару; 3231 Сестра медична – анестезист; 3231 Сестра медична станції (відділення) швидкої та
невідкладної медичної допомоги. Це досягається за рахунок такої структури освітніх компонентів, яка охоплює:
ОК 14-15, 19-21, 28-29, 37-38, спрямовані на здобуття СК 1,8,10,16,18, що відповідають медсестринській діяльності у
галузі охорони здоров’я шляхом формування ПРН 7, 17-20;
ОК 5-10, 12-18, 22-27, 29, 31-38, спрямовані на здобуття СК 2-6, 8-11, 13-15, 17-18, що відповідають діяльності,
пов’язаній зі здійсненням медсестринського діагностичного процесу населенню шляхом формування ПРН 1-3,
719,21-22;
ОК 19-20, 28, 30, 36-38, спрямовані на здобуття СК 1, 9-10, 14-17, що відповідають організаційній та управлінській
діяльності шляхом формування ПРН 4-6, 18-21,
ОК 1-4, 30, спрямовані на здобуття СК 18, що відповідають професійному та особистісному розвитку шляхом
формування ПРН 22-23.
Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною
роботою)?
Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-org-osv-protsesy.pdf), навчальне навантаження студента
визначається кількістю облікових одиниць часу, призначених для засвоєння освітньо-професійної програми
підготовки на певному рівні вищої освіти.
Навчальний план складено з розрахунку 3 роки 10 місяців навчання (240 кредитів ЄКТС). Один навчальний рік
охоплює 60 кредитів (1800 академічних годин), 1 кредит ЄКТС складає 30 академічних годин. Загальне навчальне
навантаження охоплює час на відвідування лекційних, семінарських і практичних занять, консультацій, практик,
самостійної та індивідуальної роботи, контрольних заходів. Тижневе аудиторне навантаження становить до 20
аудиторних годин для студентів. Обсяг самостійної роботи – в межах 33,3 - 50% від загального обсягу годин. Графік
освітнього процесу студентів 1–4 курсів складається з двох навчальних семестрів. Із урахуванням предметної області
ОПП «Медсестринство» навчальним планом передбачені контактні години: лекції (35,5%), семінарські та практичні
заняття (64,5%) - що забезпечує програмні результати навчання, отримання практичних навичок і вмінь,
необхідних для майбутньої професійної діяльності у сфері медсестринства.
За результатами опитування 87,1% здобувачів вищої освіти відповіли про відсутність перевантаження та достатність
часу на самостійну роботу.
Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти,
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
«Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ПЗВО «Київський міжнародний університет» схвалено
Вченою радою КиМУ (протокол № 9 від 30.04.2020 р.), введено в дію Наказом президента КиМУ №077 від
30.04.2020 р.)
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_dualnu_formu_zdobuttya_vyshchoyi_osvity.pdf). Підготовка
здобувачів за дуальною формою освіти в межах ОПП «Медсестринство» не здійснюється, але запроваджуються
заходи для подолання розриву між теорією і практикою, освітою й клінічними послугами і для підвищення якості
підготовки з урахуванням вимог роботодавців, зокрема: залучення професіоналів-практиків, представників
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роботодавців до проведення аудиторних занять; організація та проведення практичної підготовки на базі діючих
лікувальних установ; урахування конкретних запитів медичних установ до змісту та якості професійної освіти, що
виявляється під час проходження різних видів практики; залучення роботодавців до перегляду змістовного
наповнення освітньо-професійної програми та навчальних планів, а також робочих навчальних програм із окремих
дисциплін тощо; проходження стажування та підвищення кваліфікації викладачів на базі діючих установ медичного
профілю (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/portfolio_med.inst.pdf)

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та
вимоги до вступників ОП
https://kymu.edu.ua/pravila-priyomu-do-kiivskogo-mizhnarodnogo-universitetu/
Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Прийом на навчання здійснюється на підставі Правил прийому до Київського міжнародного університету
(http://bit.ly/2N2aXDz ), розроблених відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти на 2021
рік», затверджених наказом МОН №1274 від 15.10.2020 р.
Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань:
- для вступу на перший курс на основі повної загальної середньої освіти – у формі ЗНО. У 2021 році приймаються
сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020та 2021 років за предметами: українська мова, математика, фізика або біологія,
або хімія;
- для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра - у формі зовнішнього
незалежного оцінювання (сертифікати 2018-2021 рр.) та фахового випробування у встановлених Правилами
прийому випадках. Конкурсний бал розраховується як сума балів зовнішнього незалежного оцінювання з усіх
предметів помножена на невід’ємні вагові коефіцієнти. Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної
середньої освіти не має бути менше ніж 100 балів.
Щорічно членами екзаменаційної комісії, склад якої встановлюється внутрішнім наказом президента КиМУ,
формуються, переглядаються та вдосконалюються відповідно до вимог і нововведень програми вступних
випробувань і затверджуються Вченою Радою https://cutt.ly/Dylg2yz.
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Питання визнання результатів навчання, здобутих у інших ЗВО, регулюється Положенням про порядок реалізації
права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ПЗВО «Київський міжнародний університет»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_akadem_mobilnist.pdf) та «Положенням про порядок
перезарахування результатів навчання у ПЗВО «Київський міжнародний університет»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_poryadok_perezarakhuvannya_rezultativ_navchannya.pdf), які
регламентують організацію академічної мобільності здобувачів вищої освіти, а також науково-педагогічних,
наукових, адміністративних працівників та інших учасників освітнього процесу, які реалізують право на академічну
мобільність у ПЗВО «Київський міжнародний університет».
Положення встановлюють порядок перезарахування результатів навчання за умови використання інших кредитних
систем на основі здійснення експертного оцінювання і визнання навчальних досягнень, кваліфікацій Учасника
шляхом автоматичного трансферу кредитів. Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО,
розглядається директором інституту на підставі порівняльного аналізу освітніх програм і навчальних планів. У разі
можливості визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, виноситься рішення умов зарахування на ОП
(складання академічної різниці, проходження практики тощо). Вся інформація доводиться до відома здобувачів
вищої освіти.
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)?
На ОП «Медсестринство» випадків застосування практики перезарахування і визнання досягнень за результатами
мобільності щодо учасників освітнього процесу у процесі переведення із іншого закладу освіти на підставі
Академічної довідки не було. Прикладом визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО є прийом на
навчання на підставі раніше здобутого ступеня вищої освіти відповідно до Правил прийому в КиМУ. На підставі
диплому про раніше здобутий рівень молодшого спеціаліста перезарахування результатів навчання з навчальних
дисциплін проводиться на підставі порівняння навчальних планів за спеціальністю та диплому про раніше здобутий
рівень. Серед студентів КиМУ, які навчаються за ОПП «Медсестринство», є випускники КВНЗ Кременчуцького
медичного коледжу імені В.І. Литвиненка, КЗ «Бердянський медичний коледж», Київського медичного училища
№4, Київського міського медичного коледжу, КВНЗ КОР Білоцерківського медичного коледжу, Київського
медичного коледжу №3 та ін., які вступили на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти.
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього
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процесу?
Механізм визнання результатів неформальної освіти передбачений «Положенням про порядок визнання
результатів навчання, здобутих у формі неформальної освіти у ПЗВО «Київський міжнародний університет»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_poryadok_vyznannya_rezultativ_navchannya.pdf). Право на
визнання результатів навчання у неформальній освіті поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти.
Визнання результатів навчання у неформальній освіті можливе для дисциплін, які починають викладатися з
другого семестру. Водночас визнання результатів проводиться у семестрі, який передує семестру, в якому згідно з
навчальним планом конкретної освітньої програми (ОП) передбачено вивчення дисциплін, які перезараховуються.
На сайті університету розміщено сертифікатні програми https://kymu.edu.ua/sertyfikovani-programy/, результати
проходження яких можуть бути визнані як результат вивчення вибіркових дисциплін.
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)
В університеті діють сертифікатні програми, зі змістом яких можна ознайомитися на сайті університету
https://kymu.edu.ua/sertyfikovani-programy/. Вибір сертифікатної програми і успішне її проходження (як приклад
неформальної освіти) може бути зараховано як результат однієї з вибіркових дисциплін (за бажанням студента). У
2020-21 навчальному році на ОПП «Медсестринство» подали заявки на участь у сертифікатних програмах такі
студенти: Лисенко А.А.: сертифікатна програма «Підприємницький Startup», Сухоліта А.-М.А.: сертифікатна
програма «Управління IT-проектами».

4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Заявлені в ОП цілі та ПРН досягаються через застосування традиційних та інноваційних навчальних прийомів та
методик. Вивчення ОК здійснюється із застосуванням різних методів навчання, передбачені «Положенням про
організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет» http://surl.li/mbia. Система методів
навчання базується на принципах цілеспрямованості, активної та безпосередньої взаємодії викладача і здобувача.
Застосування активних та інтерактивних методів навчання сприяє розвитку критичного і клінічного мислення,
самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом
вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти
самостійно у реальній ситуації. Формування вмінь медичних сестер визначається знанням теорії медсестринського
процесу, набуттям особистого клінічного досвіду і постійним удосконаленням мануальних навичок. Перевага
надається таким формам і методам навчання: проблемні лекції, лекції-дискусії, ділові ігри, тренінги, мозкові-атаки,
практико-орієнтований кейс-метод з використанням електронної бази клінічних випадків, тренажерів (фантомів) у
максимально наближених умовах (клінічна база). Залежно від змісту та особливостей кожного ОК до вибору методів
навчання застосовується диференційний та індивідуальний підхід, що дозволяє досягти ПРН (табл.3). Особливе
значення приділяється проведенню практичних занять в малих групах та індивідуальних консультацій із
викладачами.
Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Студентоцентроване навчання зумовлює підвищення якості освіти та набуття здобувачами незаперечних
конкурентних переваг. Студент за вимогами студентоцентрованого підходу є суб’єктом освітньо-наукової діяльності
в ціннісно-культурному середовищі університету. Замість пасивного сприйняття та запам'ятовування навчальної
інформації студент стає активним учасником процесу, здатним ефективно виконувати поставлені навчальні та
практичні завдання. Навчання, орієнтоване на вихід (output-oriented study), передбачає формулювання тих
ключових понять, які повинен знати, розуміти, бути здатним продемонструвати студент після завершення навчання,
що й закладено в змістове наповнення ОПП. Водночас важливим є оптимальне застосування форм, методів
навчання і викладання (таблиця 3 цього звіту). Про рівень задоволеності студентів методами навчання і викладання
свідчать результати щорічних опитувань, за результатами яких визначено: задоволеність організацією освітнього
процесу – 83,9%, задоволеність можливостями наукового зростання – 87,1%, задоволеність врахуванням в
освітньому середовищі побажань, освітніх потреб та інтересів – 87,1%, задоволення респондентів використанням
активних та інтерактивних технологій навчання – 80,7%, можливістю набуття фахових практичних навичок – 87,1%.
Аналіз ситуацій вагомо впливає на професіоналізацію здобувачів освіти, сприяє їх професійному становленню,
формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання та подальшої практичної діяльності.
Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП
принципам академічної свободи
Для здобувачів ОПП «Медсестринство» і науково-педагогічних працівників забезпечується академічна свобода, яка
полягає у самостійності та незалежності учасників освітнього процесу і здійснюється на принципах свободи слова і
творчості, поширення знань та інформації, проведення і впровадження результатів наукових досліджень. Вільний
вибір методів навчання і викладання на ОПП «Медсестринство» виражається через:
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свободу досліджень – учасники освітнього процесу мають право вільно обирати напрями і методологію власних
наукових пошуків, порушувати будь-які проблеми, здійснювати широку апробацію здобутих результатів наукових
розвідок;
свободу викладання – викладач вільний від інституційної цензури, може мати власну думку, незалежну від установи,
в якій він працює, має право брати участь у професійних або академічних органах. Викладач самостійно визначає,
як саме читати лекцію, практичне чи іншого типу заняття, обирати навчальні матеріали, методи, формати викладу.
Водночас принципи академічної свободи не заперечують підзвітності викладачів закладу;
свободу научіння (отримання знання) – студент має право здобувати знання відповідно до своїх потреб та
інтелектуальних запитів, обирати навчальний курс, форми навчання. Він може висловлювати під час занять власну
думку та міркування.
Здобувачі мають змогу вибору певних компонентів ОП на навчання одночасно за декількома освітніми програмами
в університеті, що є запорукою академічної мобільності здобувачів (у т.ч. міжнародної).
Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей,
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих
освітніх компонентів *
Здобувачі вищої освіти у ПЗВО «Київський міжнародний університет» на початку навчального року знайомляться з
стратегією розвитку університету, освітньо-професійною програмою, інформацією щодо цілей, змісту та очікуваних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Інформація щодо
цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх
компонентів висвітлена у силабусах дисциплін та в «Положенні про рейтингову систему оцінювання набутих
студентом знань та вмінь у КиМУ», затвердженому наказом президента №181 від 22.08.2019 р.
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_reytynhovu_systemu_otsinyuvannya_nabutykh_studentom_zn
an_ta_vmin.pdf). Здобувачам ОПП «Медсестринство» ця інформація надається на першому занятті з кожної
дисципліни та факультативному курсі «Університетська освіта». В електронній бібліотеці та сайті КиМУ є
інформація з кожної дисципліни у вигляді силабусу, доступ до якої здійснюється через корпоративний акаунт в
домені. Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності в КиМУ є вільний та безоплатний. Графіки
освітнього процесу та розклади атестаційних тижнів представлено у паперовому вигляді на інформаційних стендах
та на сайті університету.
Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Інтеграція навчання і досліджень під час реалізації ОП охоплює три рівні:
І – організаційний – вирішення студентами простих кейсів, проведення групових мініпроєктів у межах пошукової
діяльності та організація роботи гуртків за фахом; презентації наукових досліджень з метою залучення здобувачів
освіти до наукової роботи; апробація результатів студентських наукових досліджень у форматі круглих столів,
студентських конференцій (щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів освіти і молодих
учених (КиМУ), Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах; організація та проведення практико орієнтованих
проєктів, круглих столів, тренінгів, диспутів тощо. Одержані результати знаходять відображення у наукових статтях
і тезах (https://kymu.edu.ua/kafedra-klinichnykh-dystsyplin/). Участь у СНТ здобувачів освіти і молодих учених сприяє
самовдосконаленню і самореалізації майбутніх фахівців.
ІІ рівень: змістово-методичний – затвердження основних напрямів наукової діяльності відповідно до теми
науково-дослідної роботи Навчально-наукового медичного інституту; проведення практико-орієнтованих
наскрізних досліджень, пов’язаних із фахом упродовж усього навчання; застосування дослідницько-пошукових
методів (індивідуальної та/або групової дослідницької, експериментальної, самостійної роботи); запровадження в
межах навчальних дисциплін інноваційних форм організації науково-дослідної діяльності, що формують наукове та
критичне мислення. Науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес за ОП «Медсестринство»,
виконують наукові дослідження у межах науково-дослідної теми: «Синергія основних засад здорового способу життя
та оптимізації надання медичної допомоги як предиктор підвищення рівня здоров’я населення» (01.2021 – 12.2025)
(затверджена в УкрІНТЕІ, номер держреєстрації – 0121U107445; керівник: к.мед.н., Павловська М.О.). До інтеграції
навчання і дослідження залучаються здобувачі вищої освіти ОП «Медсестринство», виконуючи дослідницькопошукові роботи у межах НДР Навчально-наукового медичного інституту.
ІІІ рівень: інформаційний – проведення методологічних семінарів для НПП, інформаційних занять з метою
формування у студентів навичок роботи з наукометричними базами даних; розроблення методичних рекомендацій;
використання студентами внутрішніх електронних інформаційних ресурсів Університету під час написання
доповідей для участі у наукових заходах; доповнення робочого портфоліо студента матеріалами, що відображають
його наукові здобутки тощо.
Ефективними видами студентської НДР також є: участь в різного рівня олімпіадах, виконання дослідних завдань
під час проходження практик; постійні зустрічі та проведення круглих столів з досвідченими фахівцями галузі
охорони здоров’я: кардіологами, хірургами, терапевтами тощо, які мають значний досвід практичної діяльності та
якісно передають його студентам https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/portfolio_med.inst.pdf .
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
Результати НДР викладачів кафедри імплементуються в освітній процес, оновлюється змістово-технологічне
забезпечення фахової підготовки, зокрема: до навчальних дисциплін «Медсестринство в хірургії» внесено у
тематичний план розгляд питання «Основні засади сучасної гемотрансфузіології» (акт впровадження результатів
НДР: к.мед.н., доц. Гірін Л.В. «Алгоритм використання препарату «Перфторан» для надання невідкладної допомоги
при критичних крововтратах»); «Медсестринство в акушерстві і гінекології» – модуль «Патологія в гінекології»
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доповнений вивченням факторів ризику комбінованої патології та методів її запобігання у жінок
перименопаузального віку (акт впровадження результатів НДР: к.мед.н., доц. Павловська М.О. «Прогнозування
факторів ризику виникнення супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету
ІІ типу»; «Медсестринство у внутрішній медицині» – модуль «Захворювання серцево-судинної системи» був
доповнений новими даними щодо етіології артеріальної гіпертензії (акт впровадження результатів НДР: д.мед.н.,
ст.наук.сп. Дроздова І.В. «Психологічні чинники та їх роль у стратифікації загального серцево-судинного ризику у
хворих на артеріальну гіпертензію»).
На основі наукових розроблень викладачів Навчально-наукового медичного інституту (монографії, навчальні
посібники, курси лекцій, методичні рекомендації та ін. (https://kymu.edu.ua/instituti-ta-fakulteti/medychnyyfakultet/) і сучасних практик застосування наукових досягнень у відповідній галузі оновлюється зміст освітніх
компонентів ОП. На засіданнях кафедри, Вчених рад Навчально-наукового медичного інституту та Університету
заслуховувалися питання про змістово-технологічне оновлення освітніх компонентів, ухвалюються рішення про
публікації, імплементацію в практичну діяльність наукових і методичних напрацювань викладачів кафедр.
Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Інтернаціоналізація діяльності КиМУ регулюється Стратегією розвитку Університету на 2019–2025 рр.
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document_11.pdf) та Програмою міжнародного співробітництва КиМУ
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/prohrama_mizhnarodnoho_spivrobitnytstva.pdf ). Університет має 15 договорів
про співпрацю з іноземними університетами-партнерами (https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/),
зокрема в межах ОП з Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего, Польща), де є
аналогічна Освітня програма https://www.gwsh.pl/studia/pielegniarstwo.html . Науково-педагогічні працівники
сприяють розширенню доступу здобувачів вищої освіти до джерел інноваційних знань у галузі охорони здоров’я,
проведенню наукових досліджень з залученням закладів вищої освіти інших країн, новим можливостям розвитку
кар’єри і побудови міжнародної репутації НН медичного інституту. Досягнута домовленість про стажування
викладачів кафедри з «Sierra Sky LLC» (США), «Echelon Distribution S.Corp.» (США) (Меморандум щодо
партнертства та співпраці https://kymu.edu.ua/news/2020/memorandum-pro-spivrobitnytstvo/). У межах
інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Медсестринство» здобувачам освіти запропоновано доступ до
онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/, https://www.futurelearn.com/. Науковопедагогічні працівники університету беруть участь у міжнародних проектах Erasmus + (KA1)
(https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/ ).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють
перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-org-osv-protsesy.pdf) форми контрольних заходів із
навчальних дисциплін відображено в освітній програмі та навчальному плані, силабусах.
Інструментом контрольних заходів є рейтингове оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти
відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у КиМУ»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_reytynhovu_systemu_otsinyuvannya_nabutykh_studentom_zn
an_ta_vmin.pdf ). В основу рейтингової системи оцінювання успішності здобувачів вищої освіти покладено поточний
і семестровий контроль, які є системою накопичення рейтингових балів здобувачів вищої освіти у процесі навчання.
Визначено максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з урахуванням відповідних рівнів
набутих здобувачами знань.
Форми контрольних заходів і критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, доступними,
дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього
компонента та ОПП «Медсестринство» загалом. Правила проведення контрольних заходів, забезпечують
об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,
визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно
дотримуються під час реалізації ОПП.
Форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін обираються викладачами залежно від їх особливостей та
програмних результатів навчання. Усне опитування дозволяє: перевірити знання студентами теорії та методології
медсестринства, передових концепцій та методів медичного менеджменту, управління; з’ясувати здатність студентів
використовувати теоретичний ресурс для розв’язання фахових завдань, ступінь розвитку їхніх комунікативних
здібностей, спроможність діяти у межах предметної області. Письмовий контроль (у тому числі тестовий) показує не
лише знання студентами змісту навчальної дисципліни та здатність його критично осмислювати, а й можливість
застосовувати знання для вирішення ситуативних завдань у процесі надання медичних послуг. Форми підсумкового
семестрового контролю (залік або екзамен) визначаються навчальним планом. Підготовка і складання заліку,
екзамену дозволяють з’ясувати ступінь сформованості програмних результатів навчання, які вказують на здатність і
спроможність здобувачів вищої освіти виконувати свої функції в системі охорони здоров’я різних груп населення.
Захист практик дозволяє перевірити опанування здобувачами вищої освіти технологій і методів здійснення фахової
діяльності.
Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв
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оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість і прозорість форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої
освіти забезпечується шляхом відображення відповідної інформації у навчально-методичних матеріалах до
дисциплін (зокрема, силабусах). Згідно з матрицею відповідності (Табл.3 до даного звіту) на ОПП
«Медсестринство» використовуються такі методи контролю, як: усне та письмове опитування, перевірка самостійної
роботи, контроль за виконанням індивідуальних завдань, тестування, практичний контроль, самоконтроль,
модульний контроль, підсумковий модульний контроль, іспит чи залік, інтегрований тестовий іспит КРОК,
практико-орієнтований іспит. Під час практичних занять, у процесі проходження практик здійснюється перевірка
виконання індивідуальних завдань, контроль оволодіння системою практичних професійних умінь та навичок
студентами, застосуванням теоретичних основ практичної діяльності у сфері медсестринства. Метод самооцінки
студентом передбачає критичне ставлення до своїх здібностей та можливостей, об’єктивно оцінити досягнуті
результати. ПМК, залік чи іспит складають студенти за екзаменаційними білетами, у формі тестування та співбесіди.
У силабусах подано розподіл балів за змістовними модулями, а також вказані максимальні та мінімальні бали з
кожного контрольного заходу з урахуванням їх вагомості та трудомісткості. Система контрольних заходів передбачає
кількісні та якісні критерії оцінювання.
Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Здобувач вищої освіти може самостійно ознайомитися з інформацією про форми контрольних заходів до початку
вивчення дисципліни, яка міститься на інформаційних стендах інституту та сайті університету (в ОПП
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/osvitno_profesiyna_prohrama_mizhnarodni_vidnosyny_bakalavr_2020.pdf).
Силабуси складаються окремо для кожної дисципліни, кожного рівня вищої освіти та форми навчання,
розглядаються і схвалюються Вченою радою Університету
(https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1x21U1nVsFdhqvmKVYqdcwK_fcNC71pOj ). Інформація про форми
контрольних заходів та критерії оцінювання надається викладачем на першому занятті з навчальної дисципліни.
Графік проведення екзаменаційної сесії та підсумкової атестації представлений в структурі навчального року на
сайті університету (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document_22_2020.pdf ). Крім того, про систему
оцінювання в КиМУ здобувачі вищої освіти дізнаються на перших заняттях факультативного курсу
«Університетська освіта».
Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти
(за наявності)?
Атестація здобувачів вищої освіти ОПП «Медсестринство» здійснюється у формі єдиного державного
кваліфікаційного іспиту, який складається з таких компонентів:
1) інтегрований тестовий іспит «Крок»;
2) практично-орієнтований іспит, та
передбачає оцінювання обов’язкових результатів навчання, пов’язаних із здатністю фахівця розв’язувати складні
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері медсестринства, визначених стандартом та освітньою
програмою. Строк і тривалість проведення атестації здобувачів вищої освіти визначається графіком освітнього
процесу та регулюються нормативно-правовими документами університету.
Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедуру проведення контрольних заходів подано в «Положенні про організацію освітнього процесу в ПЗВО
«Київський міжнародний університет» (https://bit.ly/3pZjAgD), «Положенні про внутрішню систему забезпечення
якості освіти в ПЗВО «Київський міжнародний університет», (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-provnytrishny-systemy.pdf, «Положенні про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у КиМУ»,
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_reytynhovu_systemu_otsinyuvannya_nabutykh_studentom_zn
an_ta_vmin.pdf), «Положенні про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ПЗВО
«Київський міжнародний університет», (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document_8.pdf).
Відповідно до затвердженого навчального плану розробляється робочий навчальний план на кожний навчальний
рік, який є основою для складання графіку освітнього процесу, відображає календарні строки окремих етапів
освітнього процесу, в т. ч. контрольних заходів. Кожний силабус містить критерії оцінювання результатів навчання
здобувачів вищої освіти за кожним модулем, індивідуальним завданням, підсумковим контролем.
Для проведення атестації здобувачів вищої освіти створюються екзаменаційні комісії, персональний склад яких
затверджується наказом президента КиМУ. Графік проведення державної підсумкової атестації затверджується
також наказом президента та розміщується на інформаційних стендах університету.
Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних
процедур на ОП
Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в ПЗВО «Київський міжнародний університет»
прозорість, неупередженість оцінювання досягнень студентів є одним із принципів забезпечення якості освітнього
процесу. Об’єктивність екзаменаторів забезпечується: рівними умовами для всіх здобувачів (тривалість
контрольного заходу, його зміст та кількість завдань, механізм підрахунку результатів тощо) і відкритістю
інформації про умови проведення контрольних заходів та єдиними критеріями оцінювання. Встановлені єдині
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правила перездачі контрольних заходів, оскарження результатів атестації. Для об’єктивності проведення захисту
матеріалів практики створюється комісія у складі трьох викладачів кафедри. Для вирішення спірних питань і
розгляду апеляції студентів створюється апеляційна комісія, до якої входить проректор з навчально-виховної
роботи, директор ННІ, завідувач кафедри, викладач, представник органів студентського самоврядування. Студент,
який не погоджується з оцінкою, має право звернутися до екзаменатора і отримати обґрунтоване пояснення. У
випадку незгоди студента з рішенням, він може звернутися з письмовою апеляцією до директора інституту. В
результаті розгляду апеляції оцінка студента не може бути зменшена, а тільки залишена без збільшення. Випадків
оскарження результатів контрольних заходів, а також конфлікту інтересів не було.
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів?
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в ПЗВО «Київський міжнародний університет»,
затвердженим наказом президента №256 від 30.08.2019 р. (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-proorg-osv-protsesy.pdf), «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ПЗВО «Київський
міжнародний університет», затверджене наказом президента №333 від 03.12.2018 р.
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-vnytrishny-systemy.pdf), «Положенням про рейтингову
систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у КиМУ», затвердженим наказом президента №181 від
22.08.2019 р.
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_reytynhovu_systemu_otsinyuvannya_nabutykh_studentom_zn
an_ta_vmin.pdf) здобувачам вищої освіти, які в день, визначений за розкладом складання контрольного заходу,
виставлено незадовільну оцінку або позначку «не з’явилися», надається право на повторне складання екзамену або
заліку впродовж двох перших тижнів наступного семестру за індивідуальним графіком ліквідації академічної
заборгованості. Перескладання екзаменів із кожної навчальної дисципліни допускається не більше двох разів: один
раз – провідному лектору, другий – комісії, яка створюється розпорядженням директора ННІ міжнародних
відносин. Здобувач вищої освіти може бути недопущеним до перескладання екзамену з дисципліни, доки він не
виконає всі види робіт, передбачені з цієї дисципліни силабусом на семестр.
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Відповідно до «Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю» (http://surl.li/mdrw) здобувач вищої
освіти має право на оскарження дій науково-педагогічних працівників університету. У випадку незгоди з оцінкою
здобувач має право подати апеляцію. Апеляція подається після оприлюднення оцінок із обов’язковим
повідомленням завідувача відповідної кафедри та директора інституту. У випадку надходження апеляційної заяви
наказом президента КиМУ для її розгляду створюється комісія. До складу комісії входять проректор із навчальновиховної роботи, директор ННІ, завідувач і викладач кафедри, представник органів студентського самоврядування.
Комісія розглядає апеляційні заяви щодо порушення процедури проведення контрольних заходів упродовж трьох
календарних днів після їх подання. За наслідками розгляду апеляції комісія приймає одне з двох рішень:
«Виставлена оцінка з дисципліни (назва дисципліни) відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється»
або «Виставлена оцінка з дисципліни (назва дисципліни) не відповідає рівню і якості виконаної роботи та
збільшується на … балів» (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання знань). Рішення
апеляційної комісії доводиться до відома студента, який підтверджує це особистим підписом у протоколі засідання
апеляційної комісії.
Впродовж періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення
контрольних заходів серед здобувачів ОПП не зафіксовано.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності у КиМУ знайшли відображення у таких
нормативно- правових документах, як:
Положення про протидію академічному плагіату, затверджене наказом президента №196 від 27.08.2019 р.
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_protydiyu_akademichnoho_plahiatu.pdf); Кодекс академічної
доброчесності в ПЗВО «Київський міжнародний університет», затверджене наказом президента № 481 від
28.11.2019 р. (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/code_of_academic_integrity.pdf); «Антикорупційна програма
ПЗВО «Київський міжнародний університет», затверджена наказом президента №336 від 16.09.2019 р.
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/anticorruption.pdf). Ці документи спрямовані на підтримку ефективної
системи дотримання академічної доброчесності, яка поширюється на наукові та навчально-методичні праці
учасників освітнього процесу, атестаційні, курсові роботи здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр».
Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням
академічної доброчесності?
Атестаційні роботи для здобувачів ОПП «Медсестринство» за ступенем вищої освіти бакалавр не передбачено.
Перевірці на академічний плагіат підлягають рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових
журналів або оргкомітетів конференцій, семінарів тощо, на етапі подання роботи до розгляду автором для
публікації. Згідно з п.7 Положення про протидію академічного плагіату
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_protydiyu_akademichnoho_plahiatu.pdf) для протидії
академічному плагіату використовується онлайн-сервіс StrikePlagiarism.com. Завдяки поєднанню сучасних
технологій StrikePlagiarism допомагає підвищити якість оригінальних текстів за рахунок упровадження принципів
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академічної доброчесності в університетську культуру та поліпшення академічної мотивації студентів і викладачів.
Цей онлайн-сервіс здатен на автоматичне визначення заміни символів і літер в тексті, а також на зворотну
автоматичну підстановку в текст правильних символів і пошук на плагіат модифікованої версії. За результатами
перевірки складається звіт, у якому виділено плагіат, посилання та цитати, джерела плагіату. Здобувачі за
встановленою формою заповнюють заяву, якою підтверджується факт відсутності у письмовій роботі запозичень,
про інформованість щодо можливих санкцій у випадку виявлення фактів плагіату. У разі негативного висновку
онлайн-сервісу StrikePlagiarism робота повертається на доопрацювання.
Випадків виявлення порушень академічної доброчесності на ОПП «Медсестринство» не було зареєстровано.
Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів у КиМУ надається консультування щодо вимог із
написання письмових робіт із наголошенням на принципи самостійності, коректного використання інформації з
інших джерел та уникання плагіату, а також правил опису джерел і оформлення цитувань. Згідно з «Положенням
про організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет», затвердженим наказом
президента №256 від 30.08.2019 р. (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-org-osv-protsesy.pdf),
запобігання академічного плагіату передбачає: розроблення та розповсюдження методичних матеріалів із
визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на використані джерела; ознайомлення осіб, які
навчаються, з документами, що регламентують запобігання академічного плагіату; розміщення на веб-сайтах
періодичних видань університету викладу етичних норм публікації та рецензування статей.
Всебічне сприяння підвищенню академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу позитивно впливає
на престиж закладу вищої освіти, його кадровий склад, підвищує рейтинг у системі вищої освіти України, що
забезпечує на ринку освітніх послуг для потенційних здобувачів привабливість університету.
Для здобувачів вищої освіти ОПП «Медсестринство» така інформація надається в межах вивчення всіх навчальних
дисциплін.
Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні працівники ЗВО можуть бути притягнені до
академічної дисциплінарної та іншої відповідальності, передбаченої чинним законодавством, види якої
визначаються Положенням про протидію академічному плагіату, затверджене наказом президента №196 від
27.08.2019 (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_protydiyu_akademichnoho_plahiatu.pdf ),
Кодексом академічної доброчесності в ПЗВО «Київський міжнародний університет»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/code_of_academic_integrity.pdf). Виявлення фактів плагіату в працях
викладачів враховується під час продовження контракту. Встановлення академічного плагіату в опублікованих
працях є підставою для заборони автору включати такі праці у перелік науково-методичних публікацій.
Згідно з п. 6 ст. 42 Закону України «Про освіту» за порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть
бути притягнені до такої академічної відповідальності, як: повторне проходження оцінювання (контрольна робота,
іспит, залік тощо) чи відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування з Університету (крім
осіб, які здобувають загальну середню освіту); позбавлення пільг, наданих Університетом з оплати навчання. До
здобувачів освіти можуть застосовуватися і такі заходи впливу, як: зниження результатів оцінювання роботи,
попередження тощо.
Здобувачі ОПП «Медсестринство» ознайомлені з процедурою перевірки робіт на академічний плагіат і можливими
санкціями за негативного результату такою перевіркою.

6. Людські ресурси
Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх
професіоналізму?
Конкурсний добір викладачів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в КиМУ ґрунтується
на чинних нормативно-правових документах: законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуті КиМУ,
«Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних
працівників ПЗВО «Київський міжнародний університет» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)»,
затверджене наказом президента №224 від 30.08.2019 р.
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_obrannya_npp.pdf ).
Головною метою конкурсу є добір науково-педагогічних працівників, які найбільше відповідають установленим
критеріям, а саме: високі моральні якості, відповідний фізичний та психічний стан здоров’я, повна вища освіта,
відповідний рівень професійної підготовки, підтверджений показниками наукової та професійної активності.
Розгляд документів претендентів на заміщення вакантних посад здійснюється конкурсною комісією університету,
склад якої затверджується наказом президента КиМУ. Обговорення кандидатур претендентів, за необхідності,
попередньо здійснюється трудовим колективом кафедри, ННІ міжнародних відносин та оформлюється протоколом.
Предметом обговорення можуть бути: звіт про роботу за попередній період, програми розвитку підрозділу, аналіз
проведених пробних лекцій, практичних занять. На посади науково-педагогічних працівників за конкурсом
обираються особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, ступінь магістра (спеціаліста) (Табл. 2.
http://haa.su/3uk/)
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу
Основними напрямами взаємодії КиМУ з роботодавцями є: професійно-практична підготовка студентів, стажування
викладачів; модернізація матеріально-технічного оснащення університету; працевлаштування випускників
університету; моніторинг ОП і визначення перспективних напрямів розвитку; освітні та наукові проєкти, спрямовані
на підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів і впровадження інноваційних технологій, майстер-класи,
фахові зустрічі (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/portfolio_med.inst.pdf). З метою підвищення якості ОП
«Медсестринство» до організації та реалізації освітнього процесу залучаються представники від роботодавців і баз
практичної підготовки, зокрема: ТОВ «Сіті Доктор №1», ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича
Спіженка», ДП «Медбуд» ПрАТ ХК «Київміськбуд», КНП «Київська міська клінічна лікарня №7», БО «МБФ
«Сприяння розвитку медицини». Основною клінічною базою є Університетська клініка
https://kymu.edu.ua/universitetska-stomatologichna-klinika/, https://uclinic.kymu.edu.ua/, яка має консультативну
поліклініку, хірургічний стаціонар та стоматологічне відділення з сучасним матеріально-технічним забезпеченням.
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
КиМУ активно залучає до проведення тематичних семінарів, майстер-класів, круглих столів, тренінгів, аудиторних
занять за ОПП «Медсестринство» професіоналів-практиків, представників роботодавців, наприклад: майстер-клас
«Основні засади електрокардіографії: скринінг на етапі первинної ланки надання медичної допомоги»; онлайн
лекція лікаря-дерматолога Лебедєва Д.В. «Шкірні прояви захворювань шлунково-кишкового тракту»; циклу лекцій
лікаря-дієтолога, сімейного лікаря, к.м.н. Якубовської І.А. «Роль харчування в умовах пандемії COVID-19», «Як
відновити організм після новорічних свят»; лікаря невролога, к.м.н. Балицького О.П. «Постковідна реабілітація
порушень нервової системи»; д.м.н., проф., терапевта-кардіолога Дроздової І.В. «Кардіологічні захворювання та
COVID-19: як зберегти життя пацієнта» тощо http://surl.li/mvcz. У 2020 році зроблено пілотну спробу
запровадження інтегрованої лекції-візуалізації в умовах змішаного навчання для студентів 4 курсу в межах курсу
«Клінічне медсестринство в хірургії». У зв’язку з карантинними обмеженнями лекція була проведена в онлайн
форматі, з операцією, яка транслювалась на екран актової зали Київського міжнародного університету. У кожного
учасника була змога поставити лектору запитання, які цікавлять і взяти участь в обговоренні клінічних випадків.
Результати проведеного анкетування здобувачів вищої освіти 74,2% опитаних засвідчили їхню задоволеність фактом
залучення до освітнього процесу професіоналів-практиків.
Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні
приклади такого сприяння
План підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників, заходи щодо підвищення
показників наукової активності науково-педагогічних працівників є невід’ємною складовою плану роботи кафедр на
поточний навчальний рік. КиМУ підтримує вільний вибір форм підвищення кваліфікації як в Україні, так і за її
межами. Процедурні аспекти підвищення кваліфікації та стажування викладачів регламентуються «Положенням
про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ПЗВО «Київський
міжнародний університет» https://cutt.ly/wrq8Bxt. Щороку в університеті реалізується «Освітня програма
професійного розвитку (підвищення) кваліфікації викладачів ПЗВО «Київський міжнародний університет» (з
окремим модулем «Змістово-технологічне забезпечення формування фахових компетентностей лікарів»)
https://cutt.ly/orq8BZC, метою якої є розвиток професійно-наукової, інформаційно-комунікативної, методологічної
культури наукового пошуку, лідерських якостей, педагогічної майстерності, інших компетентностей науковопрофесійної і викладацької діяльності, кар’єрного зростання у сфері педагогічної освіти. Система сприяння розвитку
НПП як науковця, в т.ч. охоплює: фінансування відряджень для участі у конференціях, семінарах, конкурсах; друк
за кошти університету авторефератів докторських і кандидатських дисертацій, навчальних посібників, монографій;
преміювання. Моніторинг рівня професіоналізму НПП здійснюється кафедрою, інститутом, навчально-методичним
відділом, студентами під час анкетування.
Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Система заходів стимулювання розвитку викладацької майстерності працівників КиМУ регламентується
«Положенням про преміювання за наукову активність науково-педагогічних і педагогічних працівників ПЗВО
«Київський міжнародний університет»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_premiyuvannya_pedahohichnykh_pratsivnykiv.pdf ) та
«Положенням про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників
Університету» (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_reitingove_ocinuvannya.pdf).
Керівництво університету проводить роз’яснювальну політику щодо усвідомлення перспектив професійної
діяльності, пов’язаною з їх соціальною значущістю і статусом, матеріальними, соціальними умовами праці,
можливостями особистісного зростання і самореалізації. КиМУ використовує такі заходи матеріального та
нематеріального заохочення: фінансує відрядження при проходженні стажування та підвищення кваліфікації;
організовує відкриті лекції, майстер-класи, тренінги; підтримує викладання лекцій в інших ЗВО, особливо за
кордоном; сплачує надбавки за викладання фахових предметів англійською мовою; нагороджує подяками,
почесними грамотами, клопоче про відзнаку викладачів на регіональному та державному рівнях, тощо. Рівень
викладацької майстерності береться до уваги конкурсною комісією КиМУ під час прийняття рішення щодо
продовження трудових відносин, заміщення вакантної посади науково-педагогічних працівників, враховуючи
результати моніторингу рівня професіоналізму викладачів.
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7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Фінансові та матеріально-технічні ресурси (забезпеченість власними приміщеннями для проведення навчальних
занять та контрольних заходів, в т.ч. спеціалізованих; інформаційними ресурсами та мультимедійним обладнанням;
наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, в т.ч. читальної, актової та спортивної зал, пунктів
харчування, стадіону, медичного пункту; гуртожитку тощо), навчально-методичне забезпечення гарантують
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання. Це доводиться результатами атестації
здобувачів вищої освіти – поточним і семестровим контролем, що у комплексі формує систему накопичення
рейтингових балів у процесі навчання, як і передбачено вимогами стандарту.
Університет забезпечує безкоштовний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та
інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або науково-дослідної діяльності в межах
освітньої програми. Здобувачі ОПП «Медсестринство» мають вільний доступ до фондів та електронних каталогів
бібліотеки КиМУ, де містяться навчально-методичні матеріали з дисциплін навчального плану.
Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, дає змогу задовольнити їхні потреби
та інтереси.
Університет створює сприятливі умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які
навчаються за ОПП «Медсестринство»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/umovy_dostupnosti_zakladu_dlya_osib_z_osoblyvymy_potrebamy.pdf).
Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування
цих потреб та інтересів?
КиМУ забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури (бібліотека, читальна зала,
спортивна зала, спортивний майданчик, сучасний гуртожиток блочного типу, актова зала), інформаційних ресурсів,
потрібних для освітнього процесу та наукової діяльності. Для забезпечення якісної підготовки фахівців за ОПП
«Медсестринство» належним чином обладнані спеціалізовані кабінети з відповідним матеріальним забезпеченням
(табл.1 поданого звіту). Основною клінічною базою є «Університетська клініка». Задля виявлення і врахування
потреб та інтересів здобувачів вищої освіти проводяться старостати, де обговорюються питання освітньої діяльності
та соціальної сфери, бесіди з кураторами, опитування, працює Студентський парламент. За результатам опитування
здобувачів освітнє середовище КиМУ задовольняє їх потреби та інтереси на 87,1%.
Для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти вжиті такі заходи: проведення анонімного
анкетування, спрямованого на вивчення актуальних потреб та інтересів (щороку); проведення регулярних зустрічей
з президентом університету та обговорення актуальних потреб та ініціатив зі студентами, підтримка стартапів;
організація гуртків, спортивних секцій, культурно-масових заходів, майстер-класів, конференцій, семінарів,
тренінгів із залученням як фахівців університету, так і практиків; організація роботи комітету старост; організація
роботи Психологічної служби.
Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Університет докладає зусиль для створення безпечного освітнього середовища, забезпечення сприятливих умов
навчання та праці, комфортної міжособистісної взаємодії, що сприяє емоційному благополуччю студентів і
працівників університету. Проводяться опитування серед здобувачів вищої освіти щодо їхніх потреб та інтересів, які
враховуються для забезпечення комфортних умов для проведення навчальних занять, проходження практики,
надання консультативної допомоги з вивчення дисциплін, доступу до всіх навчальних матеріалів; забезпечення
умов проживання в гуртожитках; організація відпочинку тощо.
Освітнє середовище КиМУ є безпечним для життя і здоров’я здобувачів ОПП «Медсестринство», що забезпечується
діяльністю комплексу підрозділів університету, до яких входять: відділ охорони праці, відділ поселення в
гуртожиток, медичний пункт тощо. Для підтримки психічного здоров’я здобувачів створено та успішно функціонує
Психологічна служба (https://kymu.edu.ua/psikhologichna-sluzhba/). Всі заходи, які вживає КиМУ з метою підтримки
психічного здоров’я здобувачів вищої освіти, є ефективними.
З метою визначення дієвого механізму врегулювання конфліктних ситуацій розроблено «Положення про процедуру
запобігання, попередження та врегулювання ситуацій, пов’язаних із дискримінацією та сексуальними домаганнями
у ПЗВО «Київський міжнародний університет»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_rozsliduvannya_nasylstva.pdf).
Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією
підтримкою відповідно до результатів опитувань?
У КиМУ забезпечується освітня, соціальна, інформаційна та консультативна підтримка здобувачів ОПП
«Медсестринство».
Згідно з «Положенням про куратора академічної групи ПЗВО "Київський міжнародний університет", затвердженого
наказом президента №305 від 02.09.2019 р. (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_kuratora.pdf ) у
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кожній академічній групі є куратор, який здійснює первинну підтримку здобувачів вищої освіти із усіх питань
навчання в університеті, допомагає та інформує їх. Комунікація викладачів зі здобувачами ОПП «Медсестринство»
здійснюється безпосередньо під час лекційних і практичних занять, консультацій тощо. У разі виникнення
конфліктних або складних ситуацій до їх вирішення залучається завідувач кафедри клінічних дисциплін та
медсестринства, працівники дирекції НН медичного інституту або ректорату.
Органом студентського самоврядування університету є Студентський парламент (https://kymu.edu.ua/studentskiyparlament/), створений з метою самостійного вирішення здобувачами вищої освіти питань щодо навчання і побуту,
захисту прав та інтересів студентів, їхньої участі в громадському житті та управлінні КиМУ. Цей дорадчий орган
забезпечує здобувачам інформаційну, соціальну та організаційну підтримку, надаючи змогу долучатися до
соціальної діяльності, організації різноманітних комунікативних активностей (квести, концерти, професійні турніри
та конкурси тощо) за участю викладачів, представників різних професійних груп. Органи студентського
самоврядування КиМУ забезпечують захист прав та інтересів здобувачів.
Сприяти професійному зростанню здобувачів ОПП «Медсестринство», створювати умови для більш повної їх
самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній діяльності, для спілкування випускників, студентів і
викладачів університету, забезпечивши інформаційний обмін, допомагають відділи, центри КиМУ, повний перелік
яких можна знайти за посиланням: (https://kymu.edu.ua/viddili-ta-pidrozdili/).
У спеціалізованих кабінетах (https://kymu.edu.ua/materialno-tekhnichne-zabezpechennya-osvitnogo-protsesu/)
здобувачі ОПП «Медсестринство» мають змогу проводити науково-прикладні дослідження і користуватися
інформаційними та On-line ресурсами.
Для консультативної підтримки здобувачів вищої освіти долучаються представники від роботодавців, що беруть
участь у круглих столах, семінарах, де вони діляться власним досвідом роботи в галузі.
За результатами опитування, 93,6% здобувачів позитивно оцінюють якість освітньої підготовки, вважають
достатньою соціальну, організаційну та інформаційну підтримку в університеті, 87,1% здобувачів задоволені
комфортністю освітнього середовища, у якому кожен студент може проявити себе. Це підтверджує належний рівень
механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої
освіти КиМУ.
Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП
(якщо такі були)
КиМУ створює достатні умови для реалізації права на освіту для осіб із особливими освітніми проблемами, які
навчаються за ОПП «Архітектура». Так, на сайті університету розміщено детально інформацію для осіб, які мають
право на спеціальні умови вступу, подано механізм зарахування окремих категорій вступників (п.4.Правил прийому
до Київського міжнародного університету в 2021 році» (https://kymu.edu.ua/pravila-priyomu-do-kiivskogomizhnarodnogo-universitetu/ ).
Забезпечено доступність навчальних приміщень для осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення
відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, зокрема безперешкодний під’їзд автомобільного
транспорту до спеціально обладнаного входу до навчального корпусу, який не містить сходинок, порогів і надає
можливості безперешкодного доступу до навчальних приміщень особам з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення (в т.ч. для інваліда на візку), спеціально обладнаний пасажирський ліфт для осіб із інвалідністю та
інших маломобільних груп населення, спеціально обладнаний санітарний вузол для осіб з порушеннями опорнорухового апарату, спеціально обладнано зону прийому осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення,
яка розташована на першому поверсі. Прикладів навчання осіб з особливими освітніми потребами на ОП
«Медсестринство» не було.
Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу?
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
У КиМУ існує досить чітка політика і процедура вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації ОПП «Медсестринство».
Освітня діяльність університету базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи,
справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та
прозорості.
Зокрема, в КиМУ працює Психологічна служба, завданням якої є сприяння повноцінному особистісному й
інтелектуальному розвитку студентів, створено сприятливі умови для формування у них мотивації до самоосвіти і
саморозвитку, плідної навчальної та науково-дослідної діяльності. Проводяться також психологічне
консультування, психодіагностика, соціологічні дослідження, організовується робота по психологічній підтримці
соціально уразливих груп студентів (студенти з особливими потребами, сироти, молоді сім’ї), методичне
консультування – для кураторів груп, молодих викладачів. Урегулювання конфлікту інтересів у КиМУ здійснюється
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та «Антикорупційної програми ПЗВО «Київського
міжнародного університету» (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/anticorruption.pdf) за допомогою одного з
зазначених заходів: усунення працівника від виконання завдань; встановлення додаткового контролю за
виконанням працівником відповідного завдання; перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;
переведення на іншу посаду; звільнення працівника. Для повідомлення про факти порушення Антикорупційної
програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень на офіційному веб-сайті КиМУ
розміщено скриньку довіри та контакти для звернень (номер телефону для здійснення повідомлень, електронна
адреса тощо) (https://kymu.edu.ua/skrynka-doviry/). Розгляд звернень і скарг, що надходять, здійснюється відповідно
до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян». Впродовж періоду
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провадження освітньої діяльності за ОП «Медсестриснство» конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому
доступі в мережі Інтернет
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП у ПЗВО «Київський
міжнародний університет» регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу в ПЗВО «Київський
міжнародний університет» (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-org-osv-protsesy.pdf),
«Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ПЗВО «Київський міжнародний університет»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-vnytrishny-systemy.pdf), «Методичні рекомендації щодо
розроблення освітніх програм у КиМУ»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/metodychni_rekomendatsiyi_shchodo_rozrobky_osvitnikh_prohram.pdf).
Перегляд ОП здійснюється шляхом визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти; здійснення
моніторингу ОП; щорічне опитування суб’єктів вищої освіти, стейкхолдерів; забезпечення підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників; забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації та проведення
освітнього процесу; інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; забезпечення
публічності інформації про ОП; дотримання суб’єктами вищої освіти академічної доброчесності тощо.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Здійснення постійного моніторингу змісту вищої освіти полягає у періодичному аналізі та перегляді змістового
наповнення освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних програм навчальних дисциплін щодо їх
відповідності нагальним вимогам ринку праці, потребам здобувачів вищої освіти тощо. Моніторинг і перегляд ОП
«Медсестринство» здійснюється шляхом: реалізації освітньої програми та її компонентів відповідно до чіткої
структури та прозорого плану впровадження; моніторингу програми та її компонентів шляхом опитування студентів
і НПП з метою оцінювання рівня викладання, навчання та критеріїв оцінювання, а також роботодавців;
використання системи зворотного та прямого зв’язку для аналізу результатів оцінювання та очікуваних розроблень
у предметній області з урахуванням потреб суспільства і наукового освітнього середовища; використання здобутої
отриманої інформації для вдосконалення програми загалом і її компонентів.
Моніторинг здійснюється, зазвичай, проєктною групою. До здійснення моніторингу можуть долучатися експерти:
науково-педагогічні працівники, професіонали-практики, здобувачі вищої освіти. Суттєвим елементом перевірки та
перегляду ОПП є зворотний зв’язок із зацікавленими сторонами. Моніторинг проводиться у різний спосіб –
анкетування, опитування, інтерв’ювання (у тому числі здобувачів вищої освіти та випускників з метою аналізу їх
власного досвіду), моніторинг досягнутих результатів, оцінювання ОП щодо відповідності критеріям забезпечення
якості освітніх програм тощо. На сайті університету пропонуються для обговорення проєкти ОП і можливість
надання пропозицій всім зацікавленим особам щодо змін та удосконалення https://kymu.edu.ua/proekty-osvitnikhprogram/.
ОП «Медсестринство» було розроблено членами проєктної групи у 2018 році при започаткуванні освітньої
діяльності за спеціальністю 223 «Медсестринство». У 2019 році перегляд ОП «Медсестринство» здійснювався у
зв’язку з прийняттям Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти (Наказ МОН України № 1344 від 05.12.2018. У 2020 році відбувся перегляд ОПП
«Медсестринство» з урахуванням пропозицій стейкхолдерів і потреб ринку праці шляхом розширення вибіркового
компонента та посилення програмних результатів навчання.
За результатами аналізу складових компетентнісної моделі здобувача вищої освіти для варіативної частини ОПП
формується перелік вибіркових дисциплін навчального плану професійно-практичної підготовки. Така процедура
відповідає вимогам внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу в Університеті. На сайті закладу
всім зацікавленим особам пропонуються для обговорення проєкти ОП і можливість надання пропозицій щодо
внесення змін та їх удосконалення
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCx45rB86m0R32zXP2h_WxLsXVpZsm_cb4UEb7W2O05kNh8g/viewfor
m).
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться
до уваги під час перегляду ОП
У ПЗВО «Київський міжнародний університет» з метою визначення задоволеності організацією та проведенням
освітнього процесу та можливостями наукового зростання впроваджена практика опитування здобувачів вищої
освіти (http://bit.ly/2YNYfLj ). Під час обговорення ОП та аналізу результатів опитування на засіданнях кафедр
основними питаннями є поширення позитивних і усунення негативних практик викладання, вивчення динаміки
якості навчальних курсів і якості викладання. За пропозиціями здобувачів вищої освіти впроваджено
факультативний курс «Іноземна мова (за професійним спрямуванням), що в свою чергу надає змогу усунити
прогалини студентів у вивченні іноземної мови та підвищити їх компетентність із володіння фаховою англійською
мовою. Зацікавленість студентів в організації профілактичних заходів медсестрами знайшло відображення у межах
курсу «Основи профілактичної медицини». За результатами опитування щодо організації освітнього процесу
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виявлена пропозиція здобувачів щодо розширення практики залучення фахівців-практиків у галузі, що знайшло
відображення в організації майстер-класу «Основні засади електрокардіографії: скринінг на етапі первинної ланки
надання медичної допомоги» http://haa.su/22G/.
Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення
якості ОП
Згідно з «Положенням про студентське самоврядування КиМУ» (https://kymu.edu.ua/polozhennya-pro-studentskesamovryaduvannya/), органи студентського самоврядування виносять пропозиції щодо контролю за якістю
освітнього процесу; сприяють навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; беруть участь у вирішенні
конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами
та викладачами; спільно з відповідними структурними підрозділами університету сприяють забезпеченню
інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам; є представниками в
колегіальних та робочих органах університету; вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів та програм.
Органи студентського самоврядування залучаються до аналізу й узагальнення зауважень та пропозицій студентів
щодо організації освітнього процесу і звертаються до адміністрації університету з пропозиціями щодо їх вирішення.
Адміністрація КиМУ інформує представників Органів студентського самоврядування про рішення, що стосуються
безпосередньо студентів університету (https://kymu.edu.ua/portfolio-zakhodiv-studentskogo-parlamentu/). Пропозиції
студентів обговорюються на засіданнях ВР НН медичного інституту та ВР університету
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/protokol_30.01.2020.pdf).
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її
якості
Відповідно до Стратегії розвитку КиМУ визначено основні напрями розвитку партнерських стосунків університету з
представниками різних інституцій України. До процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур
забезпечення її якості активно залучаються роботодавці. Дієвою формою врахування інтересів роботодавців за ОПП
«Медсестринство» є щорічне проведення семінарів, круглих столів, участі у засіданнях кафедри, керівництво
практикою, внесення пропозицій через сайт університету. Під час зустрічей науково-педагогічних працівників з
представниками роботодавців обговорюються питання проблемних компетентностей, вносяться пропозиції щодо
наповнення ОП необхідними ОК з відповідними ПРН, переліку вибіркових дисциплін. З метою забезпечення якості
освітнього процесу та проведення його аналізу до складу Державної екзаменаційної комісії включені представники
роботодавців.
У межах забезпечення якості ОПП «Медсестринство» університетом було укладено угоди з такими компаніями, як:
ТОВ «Сіті Доктор», ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка», ДП «Медбуд» ПрАТ ХК
«Київміськбуд», КНП «Київська міська клінічна лікарня №7», БО «МБФ «Сприяння розвитку медицини».
Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій
працевлаштування випускників ОП
Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП
реалізується через їх опитування (https://kymu.edu.ua/opytuvannya/ ). Така практика сприяє наданню здобувачам
вищої освіти інформації щодо можливостей працевлаштування; допомога у пошуку місця навчальної та виробничої
практики; підготовка інформаційних матеріалів; залучення випускників до роботи круглих столів, конференцій,
семінарів; консультування студентів щодо формування особистого портфоліо, техніки пошуку роботи, проходження
співбесід; забезпечення прямого контакту випускників із роботодавцями; моніторинг їхнього кар’єрного зростання
шляхом ведення бази даних місць роботи та посад випускників (https://kymu.edu.ua/gordist-kimu/).
Зі спеціальності «Медсестринство» випускників не було.
Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Процедури забезпечення якості реалізації, контролю та моніторингу внутрішніх показників освітньої діяльності за
ОПП «Медсестринство» проводяться: на рівні кафедри – слухання, обговорення та прийняття рішень щодо освітньої
діяльності з реалізації ОПП науково-педагогічними працівниками на засіданнях кафедр клінічних дисциплін та
медсестринства і загальної медицини; на рівні НН медичного інституту – у вигляді контролю діяльності кафедри,
слухання, обговорення питань і прийняття рішень на засіданні Вченої ради інституту щодо затвердження основних
нормативних документів з реалізації ОПП; на рівні університету – моніторинг виконання прийнятих рішень
проводить навчально-методичний відділ.
Велика увага приділена моніторингу питань задоволеності здобувачами вищої освіти організацією освітнього
процесу, можливостями наукового зростання, пропозицій випускників даної програми та роботодавців, аналізу
показників професійної та наукової активності науково-педагогічних працівників. Саме тому з метою забезпечення
якості освіти у ЗВО та за ОПП «Медсестринство» у 2019 році було проведено такі заходи, як: оновлено нормативну
базу відповідно до сучасних вимог розвитку та управління вищою освітою; вдосконалено ОПП «Медсестринство»;
налагоджено співпрацю з роботодавцями шляхом укладання угод про співпрацю; запровадження інноваційних
методів навчання, спрямованих на інтеграцію навчальної та дослідницької діяльності. У 2020 році пілотно зроблено
спробу запровадження бінарної лекції-візуалізації в умовах змішаного навчання для студентів 4 курсу в межах курсу
«Клінічне медсестринство в хірургії». У зв’язку з карантинними обмеженнями лекція була проведена в онлайн
форматі, з операцією, яка транслювалась на екран актової зали Київського міжнародного університету. У кожного
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учасника була можливість задати лектору питання, які цікавлять та прийняти участь в обговоренні клінічних
випадків https://kymu.edu.ua/news/2020/mayster-klas-prokudina-sergiya-volodymyrovycha-dlya-plastychnykhkhirurgiv/ .
Для підвищення ефективності функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в КиМУ
створено відділ забезпечення якості вищої освіти, діяльність якого регламентується «Положенням про відділ
забезпечення якості вищої освіти»
https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_viddil_zabezpechennya_yakosti_osvity.pdf .
Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Акредитація проводиться вперше.
Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП?
Функції та сфери відповідальності за організацію окремих процедур забезпечення якості освіти: Вчена рада під
головуванням президента визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої та науково-дослідної
діяльності, визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти у вигляді
відповідних Положень КиМУ. Проректор з навчально-виховної роботи та навчально-методичний відділ: здійснює
контроль над змістом освіти і якістю викладання; організацією підвищення кваліфікації та педагогічної
майстерності НПП. Проректор із науково-педагогічної роботи – відповідає за процедуру дотримання академічної
доброчесності НПП та студентів. ННІ – організує освітній процес. Кафедра: здійснює освітній процес і перегляд ОП.
Департамент ліцензування та акредитації – здійснює контроль за процесом ліцензування і акредитації. Відділ
забезпечення якості освіти – забезпечує виконання та координує процедури ЗЯВО. Центр міжнародної та
академічної мобільності – реалізує програми академічної мобільності. Підготовче відділення – профорієнтація;
підвищення якості контингенту під час вступу. Психологічна служба – створення сприятливого середовища для
академічної спільноти. Студентський парламент – участь в обговоренні питань щодо удосконалення освітнього
процесу. Гарант освітньої програми разом із групою забезпечення здійснює моніторинг якості освітньої діяльності
за ОП. Опитування студентів про їх задоволення якістю освіти та освітнім середовищем здійснюється щорічно.
Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Структурними підрозділами КиМУ в контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості
освіти є:
- департамент ліцензування та акредитації – забезпечення процедур ліцензування і акредитації; формування звіту
самооцінювання освітньої діяльності закладу;
- відділ забезпечення якості освіти – створення умов для ефективного функціонування внутрішньої системи
забезпечення якості вищої освіти університету;
- навчальний відділ – організація, планування, контроль, аналіз і вдосконалення освітнього процесу; організація
систематичного контролю за проведенням усіх видів навчальних занять; проведення систематичного контролю за
діяльністю кафедр та дирекцій інститутів/деканів факультетів університету;
- навчально-методичний відділ – аналіз і контроль за навчально-методичним забезпеченням освітнього процесу;
координування діяльності структурних підрозділів з контролю змісту освітнього процесу; організація спільної
роботи з інститутами/факультетами та кафедрами; участь в організації підвищення кваліфікації педагогічних та
науково-педагогічних працівників;
- науковий відділ – забезпечення ефективного використання інтелектуального потенціалу та сучасних методів
управління й організації науково-дослідної роботи студентів в університеті та інші підрозділи.

9. Прозорість і публічність
Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Нормативну основу, яка регулює права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу в КиМУ, складають:
Конституція України; Закони України «Про освіту»; «Про вищу освіту»; «Про наукову та науково-технічну
діяльність»; розпорядчі нормативно-правові документи Президента України, Кабінету Міністрів України (КМУ),
Міністерства освіти і науки (МОН) України, інших міністерств та відомств.
У КиМУ права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються такими документами, як: Статут
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/statut_kymy.pdf); Правила внутрішнього розпорядку КиМУ
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document_13.pdf); Положення про організацію освітнього процесу у ПЗВО
«Київський міжнародний університет» (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-org-osv-protsesy.pdf). У
цих положеннях викладено основні аспекти організації освітнього процесу, де дано чітке і зрозуміле пояснення
правил і обов’язків усіх учасників освітнього процесу в КиМУ.
Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті КиМУ в
розділі «Нормативна база» (https://kymu.edu.ua/normativna-baza/).
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Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному вебсайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/proekt_medsestrynstvo_opp_2020.pdf
https://kymu.edu.ua/propozytsiyi-steykkholderiv-op-medsestrynstvo/
Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/osvitno_profesiyna_prohrama_medsestrynstvo_bakalavr_2020.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильні сторони ОПП «Медсестринство»:
розроблена ОПП відповідає вимогам до розроблення освітніх програм, а також потребам і запитам здобувачів вищої
освіти щодо професійної підготовки фахівця ступеня вищої освіти бакалавр з урахуванням потреб усіх зацікавлених
сторін;
програмні компетентності й результати навчання сформовано відповідно до вимог стандарту вищої освіти за
спеціальністю 223 Медсестринство;
структура програми та навчальний план розроблено таким чином, щоб здобувачі вищої освіти змогли досягнути
цілей і запланованих результатів навчання за програмою, стати висококваліфікованими фахівцями, які володіють
фаховими (професійними) компетентностями щодо організації та управління роботою структурних
медсестринських підрозділів закладів охорони здоров’я, виконання всіх видів медсестринської діяльності та
медсестринських втручань;
кредитний вимір навчальних дисциплін відповідає обсягу робіт, що виконують студенти, і враховує обґрунтоване
поєднання кількості годин, відведеної на навчальні заняття із самостійною роботою здобувача;
ОПП передбачає застосування сучасних освітніх технологій, постійного вдосконалення теоретичних знань і
практичних вмінь; критерії оцінювання навчальних досягнень студентів є чіткими, зрозумілими і дають змогу
з’ясувати, наскільки здобувач вищої освіти зміг досягти запланованих результатів навчання (здобути відповідні
знання, сформувати вміння та компетентності);
склад, кваліфікація (академічна та професійна) науково-педагогічних працівників достатні для успішної реалізації
програми та виконання всіх викладацьких обов’язків, надання консультаційної допомоги студентам і виконання
адміністративних завдань;
інфраструктура, обладнання навчальних аудиторій, спеціалізованих кабінетів, навчально-методичне та
інформаційне забезпечення, кількість місць у гуртожитку за кількістю та якістю є достатнім для досягнення
передбачених програмою цілей і результатів навчання;
власна клінічна база «Університетська клініка» створює сприятливі умови і надає можливості для вдосконалення
практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
широке використання сучасних програмних засобів, мультимедійного забезпечення спеціалізованих кабінетів;
можливість розвитку соціальних навичок шляхом упровадження факультативних курсів «Університетська освіта»,
«Іноземна мова (за проф. спрямуванням)» і сертифікатних програм;
забезпечення діяльності органів студентського самоврядування, студентського наукового товариства і участі
здобувачів освіти у формуванні та реалізації освітньої політики університету та ОПП «Медсестринство».
Слабкі сторони:
відсутність програми подвійних дипломів, які підвищили б конкурентоспроможність випускників ЗВО на
національному та міжнародному ринках праці;
недостатня кількість наочних посібників (фантомів) Тренінгового центру для формування практичних умінь і
навичок;
недостатнє узгодження навчальної, науково-дослідної роботи та лікувально-діагностичного процесу у межах роботи
Університетської клініки.
Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує
здійснити задля реалізації цих перспектив?
- періодичний аудит попереднього варіанту ОПП із залученням зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів, з метою
внесення змін і доповнень щодо структури, цілей, змісту та результатів навчання відповідно до запитів ринку праці;
- моніторинг та корегування змісту дисциплін відповідно до нових вимог медичної освіти та стандартів медичної
практики;
- збагачення цифрових ресурсів освітнього процесу, удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін
з урахуванням можливостей змішаного навчання;
- розширення бази договорів співпраці з зарубіжними закладами вищої освіти, поширення практики стажування
науково-педагогічних працівників за кордоном, розвиток і створення програм міжнародної академічної
мобільності;
- впровадження програми подвійних дипломів, що сприятиме поглибленню співпраці між ЗВО-партнерами, закладе
основи довгострокової співпраці;
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- враховування вимог імплементації міжнародних та європейських стандартів медсестринської справи в Україні для
забезпечення впровадження нової медсестринської моделі;
- узгодження освітньої, науково-дослідної роботи та лікувально-діагностичного процесу в межах роботи
Університетської клініки;
- збільшення кількості фантомів Тренінгового центру.


Запевнення
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
Додатки:
Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання
***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
Інформація про КЕП
ПІБ: Хачатурян Хачатур Володимирович
Дата: 06.03.2021 р.

Сторінка 24

Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Силабус або інші навчальнометодичні матеріали

Назва файла

Якщо освітній компонент
потребує спеціального
матеріально-технічного
та/або інформаційного
забезпечення, наведіть
відомості щодо нього*

Хеш файла

Клінічне
медсестринство в
хірургії

навчальна
дисципліна

Клінічне
медсестринство в
хірургії.pdf

k3WqVEwXMRSwq7 Відокремлений структурний
D0oozHkBKkto3ERI підрозділ «Університетська
YGgS1ECi1R+aI=
клініка»

Клінічне
медсестринство у
внутрішній медицині

навчальна
дисципліна

Клiнічне
медсестринство у
внутрiшнiй
медицинi.pdf

ZmowUSpj3ZqSU03y Відокремлений структурний
2aLV8E3JnY9L5A8z підрозділ «Університетська
c4vNPi9tWdI=
клініка»

Клінічне
медсестринство в
професійній патології

навчальна
дисципліна

Клінічне
медсестринство в
професійній
патології.pdf

S9yajNO9JoZ0CvzEl Відокремлений структурний
c33Px1f9UyG4u9Jm9 підрозділ «Університетська
QQnzoe7pQ=
клініка»

Військово-медична
підготовка та
медицина
надзвичайних
ситуацій

навчальна
дисципліна

Військово-медична
підготовка та
медицина
надзвичайних
ситуацій.pdf

wySpNEISL8v5vwaV Кабінет екстреної та
JxLqjZMBhMr5YrBis невідкладної медичної допомоги:
fWLeTjrcHk=
Учбова модель для серцеволегеневої реанімації дорослий
«Профі», з контролем. Тренажер
внутрішньовенний/артер.
ін’єкцій «ВЕНАТЕК». Апарат
механічний для вимірювання
тиску (тонометр).
Перев’язувальні матеріали
(марля, вата, бинти різні:
стерильні/ нестерильні різних
розмірів, трубчасті, еластичні,
сітчасто-трубчасті, сітчасті,
гіпсові, трубчасті еластичні).
Маски для обличчя. Респіратор.
Гумові зонди. Кружка Есмарха.
Грілка. Міхур для льоду.
Спринцівки різних розмірів.
Гумові трубки різних розмірів.
Підкладне коло. Катетери різні.
Сечоприймачі. Судно підкладне.
Клейонка підкладна. Киснева
подушка. Фонендоскоп. Джгути.
Шприци одноразові різні:
інсулінові, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20
мл. Транспортні та лікувальні
шини, шина Крамера,
транспортні при переломах
хребта, шина Еланського, шина
Дитеріхса. Стандартні
сироватки для визначення груп
крові, цоліклони, скарифікатори.
Аптечка транспортна.
Гірчичники. Системи для
переливання крові та для
переливання розчинів.
Термометри медичні.
Дезрозчини. Розчин 0,9% та 10%
натрію хлориду, 5, 10, 20-40% р-н
глюкози, вода для ін’єкцій в
ампулах тощо. Кушетка.
Підбірка відеофільмів щодо
надання ПДД. Костюм
рятівника. Протигаз. Сумка
першої допомоги. Інформаційні
стенди з охорони праці. Підбірка
НПА екстремальної медицини.
Блок-схеми надання домедичної
допомоги пораненим на полі бою
за міжнародними стандартами
«care under fire». Блок-схеми
надання долікарської допомоги
при різних видах травм і
уражень. Апарат "Лабіринт".

Апарат "Супорт Меус". Апарат
Рупа. Вимірювач реакції.
Виробнича практика з практика
основ медсестринства

Виробнича
UPckLJq/PcKLF+Fg Відокремлений структурний
практика з основ QYmIaOeCLrJrvYCP підрозділ «Університетська
медсестринства.pd
qXo6KDTweJY=
клініка»
f
Кабінет екстреної та
невідкладної медичної допомоги:
Учбова модель для серцеволегеневої реанімації дорослий
«Профі», з контролем. Тренажер
внутрішньовенний/артер.
ін’єкцій «ВЕНАТЕК». Апарат
механічний для вимірювання
тиску (тонометр).
Перев’язувальні матеріали
(марля, вата, бинти різні:
стерильні/ нестерильні різних
розмірів, трубчасті, еластичні,
сітчасто-трубчасті, сітчасті,
гіпсові, трубчасті еластичні).
Маски для обличчя. Респіратор.
Гумові зонди. Кружка Есмарха.
Грілка. Міхур для льоду.
Спринцівки різних розмірів.
Гумові трубки різних розмірів.
Підкладне коло. Катетери різні.
Сечоприймачі. Судно підкладне.
Клейонка підкладна. Киснева
подушка. Фонендоскоп. Джгути.
Шприци одноразові різні:
інсулінові, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20
мл. Транспортні та лікувальні
шини, шина Крамера,
транспортні при переломах
хребта, шина Еланського, шина
Дитеріхса. Стандартні
сироватки для визначення груп
крові, цоліклони, скарифікатори.
Аптечка транспортна.
Гірчичники. Системи для
переливання крові та для
переливання розчинів.
Термометри медичні.
Дезрозчини. Розчин 0,9% та 10%
натрію хлориду, 5, 10, 20-40% р-н
глюкози, вода для ін’єкцій в
ампулах тощо. Кушетка.
Підбірка відеофільмів щодо
надання ПДД. Костюм
рятівника. Протигаз. Сумка
першої допомоги. Інформаційні
стенди з охорони праці. Підбірка
НПА екстремальної медицини.
Блок-схеми надання домедичної
допомоги пораненим на полі бою
за міжнародними стандартами
«care under fire». Блок-схеми
надання долікарської допомоги
при різних видах травм і
уражень. Апарат "Лабіринт".
Апарат "Супорт Меус". Апарат
Рупа. Вимірювач реакції.

Виробнича практика
за спеціальністю

практика

Виробнича
практика за
спеціальністю.pdf

xUrMr8FW1rrpOeR1 Відокремлений структурний
mg/DcO69fQQW+35 підрозділ «Університетська
dETdsXfuA/ng=
клініка»

Переддипломна
практика

практика

Переддипломна
практика.pdf

vMUMi/9yH2JYXKx Відокремлений структурний
wGQipQLRHX7eo4z підрозділ «Університетська
CHIaLNkqyHAZQ= клініка»

Атестація

підсумкова
атестація

Історія медицини і
медсестринства

навчальна
дисципліна

Програма
підсумкової
атестації.pdf

B/ulv9FXSnVamUo7
okQU5dAgnSOeDcD
NB4XW3lUUqLA=

Iсторiя медицини і aRwvmqt8K9q6pu0 Навчальна аудиторія
медсестринства.pd wDYuC97I0FnY8C/E
f
RwZz28hzo0/Q=

Інформаційні
технології в
медсестринстві

навчальна
дисципліна

Медична біологія

навчальна
дисципліна

Інформаційні
AQAPGB9BMghifiIJ Кабінет інформаційних
технології у
PDiH9FaahdiIS62qG технологій:
медсестринстві.pdf
YmHpKv66K8=
Мультимедійна система.
Проектор, мультимедійна
дошка. Комп’ютери – 12 шт.,
спеціалізовані меблі. Програмне
забезпечення. Текстовий
редактор: Microsoft Word.
Програма створення
комп’ютерних презентацій:
Microsoft Power Point. Електронні
таблиці: Microsoft Exel.
Електрона версія Міжнародної
класифікації захворювань:
MedicaLib МКБ-10 1.5, Медичний
довідник, Махаон медичний
довідник 1.4, Махаон МКБ 10 1.3,
Гастроентерологія в протоколах
1.1 Система управління мед.
закладом MedExpert 6.3 (модулі:
Лікар; Адміністратор; Керівник;
Бухгалтер; Склад), Підсистема
для стоматології DentExpert..
Dental Simple Service 0.0.5.1 ORTO
Science, Adapt-R Lite, Pharm Suite
3.3.2.8, Махаон PACS 2.9
(Демоверсия) MIS Lite (беспл.
90дней), DrHelper 1.0.3, Медичний
калькулятор, CEAP 2.0,
Діагностика по Фоллю 1.5,
Онлайн калькулятор
осмолярности , Онлайн
калькулятор швидкості введення
препаратів, xGen NeuroGen 1.0,
ctsim 5.2.0. База КРОК
Інформаційно-довідкові та
інформаційно- пошукові
системи: «Компендіум –
лікарські препарати»,
«Фармацевтична енциклопедія»,
«Енциклопедичний тлумачний
словник фармацевтичних
термінів».
Медична біологія
..pdf

WfRH1a9mf4yfo4u1 Кабінет медичної біології та
VR8xulrrZvOYhXuq біологічної фізики:
SxNdE1Dgz0o=
Мікроскопи. Комплект дисків із
навчальними програмами для
моделювання медико-біологічних
процесів. Манжета з
манометром. Лінійки. Буферні
розчини-електроліти.
Електроліти для визначення
рухливості іонів. Набір розчинів
відомої концентрації.
Дифракційні решітки.
Мікрооб’єкти. Рефрактометр.
Набір розчинів відомої
концентрації. Термометри.
Дозиметр ДРГЗ-04. Насос
повітрянний ручний. Комплект
"Обертання". Прилад для
демонстрації залежності опору
провідника від температури.
Прилад для вивчення газових
законів з манометром.
Перемикач однополюсний
лабораторний ПРЛ-1. Важільлінійка лабораторний. Стенд
"Фізика". Набір гирь. Кільця
Ньютона 010400006. Котушка
індуктивності. Магніти різні.
Модель молекулярної будови
магніту. Комплекти плакатів з
механіки, термодинаміки,
електротехніки, молекулярної
та ядерної фізики.
Трансформатор універсальний
ТрУ. Машина електрична
зворотна. Плакати. Таблиці.
Роздатковий матеріал.

Довідники
Громадське здоров’я
та громадське
медсестринство

навчальна
дисципліна

Громадське
Q2FxQTNCdIPPWnr Навчальний кабінет
здоров'я та
KhOx8WT+1Ud8qg9 поліклінічного прийому:
громадське
ZFc69E94/4nEE= Мультимедійна система.
медсестринство.pd
Медичні засоби, необхідні для
f
поліклінічного прийому;
індивідуальний набір лікаря та
медсестри; Тонометр VS – 250
напівавтоматичний. Стетоскоп
Dr. Frei S-20 терапевтичний.
Ростомір підлоговий РП-2000.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Ноші медичні
Биомед А10 Ваги діагностичні
BG220 Beurer. Дезактин 1 кг
банку. Ширма ШП-2 тканинна.
Столик інструментальний
Завет СИ-5. Шафа медична
Завет ШМ-1С. Лоток
прямокутний з нержавіючої
сталі (ЛПр-200). Лоток
почкообразний 260 емаль.
Пульсоксиметр Heaco CMS50B.
ЕКГ лінійка KAWE. Кушетка
процедурна з регульованим
підголівником Завет КРП. Джгут
венозний із застібкою Rabir
Chamber (Туреччина). Таблиця
Завет Сивцева

Клінічне
медсестринство в
педіатрії

навчальна
дисципліна

Клінічне
медсестринство в
педіатрії.pdf

Основи харчування
дітей раннього віку

навчальна
дисципліна

Основи харчування Rgi/oB5LZFf/3IqTD Навчальний кабінет
дітей раннього
3RImsUMY8lCk701Q поліклінічного прийому:
віку.pdf
VnevyVauiY=
Мультимедійна система.
Медичні засоби, необхідні для
поліклінічного прийому;
індивідуальний набір лікаря та
медсестри; Тонометр VS – 250
напівавтоматичний. Стетоскоп
Dr. Frei S-20 терапевтичний.
Ростомір підлоговий РП-2000.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Ноші медичні
Биомед А10 Ваги діагностичні
BG220 Beurer. Дезактин 1 кг
банку. Ширма ШП-2 тканинна.
Столик інструментальний
Завет СИ-5. Шафа медична
Завет ШМ-1С. Лоток
прямокутний з нержавіючої
сталі (ЛПр-200). Лоток
почкообразний 260 емаль.
Пульсоксиметр Heaco CMS50B.
ЕКГ лінійка KAWE. Кушетка
процедурна з регульованим
підголівником Завет КРП. Джгут
венозний із застібкою Rabir

0+Y++f+lqcpJC8Y1o Відокремлений структурний
rejegledPDrhaPe21K підрозділ «Університетська
GOosbmRA=
клініка»

Chamber (Туреччина). Таблиця
Завет Сивцева
Тренінг спілкування

навчальна
дисципліна

Тренінг
спілкування.pdf

Vs6kzQXkxzHzlejXF Навчальна аудиторія
BbJKfXTO1Hni3Q+P
kk7pa+G4WI=

Ріст і розвиток
людини

навчальна
дисципліна

Рiст i розвиток
людини.pdf

JJ+wUU7fqVN2rIhp Навчальний кабінет
I2YbrMrLv2s0Cvc0/ поліклінічного прийому:
C+VL6DW6k4=
Мультимедійна система.
Медичні засоби, необхідні для
поліклінічного прийому;
індивідуальний набір лікаря та
медсестри; Тонометр VS – 250
напівавтоматичний. Стетоскоп
Dr. Frei S-20 терапевтичний.
Ростомір підлоговий РП-2000.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Ноші медичні
Биомед А10 Ваги діагностичні
BG220 Beurer. Дезактин 1 кг
банку. Ширма ШП-2 тканинна.
Столик інструментальний
Завет СИ-5. Шафа медична
Завет ШМ-1С. Лоток
прямокутний з нержавіючої
сталі (ЛПр-200). Лоток
почкообразний 260 емаль.
Пульсоксиметр Heaco CMS50B.
ЕКГ лінійка KAWE. Кушетка
процедурна з регульованим
підголівником Завет КРП. Джгут
венозний із застібкою Rabir
Chamber (Туреччина). Таблиця
Завет Сивцева

Медсестринська етика навчальна
та деонтологія
дисципліна

Медсестринська
етика та
деонтологія.pdf

B5Fut/7wfIKCawZ43 Навчальна аудиторія
9EHtVfNgVWp31vcO
qvscxp+eew=

Медсестринство в
психіатрії та
наркології

навчальна
дисципліна

Медсестринство в
психіатрії та
наркології.pdf

XmkuB2lAnO6Gcgd Відокремлений структурний
EMgvZ2o2K+IjBkzzt підрозділ «Університетська
oyFDOsJnCcI=
клініка»
Навчальний кабінет
поліклінічного прийому:
Мультимедійна система.
Медичні засоби, необхідні для
поліклінічного прийому;
індивідуальний набір лікаря та
медсестри; Тонометр VS – 250
напівавтоматичний. Стетоскоп
Dr. Frei S-20 терапевтичний.
Ростомір підлоговий РП-2000.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Ноші медичні
Биомед А10 Ваги діагностичні
BG220 Beurer. Дезактин 1 кг
банку. Ширма ШП-2 тканинна.
Столик інструментальний
Завет СИ-5. Шафа медична

Завет ШМ-1С. Лоток
прямокутний з нержавіючої
сталі (ЛПр-200). Лоток
почкообразний 260 емаль.
Пульсоксиметр Heaco CMS50B.
ЕКГ лінійка KAWE. Кушетка
процедурна з регульованим
підголівником Завет КРП. Джгут
венозний із застібкою Rabir
Chamber (Туреччина). Таблиця
Завет Сивцева
Репродуктивне
здоров’я та
планування сім’ї

навчальна
дисципліна

Репродуктивне
здоров'я та
планування .pdf

gjymEqyHHPB+erFR Навчальний кабінет
ZwX9KRS7Gz0N7ad поліклінічного прийому:
M67k4qYIjqZE=
Мультимедійна система.
Медичні засоби, необхідні для
поліклінічного прийому;
індивідуальний набір лікаря та
медсестри; Тонометр VS – 250
напівавтоматичний. Стетоскоп
Dr. Frei S-20 терапевтичний.
Ростомір підлоговий РП-2000.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Ноші медичні
Биомед А10 Ваги діагностичні
BG220 Beurer. Дезактин 1 кг
банку. Ширма ШП-2 тканинна.
Столик інструментальний
Завет СИ-5. Шафа медична
Завет ШМ-1С. Лоток
прямокутний з нержавіючої
сталі (ЛПр-200). Лоток
почкообразний 260 емаль.
Пульсоксиметр Heaco CMS50B.
ЕКГ лінійка KAWE. Кушетка
процедурна з регульованим
підголівником Завет КРП. Джгут
венозний із застібкою Rabir
Chamber (Туреччина). Таблиця
Завет Сивцева

Медсестринство в
неврології

навчальна
дисципліна

Медсестринство в
неврологii.pdf

oDxXWbEXIzmCES Відокремлений структурний
D1WFNE/PZbNuBP підрозділ «Університетська
9Wzebrcr8C/Da4I= клініка»
Навчальний кабінет
поліклінічного прийому:
Мультимедійна система.
Медичні засоби, необхідні для
поліклінічного прийому;
індивідуальний набір лікаря та
медсестри; Тонометр VS – 250
напівавтоматичний. Стетоскоп
Dr. Frei S-20 терапевтичний.
Ростомір підлоговий РП-2000.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Ноші медичні
Биомед А10 Ваги діагностичні
BG220 Beurer. Дезактин 1 кг
банку. Ширма ШП-2 тканинна.
Столик інструментальний

Завет СИ-5. Шафа медична
Завет ШМ-1С. Лоток
прямокутний з нержавіючої
сталі (ЛПр-200). Лоток
почкообразний 260 емаль.
Пульсоксиметр Heaco CMS50B.
ЕКГ лінійка KAWE. Кушетка
процедурна з регульованим
підголівником Завет КРП. Джгут
венозний із застібкою Rabir
Chamber (Туреччина). Таблиця
Завет Сивцева
Лабораторна
діагностика

навчальна
дисципліна

Лабораторна
діагностика.pdf

VdRpFDLJlad6DGU Лабораторії хімії (аналітична,
5FjSffgLKDNls613u фізколоїдна, медична, біологічна):
WdI+ThMqgzw=
Апарат Кіппа, 1000 мл. Прилад
для отримання водню,
вуглекислого газу, сірководню та
інших газів.
Електрофотокалориметр КФК3. Прибор для визначення
концентрації розчинів лікарських
засобів. Мікроскоп "Біолам".
Мікроскоп "Юннат 2Пі" 80-400
підсв.
Хімічний посуд:
Банка для зберігання реактивів
(пластикова). Банка з
піпетками. Банка з притертою
кришкою 1000мл. Бутель для
дистильованої води. Колба
250мл. Колба Бунзена 250 мл.
Колба з кришкою 500мл. Колба
круглодонна 250 мл. Колба
круглодонна 500мл. Колба з
кришкою 100мл. Колба 25мл.
Колба 50мл.
Витяжна шафа для зберігання
хімічних реактивів SALEX-ШВР.
Витяжна шафа для нагрівальних
печей. Витяжна шафа
універсальна з тумбою.
Ареометр. Аспіратор. Бюретка
25мл (з вентилем). Хімічний
посуд. Бюретка 25мл. Ваги
KEPN, EMB 200-2. Ваги
аналітичні. Ваги технічні Т1000. Ваги ТР – 1. Ваги ТР – 5.
Ваги ТР – 20. Важіль
демонстраційний (Мора).
Витяжна шафа для зберігання
хімічних реактивів SALEX-ШВР.
Витяжна шафа для нагрівальних
печей. Витяжна шафа
універсальна з тумбою. Воронка
ділильна (різні). Гирі вагові (500г,
1кг, 2кг, 5кг). Дифракційна
гратка (набір). Ексикатор.
Електрод ЄЛИС-131 Си.
Електрод цинковий (пластина). .
Затискач металевий. Іономер
універсальний ЭВ – 74. Кювета
СФ 10 мм UV. Лійка склянна
55мм. Мікроскопи – 2 шт.
Холодильник Аллена кульковий.
Холодильник Димрота
спіральний. Холодильник Лібіха з
прямою трубкою. Циліндр
вимірювальний 250мл, з
підставкою пластиковою.
Циліндр градуйований 1000мл.
Циліндр градуйований 250мл.
Чашки "Петрі" 300 мл. Чашки
(фарфор). Шафа сушильна
навчальна. Шпатель
двосторонній 180 мм нерж..
Щипці тигельні. Промивалка п/э
250 мл з пластиковим носиком,
градуйована. Затискач для
гумових трубок гвинтовий
(Гоффмана). Затискач для

гумових трубок пружинний
(Мора). Колба мірна 1-100-2 ГОСТ
1770-74. Колба мірна 1-25-2 ГОСТ
1770-74. Колба мірна 1-50-2 ГОСТ
1770-74. Циліндр мірний 3-100 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Циліндр мірний 3-25 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Циліндр мірний 3-50 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Баня водяна. Магнітна
мішалка. Бутиль "MICROmed"
125 мл для реагентів прозорий,
широка горловина, з притертою
пробкою. Бутиль "MICROmed"
125 мл для реагентів темне скло,
широка горловина, з притертою
пробкою. Лійка В - 100х150
"MICROmed". Лійка В - 75х110
"MICROmed". Промивалка п/э
250 мл з пластиковим носиком,
градуйована. Затискач для
гумових трубок гвинтовий
(Гоффмана). Затискач для
гумових трубок пружинний
(Мора). Колба мірна 1-100-2 ГОСТ
1770-74. Колба мірна 1-25-2 ГОСТ
1770-74. Колба мірна 1-50-2 ГОСТ
1770-74. Циліндр мірний 3-100 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Циліндр мірний 3-25 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Циліндр мірний 3-50 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Ступка фарфорова №3 90
мм. Пест №3, 170 мм. Чаша
випарювальна №1 20 мл. Чаша
випарювальна №2 50 мл. Чаша
випарювальна №3 100 мл.
Набори реактивів у тюбиккрапельницях для кожного
робочого місця: кислоти, солі,
органічні речовини, індикатори.
Реактиви. Зразки лікарських
засобів для фармацевтичного
аналізу. Аптечка першої
допомоги. Засоби
пожежогасіння. Інструкції з
експлуатації приладів.
Інструкції з техніки безпеки.
Епідеміологія

навчальна
дисципліна

Епідеміологія.pdf

A2/NcHIN4aurUGbl Відокремлений структурний
DsWTUcTs+elkJO7lS підрозділ «Університетська
+T84tkxcuk=
клініка»
Навчальний кабінет
поліклінічного прийому:
Мультимедійна система.
Медичні засоби, необхідні для
поліклінічного прийому;
індивідуальний набір лікаря та
медсестри; Тонометр VS – 250
напівавтоматичний. Стетоскоп
Dr. Frei S-20 терапевтичний.
Ростомір підлоговий РП-2000.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Ноші медичні
Биомед А10 Ваги діагностичні
BG220 Beurer. Дезактин 1 кг
банку. Ширма ШП-2 тканинна.
Столик інструментальний

Завет СИ-5. Шафа медична
Завет ШМ-1С. Лоток
прямокутний з нержавіючої
сталі (ЛПр-200). Лоток
почкообразний 260 емаль.
Пульсоксиметр Heaco CMS50B.
ЕКГ лінійка KAWE. Кушетка
процедурна з регульованим
підголівником Завет КРП. Джгут
венозний із застібкою Rabir
Chamber (Туреччина). Таблиця
Завет Сивцева
Основи гомеопатії

навчальна
дисципліна

Основи
гомеопатії.pdf

U1x0nL9SKslgdYym Кабінет основ медичного та
+9qB0V4C/CVtGGp фармацевтичного
mxDwH0+Ye4Tw= товарознавства (складова
комплексу навчальної аптеки):
Комплект меблів, що імітує
матеріальні кімнати
(приміщення, зони) для
зберігання лікарських засобів та
виробів медичного призначення
Основні види фармацевтичних
та супутніх товарів: вторинні
та первинні упаковки з-під
лікарських засобів; засоби
дієтичного харчування,
мінеральні води, гігієнічні та
лікувально-косметичні товари,
предмети догляду за хворими,
вироби медичної техніки, гумові
вироби, шовний матеріал
Комплекти нормативної
документації. Державна
фармакопея України
Зразки облікової та звітної
документації

Сучасні методи
генетичної
діагностики

навчальна
дисципліна

Сучаснi методи
генетичної
діагностики.pdf

kY+it3xGZmBECn3p Навчальна аудиторія
LsZ04/MY2kwDDLq
ABi3orFHVBDc=

Медсестринство в
дерматології та
венерології

навчальна
дисципліна

Медсестринство в
дерматології та
венерології.pdf

TeMQ0KMcmoZT4n Відокремлений структурний
X1cpsjJgPS4k2YhRU підрозділ «Університетська
8qwJfji1nGSQ=
клініка»
Навчальний кабінет
поліклінічного прийому:
Мультимедійна система.
Медичні засоби, необхідні для
поліклінічного прийому;
індивідуальний набір лікаря та
медсестри; Тонометр VS – 250
напівавтоматичний. Стетоскоп
Dr. Frei S-20 терапевтичний.
Ростомір підлоговий РП-2000.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Ноші медичні
Биомед А10 Ваги діагностичні
BG220 Beurer. Дезактин 1 кг
банку. Ширма ШП-2 тканинна.
Столик інструментальний
Завет СИ-5. Шафа медична
Завет ШМ-1С. Лоток
прямокутний з нержавіючої
сталі (ЛПр-200). Лоток
почкообразний 260 емаль.
Пульсоксиметр Heaco CMS50B.
ЕКГ лінійка KAWE. Кушетка
процедурна з регульованим
підголівником Завет КРП. Джгут
венозний із застібкою Rabir

Chamber (Туреччина). Таблиця
Завет Сивцева
Основи
патентознавства

навчальна
дисципліна

Основи
патентознавства
.pdf

ME4+ibTCVwjCFSks Кабінет фармацевтичного та
zF55qyRGQ/+NlW/ медичного права. Мультимедійне
KjSdCmeVLJPA=
обладнання. Телевізор,
комп’ютери -3шт.
Програмне забезпечення.
Текстовий редактор: Microsoft
Word. Програма створення
комп’ютерних презентацій:
Microsoft Power Point. Електронні
таблиці: Microsoft Exel. Правові
бази даних: «Ліга:Закон». БД
Законодавство (портал ВР
України), Програми
розпізнавання тексту: Fine
Reader, Електрона версія
Міжнародної класифікації
захворювань: MedicaLib МКБ-10
1.5, Медичний довідник, Махаон
медичний довідник 1.4, Махаон
МКБ 10 1.3, Гастроентерологія в
протоколах 1.1 База КРОК,
Інформаційно-довідкові та
інформаційно- пошукові
системи: «Компендіум –
лікарські препарати»,
«Фармацевтична енциклопедія»,
Кодекси.

Права медсестри

навчальна
дисципліна

Права медсестри
.pdf

SL9uU/ZqBB6RL2xa Кабінет фармацевтичного та
wY4NPJMmi5EdYC медичного права. Мультимедійне
ww6eLXrN2gWWc= обладнання. Телевізор,
комп’ютери -3шт.
Програмне забезпечення.
Текстовий редактор: Microsoft
Word. Програма створення
комп’ютерних презентацій:
Microsoft Power Point. Електронні
таблиці: Microsoft Exel. Правові
бази даних: «Ліга:Закон». БД
Законодавство (портал ВР
України), Програми
розпізнавання тексту: Fine
Reader, Електрона версія
Міжнародної класифікації
захворювань: MedicaLib МКБ-10
1.5, Медичний довідник, Махаон
медичний довідник 1.4, Махаон
МКБ 10 1.3, Гастроентерологія в
протоколах 1.1 База КРОК,
Інформаційно-довідкові та
інформаційно- пошукові
системи: «Компендіум –
лікарські препарати»,
«Фармацевтична енциклопедія»,
Кодекси.

Історія України та
української культури

навчальна
дисципліна

Історія та
культура
України.pdf

Jh3OHulHsHFs4xH9 Кабінет історії України та
XrUQ8zBmRXi1qTJv української культури.
6R0E5pVq16U=
Мультимедійна система:
проектор – 1 шт., ноутбук – 1
шт., колонки – 2 шт.,
мультимедійна дошка – 1 шт.,
точка доступу. Політичні,
географічні карти світу і
України. Навчально-методичний
матеріал, плакати, стенди,
путівники, наочні матеріали,
навчальна література.

Менеджмент та
лідерство в
медсестринстві

навчальна
дисципліна

Менеджмент та jn+vMC62Biy/W9i6r Кабінет економіки, маркетингу
лiдерство в
hAVj83YcibQPFKkyO та комерційної діяльності.
медсестринствi.pdf
rVV3ZzvY0=
Мультимедійна система:
проектор, екран, ноутбук, точка
доступу.WiFi Навчальні і
методичні плакати, нормативна
та методична література.

Економіка охорони
здоров’я. Маркетинг
медичних послуг

навчальна
дисципліна

Економiка охорони
здоров'я.
Маркетинг
медичних
послуг.pdf

/EcL5oKaBVxeuzD5I Кабінет економіки, маркетингу
Q4l0ri40wsFo4YbBl1 та комерційної діяльності.
A3iVvY/c=
Мультимедійна система:
проектор, екран, ноутбук, точка
доступу.WiFi Навчальні і
методичні плакати, нормативна
та методична література.

Українська мова (за
професійним
спрямуванням)

навчальна
дисципліна

Українська мова за
проф. спрям..pdf

GlEygE28A+7ALhwe Кабінет української мови і
4243KhslAECXTrxff літератури. Мультимедійна
88aCH40zCE=
система: проектор – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт., екран – 1 шт.,
колонки – 2 шт., точка доступу.
Навчальні, граматичні,
методичні плакати,
література. Комп’ютерні
перекладачі, словники.

Іноземна мова

навчальна
дисципліна

Іноземна мова.pdf

W3gzyUps9v32YlXa Кабінет іноземної мови. Аудіо
Dn2bHisZoOGFRUt8 система, методичний матеріал,
xX14cyVN8c4=
лінгафонна система ЛКС-102,
аудіо навушники – 15 шт.,
ноутбук – 1 шт. Комп’ютерні
перекладачі OmegaT, Pragma,
словник ABBYY Lingvo, Google
Перекладач.

Філософія

навчальна
дисципліна

Філософія.pdf

PduWE0UYIlhH2ak Навчальна аудиторія
LzfzVCJmtmg4vjO/r
8XmFP7e/igM=

Медична хімія

навчальна
дисципліна

Медична хімія
.pdf

lU+59738OTFqeBad Лабораторії хімії (аналітична,
BtAOlzeBUOB1xadf9 фізколоїдна, медична, біологічна):
8OzpycwLKY=
Апарат Кіппа, 1000 мл. Прилад
для отримання водню,
вуглекислого газу, сірководню та
інших газів.
Електрофотокалориметр КФК3. Прибор для визначення
концентрації розчинів лікарських
засобів. Мікроскоп "Біолам".
Мікроскоп "Юннат 2Пі" 80-400
підсв.
Хімічний посуд:
Банка для зберігання реактивів
(пластикова). Банка з
піпетками. Банка з притертою
кришкою 1000мл. Бутель для
дистильованої води. Колба
250мл. Колба Бунзена 250 мл.
Колба з кришкою 500мл. Колба
круглодонна 250 мл. Колба
круглодонна 500мл. Колба з
кришкою 100мл. Колба 25мл.
Колба 50мл.
Витяжна шафа для зберігання
хімічних реактивів SALEX-ШВР.
Витяжна шафа для нагрівальних
печей. Витяжна шафа
універсальна з тумбою.
Ареометр. Аспіратор. Бюретка
25мл (з вентилем). Хімічний
посуд. Бюретка 25мл. Ваги
KEPN, EMB 200-2. Ваги
аналітичні. Ваги технічні Т1000. Ваги ТР – 1. Ваги ТР – 5.
Ваги ТР – 20. Важіль
демонстраційний (Мора).
Витяжна шафа для зберігання
хімічних реактивів SALEX-ШВР.
Витяжна шафа для нагрівальних
печей. Витяжна шафа
універсальна з тумбою. Воронка
ділильна (різні). Гирі вагові (500г,
1кг, 2кг, 5кг). Дифракційна
гратка (набір). Ексикатор.
Електрод ЄЛИС-131 Си.
Електрод цинковий (пластина). .
Затискач металевий. Іономер
універсальний ЭВ – 74. Кювета
СФ 10 мм UV. Лійка склянна

55мм. Мікроскопи – 2 шт.
Холодильник Аллена кульковий.
Холодильник Димрота
спіральний. Холодильник Лібіха з
прямою трубкою. Циліндр
вимірювальний 250мл, з
підставкою пластиковою.
Циліндр градуйований 1000мл.
Циліндр градуйований 250мл.
Чашки "Петрі" 300 мл. Чашки
(фарфор). Шафа сушильна
навчальна. Шпатель
двосторонній 180 мм нерж..
Щипці тигельні. Промивалка п/э
250 мл з пластиковим носиком,
градуйована. Затискач для
гумових трубок гвинтовий
(Гоффмана). Затискач для
гумових трубок пружинний
(Мора). Колба мірна 1-100-2 ГОСТ
1770-74. Колба мірна 1-25-2 ГОСТ
1770-74. Колба мірна 1-50-2 ГОСТ
1770-74. Циліндр мірний 3-100 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Циліндр мірний 3-25 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Циліндр мірний 3-50 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Баня водяна. Магнітна
мішалка. Бутиль "MICROmed"
125 мл для реагентів прозорий,
широка горловина, з притертою
пробкою. Бутиль "MICROmed"
125 мл для реагентів темне скло,
широка горловина, з притертою
пробкою. Лійка В - 100х150
"MICROmed". Лійка В - 75х110
"MICROmed". Промивалка п/э
250 мл з пластиковим носиком,
градуйована. Затискач для
гумових трубок гвинтовий
(Гоффмана). Затискач для
гумових трубок пружинний
(Мора). Колба мірна 1-100-2 ГОСТ
1770-74. Колба мірна 1-25-2 ГОСТ
1770-74. Колба мірна 1-50-2 ГОСТ
1770-74. Циліндр мірний 3-100 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Циліндр мірний 3-25 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Циліндр мірний 3-50 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Ступка фарфорова №3 90
мм. Пест №3, 170 мм. Чаша
випарювальна №1 20 мл. Чаша
випарювальна №2 50 мл. Чаша
випарювальна №3 100 мл.
Набори реактивів у тюбиккрапельницях для кожного
робочого місця: кислоти, солі,
органічні речовини, індикатори.
Реактиви. Зразки лікарських
засобів для фармацевтичного
аналізу. Аптечка першої
допомоги. Засоби
пожежогасіння. Інструкції з
експлуатації приладів.
Інструкції з техніки безпеки.
Медична та біологічна навчальна
фізика
дисципліна

Медична та
біологічна
фізика.pdf

oIx1HdqtY22LC75wA Кабінет медичної біології та
rlFBKvOkEPjCIoQjhl біологічної фізики:
aDusVazE=
Мікроскопи. Комплект дисків із
навчальними програмами для
моделювання медико-біологічних
процесів. Манжета з
манометром. Лінійки. Буферні
розчини-електроліти.
Електроліти для визначення
рухливості іонів. Набір розчинів
відомої концентрації.
Дифракційні решітки.

Мікрооб’єкти. Рефрактометр.
Набір розчинів відомої
концентрації. Термометри.
Дозиметр ДРГЗ-04. Насос
повітрянний ручний. Комплект
"Обертання". Прилад для
демонстрації залежності опору
провідника від температури.
Прилад для вивчення газових
законів з манометром.
Перемикач однополюсний
лабораторний ПРЛ-1. Важільлінійка лабораторний. Стенд
"Фізика". Набір гирь. Кільця
Ньютона 010400006. Котушка
індуктивності. Магніти різні.
Модель молекулярної будови
магніту. Комплекти плакатів з
механіки, термодинаміки,
електротехніки, молекулярної
та ядерної фізики.
Трансформатор універсальний
ТрУ. Машина електрична
зворотна. Плакати. Таблиці.
Роздатковий матеріал.
Довідники
Основи латинської
мови з медичною
термінологією

навчальна
дисципліна

Основи латинської buXYaCB2M5FVu9ki Кабінет іноземної мови. Аудіо
мови з медичною
rHs8lfkBiy6lFJkG9C система, методичний матеріал,
термiнологiєю.pdf
ScHSTAGbI=
лінгафонна система ЛКС-102,
аудіо навушники – 15 шт.,
ноутбук – 1 шт. Комп’ютерні
перекладачі OmegaT, Pragma,
словник ABBYY Lingvo, Google
Перекладач

Анатомія людини

навчальна
дисципліна

Анатомія людини
.pdf

Фізіологія

навчальна
дисципліна

Фізіологія.pdf

iZq+JMNQw2E0S7g Кабінет анатомії, клінічної
mW63XljMwH/Hrok анатомії та оперативної
i87kVTPEha/X8=
хірургії:
Мультимедійна система.
Проектор, екран, комп’ютер,
колонки, точка доступу. Голова
фантома в комплекті: маска,
артикулятор, шарнірне
кріплення до столу
Модель щелеп з м’якими яснами у
комплекті з зубами. Комплект 32
зуба. Модель людини з м’язами,
80 см. Торс з відкритим хребтом,
40 частин, 85 см. Модель черепа
людини, відкрита нижня щелепа,
3 частини. Макет скелета
людини у повний зріст. Череп
(макет). Таз чоловічий
(сагітальний розпил). Таз
жіночий (сагітальний розпил).
Печінка. Легені. Шлунок. Розріз
шкіри людини. Макет серця.
Макет слухового аналізатора.
Макет: зорового аналізатора.
Макет нирки. Макет зуба.
Гортань. Головний мозок
(макет). Скелет верхньої
кінцівки. Голова (сагітальний
розріз). Тулуб людини.
Комплект мікропрепаратів
«Анатомія людини»; Комплект
мікропрепаратів «Біологія».
Вологі препарати.
lEiGd+TxH7wLjbQ8 Фантомний клас із загальної
bfBFE2YzcH0hXVO медицини:
FTRTNyBI/TKg=
Мультимедійна система. Схема
накладання пов’язок на різні
частини тіла В.Т.
Схема фіксації частин тіла при
травмах та переломах хребта
(І), рук (ІІ), ніг (ІІІ) В.Т.
Техніка реанімації В.Т. Зупинка
кровотечі В.Т. Перша допомога
при клінічній смерті від різних

причин В.Т. Визначення пульсу і
вимірювання кров’яного тиску
В.Т. Точки затиску артерій Г.Т.
Іммобілізація при переломах
кісток передпліччя Г.Т. Схема
накладання і закріплення джгута
Г.Т. Транспортування
потерпілого Г.Т. Визначення
пульсу і вимірювання кров’яного
тиску В.Т. Схема накладання і
закріплення джгута Г.Т.
Транспортування потерпілого
Г.Т.
Ноші медичні Биомед А10.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Педіатричний
столик інструментальний,
ємність для дезрозчинів, ваги
медичні з ростоміром,
стетофонендоскоп, стрічка
медична сантиметрова, столик
пеленальний.
Фантомна зона:
ФТ-3122 Тренажер для
внутрішньовенних та підшкірних
ін’єкцій
ФТ-3128 Фантом катетеризації
чоловічий
ФТ-3129 Фантом катетеризації
жіночий
ФТ-3130 Фантом «Сідниця»
ФТ-3133 Фантом промивання
шлунку
Акушерський фантом. Лялька
акушерська (голова ляльки
зроблена з пластизолю, міцно
тримається з тілом).
Лялька педіатрична. Набір
тренажера новонародженого
(спринцівка, газовідвідна трубка,
зонд шлунковий, катетер
уретральний, послід з пуповиною,
блок живлення, інструкція з
використання).
Біологічна хімія

навчальна
дисципліна

Біологічна хімія.pdf RuDGRcn3iuVGbML Лабораторії хімії (аналітична,
V8WsS3rxFolf2xrsz фізколоїдна, медична, біологічна):
WTO2yedEVyQ=
Апарат Кіппа, 1000 мл. Прилад
для отримання водню,
вуглекислого газу, сірководню та
інших газів.
Електрофотокалориметр КФК3. Прибор для визначення
концентрації розчинів лікарських
засобів. Мікроскоп "Біолам".
Мікроскоп "Юннат 2Пі" 80-400
підсв.
Хімічний посуд:
Банка для зберігання реактивів
(пластикова). Банка з
піпетками. Банка з притертою
кришкою 1000мл. Бутель для
дистильованої води. Колба
250мл. Колба Бунзена 250 мл.
Колба з кришкою 500мл. Колба
круглодонна 250 мл. Колба
круглодонна 500мл. Колба з
кришкою 100мл. Колба 25мл.
Колба 50мл.
Витяжна шафа для зберігання
хімічних реактивів SALEX-ШВР.

Витяжна шафа для нагрівальних
печей. Витяжна шафа
універсальна з тумбою.
Ареометр. Аспіратор. Бюретка
25мл (з вентилем). Хімічний
посуд. Бюретка 25мл. Ваги
KEPN, EMB 200-2. Ваги
аналітичні. Ваги технічні Т1000. Ваги ТР – 1. Ваги ТР – 5.
Ваги ТР – 20. Важіль
демонстраційний (Мора).
Витяжна шафа для зберігання
хімічних реактивів SALEX-ШВР.
Витяжна шафа для нагрівальних
печей. Витяжна шафа
універсальна з тумбою. Воронка
ділильна (різні). Гирі вагові (500г,
1кг, 2кг, 5кг). Дифракційна
гратка (набір). Ексикатор.
Електрод ЄЛИС-131 Си.
Електрод цинковий (пластина). .
Затискач металевий. Іономер
універсальний ЭВ – 74. Кювета
СФ 10 мм UV. Лійка склянна
55мм. Мікроскопи – 2 шт.
Холодильник Аллена кульковий.
Холодильник Димрота
спіральний. Холодильник Лібіха з
прямою трубкою. Циліндр
вимірювальний 250мл, з
підставкою пластиковою.
Циліндр градуйований 1000мл.
Циліндр градуйований 250мл.
Чашки "Петрі" 300 мл. Чашки
(фарфор). Шафа сушильна
навчальна. Шпатель
двосторонній 180 мм нерж..
Щипці тигельні. Промивалка п/э
250 мл з пластиковим носиком,
градуйована. Затискач для
гумових трубок гвинтовий
(Гоффмана). Затискач для
гумових трубок пружинний
(Мора). Колба мірна 1-100-2 ГОСТ
1770-74. Колба мірна 1-25-2 ГОСТ
1770-74. Колба мірна 1-50-2 ГОСТ
1770-74. Циліндр мірний 3-100 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Циліндр мірний 3-25 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Циліндр мірний 3-50 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Баня водяна. Магнітна
мішалка. Бутиль "MICROmed"
125 мл для реагентів прозорий,
широка горловина, з притертою
пробкою. Бутиль "MICROmed"
125 мл для реагентів темне скло,
широка горловина, з притертою
пробкою. Лійка В - 100х150
"MICROmed". Лійка В - 75х110
"MICROmed". Промивалка п/э
250 мл з пластиковим носиком,
градуйована. Затискач для
гумових трубок гвинтовий
(Гоффмана). Затискач для
гумових трубок пружинний
(Мора). Колба мірна 1-100-2 ГОСТ
1770-74. Колба мірна 1-25-2 ГОСТ
1770-74. Колба мірна 1-50-2 ГОСТ
1770-74. Циліндр мірний 3-100 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Циліндр мірний 3-25 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Циліндр мірний 3-50 з
підставкою і носиком ГОСТ 177074. Ступка фарфорова №3 90
мм. Пест №3, 170 мм. Чаша
випарювальна №1 20 мл. Чаша
випарювальна №2 50 мл. Чаша
випарювальна №3 100 мл.

Набори реактивів у тюбиккрапельницях для кожного
робочого місця: кислоти, солі,
органічні речовини, індикатори.
Реактиви. Зразки лікарських
засобів для фармацевтичного
аналізу. Аптечка першої
допомоги. Засоби
пожежогасіння. Інструкції з
експлуатації приладів.
Інструкції з техніки безпеки.
Фармакологія та
медична рецептура

навчальна
дисципліна

Фармакологія та BXRTrvUNC5XHonJ Кабінет фармакології та
медична рецептура FhCGPGkzhqieMJPC клінічної фармації:
.pdf
iyEHzyC/Nni8=
Блок-макети упаковок для
фармакологічних груп: Лікарські
засоби, що впливають на
аферентну іннервацію. .Лікарські
засоби, що впливають на
еферентну іннервацію у ділянці
холінергічних синапсів. Лікарські
засоби, що впливають на
еферентну іннервацію у ділянці
адренергічних синапсів
Лікарські засоби, які пригнічують
ЦНС. Анальгетики. Психотропні
засоби пригнічувальної дії
Лікарські засоби, що збуджують
центральну нервову систему.
Лікарські засоби, що впливають
на функції органів дихання
Лікарські засоби, що впливають
на серцево-судинну систему.
Кардіотонічні лікарські засоби
Протиаритмічні лікарські засоби
Гіпохолестеринемічні засоби.
Засоби, які впливають на
мозковий кровообіг.
.Антиангінальні лікарські засоби
.Антигіпертензивні лікарські
засоби Лікарські засоби, що
впливають на функцію нирок
Сечогінні засоби. Засоби, що
підвищують виведення сечової
кислоти та конкрементів
Лікарські засоби, що впливають
на біометрій Лікарські засоби, що
діють на кровотворення,
систему згортання крові та
фібриноліз Лікарські засоби, що
впливають на апетит та
регулюють секреторну функцію
шлунка Лікарські засоби, які
застосовують при порушенні
секреції підшлункової залози.
Гепатотропні лікарські засоби
Блювотні та протиблювотні
лікарські засоби.
Блок-макети упаковок для
фармакологічних груп:
Проносні та протипроносні
лікарські засоби
Засоби, що впливають на
тканинний обмін, на імунітет.
Засоби для лікування алергійних
захворювань Гормональні та
антигормональні препарати
Гормональні препарати гіпофіза
та паращитоподібних залоз.
Засоби, що впливають на функції
щитоподібної залози
Гіпоглікемічні засоби.
Гормональні препарати кори
надниркових залоз. Препарати
статевих гормонів. Препарати
жіночих статевих гормонів.
Препарати чоловічих статевих
гормонів. Анаболічні стероїдні
засоби. Коректори клітинного
та тканинного метаболізму:
вітамінні та вітаміноподібні

лікарські засоби. Лікарські засоби,
що впливають на обмін речовин,
імунітет. Лікарські засоби для
лікування алергійних
захворювань. Лікарські засоби для
лікування інфекційних
захворювань.Антисептичні та
дезінфекційні
засоби.Хіміотерапевтичні
лікарські засоби. Антибіотики.
Синтетичні хіміотерапевтичні
засоби. Протитуберкульозні
засоби. Протисифілитичні
засоби. Противірусні лікарські
засоби, протигрибкові лікарські
засоби. Протигельмінтні
Антипротозойні засоби
Протипухлинні лікарські засоби.
Діагностичні лікарські засоби.
Радіопротектори та засоби, що
сприяють виведенню
радіонуклідів.
Наочні посібники, довідкова
література (Компендіум,
Машковський) Анотації до
лікарських засобів Добірка
нормативних документів по
рецептурному та
безрецептурному відпуску
лікарських засобів Роздаточні
схеми і таблиці з фармакології
Рецептурні бланки. Державна
фармакопея України
Патоморфологія та
патофізіологія

навчальна
дисципліна

Мікробіологія

навчальна
дисципліна

Патоморфологiя zUFM+Dpno4jmQ7F Кабінет анатомії, клінічної
та
tzPa1FUZmVSVU4KZ анатомії та оперативної
патофiзiологiя.pdf
H/kr5ohVwAeA=
хірургії:
Мультимедійна система.
Проектор, екран, комп’ютер,
колонки, точка доступу. Голова
фантома в комплекті: маска,
артикулятор, шарнірне
кріплення до столу
Модель щелеп з м’якими яснами у
комплекті з зубами. Комплект 32
зуба. Модель людини з м’язами,
80 см. Торс з відкритим хребтом,
40 частин, 85 см. Модель черепа
людини, відкрита нижня щелепа,
3 частини. Макет скелета
людини у повний зріст. Череп
(макет). Таз чоловічий
(сагітальний розпил). Таз
жіночий (сагітальний розпил).
Печінка. Легені. Шлунок. Розріз
шкіри людини. Макет серця.
Макет слухового аналізатора.
Макет: зорового аналізатора.
Макет нирки. Макет зуба.
Гортань. Головний мозок
(макет). Скелет верхньої
кінцівки. Голова (сагітальний
розріз). Тулуб людини.
Комплект мікропрепаратів
«Анатомія людини»; Комплект
мікропрепаратів «Біологія».
Вологі препарати.
Мiкробiологiя.pdf

+N3DnnkUPYcWZE Кабінет мікробіології, вірусології
Ta4YEfQOmBkCMSZ та імунології:
We6rkOx+s6/7oI= Набір приміщень: стерилізаційна
– мийна, приміщення для
виготовлення поживних
середовищ, лаборантськапрепараторська, автоклавна для
знешкодження матеріалу, шафа
для зберігання господарського
інвентарю, кімната для
підготовки учбового матеріалу –
термостатна, гардеробна.
Реактиви. Барвники. Поживні

середовища та інгредієнти для їх
приготування (1% пептон для
приготування, крахмал, р-н
аміаку, с-ще Чапека, Гетчинсона,
Виноградського). Камера
Горяєва. Пінцети металеві
(різних розмірів). Петлі.
Корнцанги. Чашки Петрі.
Пробірки. Колби. Шприци.
Голки. Шпателі. Кювети.
Підноси. Штативи. Піпетки.
Гумові балони. Бікси. Предметне
скло (плоске і з луночкою).
Фільтрувальний папір. Банки з
кришками. Гумові рукавички.
Натрію гідрокарбонат. Натрію
карбонат. Вазелін. Аптечка.
Дезрозчини. Робочі столи.
Термостат.. Холодильник.
Стерилізатор паровий.
Бактерицидні лампи.
Дистилятор ДЄ-4. Водяна баня .
Мікроскопи. Зразки упаковок
вакцин та сироваток. Масло
імерсійне 100 мл.
Набір препаратів Konus
"Бактерії, найпростіші". Набір
препаратів Konus "Зоологія:
найпростіші". Тампон-зонд з
віскози з пластиковим
аплікатором в пробірці 12х150,
стерильний, «EximLab». Чашки
Петрі (90 мм) Агар Сабуро з
хлорамфеніколом". Чашки Петрі
(90 мм) Агар Ендо. Фільтри
мембранні (35 мм, нітрат
целюлози)
Медичне та
фармацевтичне
товарознавство

навчальна
дисципліна

Основи сестринської
справи

навчальна
дисципліна

Медичне та
C/bp+GGjg/1VY7LD Кабінет основ медичного та
фармацевтичне
akIHpOdDJKBXe7z фармацевтичного
товарознавство.pd
RXrEjY0BqzYo=
товарознавства (складова
f
комплексу навчальної аптеки):
Комплект меблів, що імітує
матеріальні кімнати
(приміщення, зони) для
зберігання лікарських засобів та
виробів медичного призначення
Основні види фармацевтичних
та супутніх товарів: вторинні
та первинні упаковки з-під
лікарських засобів; засоби
дієтичного харчування,
мінеральні води, гігієнічні та
лікувально-косметичні товари,
предмети догляду за хворими,
вироби медичної техніки, гумові
вироби, шовний матеріал
Комплекти нормативної
документації. Державна
фармакопея України
Зразки облікової та звітної
документації
Основи
сестринської
справи.pdf

6hX6zZJlIyK7pDRlG Відокремлений структурний
tTFpt6V7XLUtmXOu підрозділ «Університетська
85pdJY1PBs=
клініка»
Фантомний клас із загальної
медицини:
Мультимедійна система. Схема
накладання пов’язок на різні
частини тіла В.Т.
Схема фіксації частин тіла при
травмах та переломах хребта
(І), рук (ІІ), ніг (ІІІ) В.Т.
Техніка реанімації В.Т. Зупинка
кровотечі В.Т. Перша допомога
при клінічній смерті від різних
причин В.Т. Визначення пульсу і
вимірювання кров’яного тиску
В.Т. Точки затиску артерій Г.Т.

Іммобілізація при переломах
кісток передпліччя Г.Т. Схема
накладання і закріплення джгута
Г.Т. Транспортування
потерпілого Г.Т. Визначення
пульсу і вимірювання кров’яного
тиску В.Т. Схема накладання і
закріплення джгута Г.Т.
Транспортування потерпілого
Г.Т.
Ноші медичні Биомед А10.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Педіатричний
столик інструментальний,
ємність для дезрозчинів, ваги
медичні з ростоміром,
стетофонендоскоп, стрічка
медична сантиметрова, столик
пеленальний.
Фантомна зона:
ФТ-3122 Тренажер для
внутрішньовенних та підшкірних
ін’єкцій
ФТ-3128 Фантом катетеризації
чоловічий
ФТ-3129 Фантом катетеризації
жіночий
ФТ-3130 Фантом «Сідниця»
ФТ-3133 Фантом промивання
шлунку
Акушерський фантом. Лялька
акушерська (голова ляльки
зроблена з пластизолю, міцно
тримається з тілом).
Лялька педіатрична. Набір
тренажера новонародженого
(спринцівка, газовідвідна трубка,
зонд шлунковий, катетер
уретральний, послід з пуповиною,
блок живлення, інструкція з
використання).
Медсестринство у
внутрішній медицині

навчальна
дисципліна

Медсестринство у X5haurGXbZVpgaym Відокремлений структурний
внутрішній
yzQPdpU72v4wnwO підрозділ «Університетська
медицині.pdf
0fc5W+LeNPos=
клініка»
Фантомний клас із загальної
медицини:
Мультимедійна система. Схема
накладання пов’язок на різні
частини тіла В.Т.
Схема фіксації частин тіла при
травмах та переломах хребта
(І), рук (ІІ), ніг (ІІІ) В.Т.
Техніка реанімації В.Т. Зупинка
кровотечі В.Т. Перша допомога
при клінічній смерті від різних
причин В.Т. Визначення пульсу і
вимірювання кров’яного тиску
В.Т. Точки затиску артерій Г.Т.
Іммобілізація при переломах
кісток передпліччя Г.Т. Схема
накладання і закріплення джгута
Г.Т. Транспортування
потерпілого Г.Т. Визначення
пульсу і вимірювання кров’яного
тиску В.Т. Схема накладання і
закріплення джгута Г.Т.
Транспортування потерпілого
Г.Т.
Ноші медичні Биомед А10.

Медсестринство в
педіатрії

навчальна
дисципліна

Медсестринство в
педiатрii.pdf

Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Педіатричний
столик інструментальний,
ємність для дезрозчинів, ваги
медичні з ростоміром,
стетофонендоскоп, стрічка
медична сантиметрова, столик
пеленальний.
Фантомна зона:
ФТ-3122 Тренажер для
внутрішньовенних та підшкірних
ін’єкцій
ФТ-3128 Фантом катетеризації
чоловічий
ФТ-3129 Фантом катетеризації
жіночий
ФТ-3130 Фантом «Сідниця»
ФТ-3133 Фантом промивання
шлунку
Акушерський фантом. Лялька
акушерська (голова ляльки
зроблена з пластизолю, міцно
тримається з тілом).
Лялька педіатрична. Набір
тренажера новонародженого
(спринцівка, газовідвідна трубка,
зонд шлунковий, катетер
уретральний, послід з пуповиною,
блок живлення, інструкція з
використання).
jslWjxy0UEYq0RXm Відокремлений структурний
pqWfj2O/AkTOf+Qu підрозділ «Університетська
AKZEAfjjOpI=
клініка»
Фантомний клас із загальної
медицини:
Мультимедійна система. Схема
накладання пов’язок на різні
частини тіла В.Т.
Схема фіксації частин тіла при
травмах та переломах хребта
(І), рук (ІІ), ніг (ІІІ) В.Т.
Техніка реанімації В.Т. Зупинка
кровотечі В.Т. Перша допомога
при клінічній смерті від різних
причин В.Т. Визначення пульсу і
вимірювання кров’яного тиску
В.Т. Точки затиску артерій Г.Т.
Іммобілізація при переломах
кісток передпліччя Г.Т. Схема
накладання і закріплення джгута
Г.Т. Транспортування
потерпілого Г.Т. Визначення
пульсу і вимірювання кров’яного
тиску В.Т. Схема накладання і
закріплення джгута Г.Т.
Транспортування потерпілого
Г.Т.
Ноші медичні Биомед А10.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Педіатричний

столик інструментальний,
ємність для дезрозчинів, ваги
медичні з ростоміром,
стетофонендоскоп, стрічка
медична сантиметрова, столик
пеленальний.
Фантомна зона:
ФТ-3122 Тренажер для
внутрішньовенних та підшкірних
ін’єкцій
ФТ-3128 Фантом катетеризації
чоловічий
ФТ-3129 Фантом катетеризації
жіночий
ФТ-3130 Фантом «Сідниця»
ФТ-3133 Фантом промивання
шлунку
Акушерський фантом. Лялька
акушерська (голова ляльки
зроблена з пластизолю, міцно
тримається з тілом).
Лялька педіатрична. Набір
тренажера новонародженого
(спринцівка, газовідвідна трубка,
зонд шлунковий, катетер
уретральний, послід з пуповиною,
блок живлення, інструкція з
використання).
Медсестринство в
хірургії

навчальна
дисципліна

Медсестринство в
хірургії.pdf

JK+dPo9N99krPCtE Відокремлений структурний
6Ng1BcP5EoG0IRqw підрозділ «Університетська
CyJ9ykaJ9z4=
клініка»
Фантомний клас із загальної
медицини:
Мультимедійна система. Схема
накладання пов’язок на різні
частини тіла В.Т.
Схема фіксації частин тіла при
травмах та переломах хребта
(І), рук (ІІ), ніг (ІІІ) В.Т.
Техніка реанімації В.Т. Зупинка
кровотечі В.Т. Перша допомога
при клінічній смерті від різних
причин В.Т. Визначення пульсу і
вимірювання кров’яного тиску
В.Т. Точки затиску артерій Г.Т.
Іммобілізація при переломах
кісток передпліччя Г.Т. Схема
накладання і закріплення джгута
Г.Т. Транспортування
потерпілого Г.Т. Визначення
пульсу і вимірювання кров’яного
тиску В.Т. Схема накладання і
закріплення джгута Г.Т.
Транспортування потерпілого
Г.Т.
Ноші медичні Биомед А10.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Педіатричний
столик інструментальний,
ємність для дезрозчинів, ваги
медичні з ростоміром,
стетофонендоскоп, стрічка
медична сантиметрова, столик
пеленальний.
Фантомна зона:
ФТ-3122 Тренажер для
внутрішньовенних та підшкірних
ін’єкцій
ФТ-3128 Фантом катетеризації

чоловічий
ФТ-3129 Фантом катетеризації
жіночий
ФТ-3130 Фантом «Сідниця»
ФТ-3133 Фантом промивання
шлунку
Акушерський фантом. Лялька
акушерська (голова ляльки
зроблена з пластизолю, міцно
тримається з тілом).
Лялька педіатрична. Набір
тренажера новонародженого
(спринцівка, газовідвідна трубка,
зонд шлунковий, катетер
уретральний, послід з пуповиною,
блок живлення, інструкція з
використання).
Охорона праці в галузі навчальна
дисципліна

Охорона праці в
галузі.pdf

Og/qOmlkvTx13sS/p Відокремлений структурний
e5PSNnjKPpLJ6o/Bz підрозділ «Університетська
xtXonf/OA=
клініка»
Кабінет гігієни, соціальної
медицини та безпеки
життєдіяльності з основами
охорони праці:
Мультимедійне обладнання.
Комплект плакатів з безпеки
життєдіяльності Маски для
обличчя. Респіратор. Ноші.
Костюм рятівника. Протигаз.
Сумка першої допомоги.
Інформаційні стенди з охорони
праці. Блок-схеми надання
домедичної допомоги пораненим
на полі бою за міжнародними
стандартами «care under fire».
Блок-схеми надання долікарської
допомоги при різних видах травм
і уражень. Люксометр AR813.
Барометр. Гігрометр ВИТ-1.
Термоанемометр AR816.
Аспіраційний психрометр.

Соціальна медицина
навчальна
та організація охорони дисципліна
здоров’я

Основи
профілактичної
медицини

навчальна
дисципліна

Соціальна
THh+ObSZTiRil+s0z Відокремлений структурний
медицина та
6XyoD4qfZIDgcRm1 підрозділ «Університетська
організація охорони
EDQdbuic3o=
клініка»
здоровя.pdf
Кабінет гігієни, соціальної
медицини та безпеки
життєдіяльності з основами
охорони праці:
Мультимедійне обладнання.
Комплект плакатів з безпеки
життєдіяльності Маски для
обличчя. Респіратор. Ноші.
Костюм рятівника. Протигаз.
Сумка першої допомоги.
Інформаційні стенди з охорони
праці. Блок-схеми надання
домедичної допомоги пораненим
на полі бою за міжнародними
стандартами «care under fire».
Блок-схеми надання долікарської
допомоги при різних видах травм
і уражень. Люксометр AR813.
Барометр. Гігрометр ВИТ-1.
Термоанемометр AR816.
Аспіраційний психрометр.
Основи
профілактичної
медицини.pdf

6m0idwrl/BiU3K4sb Відокремлений структурний
7SZL0uaVWHjsltYsB підрозділ «Університетська
tY1BFeY4s=
клініка»
Навчальний кабінет
поліклінічного прийому:
Мультимедійна система.
Медичні засоби, необхідні для
поліклінічного прийому;
індивідуальний набір лікаря та
медсестри; Тонометр VS – 250

напівавтоматичний. Стетоскоп
Dr. Frei S-20 терапевтичний.
Ростомір підлоговий РП-2000.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Ноші медичні
Биомед А10 Ваги діагностичні
BG220 Beurer. Дезактин 1 кг
банку. Ширма ШП-2 тканинна.
Столик інструментальний
Завет СИ-5. Шафа медична
Завет ШМ-1С. Лоток
прямокутний з нержавіючої
сталі (ЛПр-200). Лоток
почкообразний 260 емаль.
Пульсоксиметр Heaco CMS50B.
ЕКГ лінійка KAWE. Кушетка
процедурна з регульованим
підголівником Завет КРП. Джгут
венозний із застібкою Rabir
Chamber (Туреччина). Таблиця
Завет Сивцева
Медсестринство в
акушерстві та
гінекології

навчальна
дисципліна

Медсестринство в
акушерствi та
гiнекологii.pdf

Dw984Vga16VzwWJ Відокремлений структурний
qRxt1jvcco9+FId0dq підрозділ «Університетська
Wyl7m7p014=
клініка»
Фантомний клас із загальної
медицини:
Мультимедійна система. Схема
накладання пов’язок на різні
частини тіла В.Т.
Схема фіксації частин тіла при
травмах та переломах хребта
(І), рук (ІІ), ніг (ІІІ) В.Т.
Техніка реанімації В.Т. Зупинка
кровотечі В.Т. Перша допомога
при клінічній смерті від різних
причин В.Т. Визначення пульсу і
вимірювання кров’яного тиску
В.Т. Точки затиску артерій Г.Т.
Іммобілізація при переломах
кісток передпліччя Г.Т. Схема
накладання і закріплення джгута
Г.Т. Транспортування
потерпілого Г.Т. Визначення
пульсу і вимірювання кров’яного
тиску В.Т. Схема накладання і
закріплення джгута Г.Т.
Транспортування потерпілого
Г.Т.
Ноші медичні Биомед А10.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Педіатричний
столик інструментальний,
ємність для дезрозчинів, ваги
медичні з ростоміром,
стетофонендоскоп, стрічка
медична сантиметрова, столик
пеленальний.
Фантомна зона:

ФТ-3122 Тренажер для
внутрішньовенних та підшкірних
ін’єкцій
ФТ-3128 Фантом катетеризації
чоловічий
ФТ-3129 Фантом катетеризації
жіночий
ФТ-3130 Фантом «Сідниця»
ФТ-3133 Фантом промивання
шлунку
Акушерський фантом. Лялька
акушерська (голова ляльки
зроблена з пластизолю, міцно
тримається з тілом).
Лялька педіатрична. Набір
тренажера новонародженого
(спринцівка, газовідвідна трубка,
зонд шлунковий, катетер
уретральний, послід з пуповиною,
блок живлення, інструкція з
використання).
Медсестринство в
онкології та
паліативна медицина

навчальна
дисципліна

Медсестринство в
онкології та
паліативна
медицина.pdf

Cg6CKSVL5Zn81uut Відокремлений структурний
kWKnL6+DV4Pfia+ підрозділ «Університетська
+KjgDhL4pAgg=
клініка»
Фантомний клас із загальної
медицини:
Мультимедійна система. Схема
накладання пов’язок на різні
частини тіла В.Т.
Схема фіксації частин тіла при
травмах та переломах хребта
(І), рук (ІІ), ніг (ІІІ) В.Т.
Техніка реанімації В.Т. Зупинка
кровотечі В.Т. Перша допомога
при клінічній смерті від різних
причин В.Т. Визначення пульсу і
вимірювання кров’яного тиску
В.Т. Точки затиску артерій Г.Т.
Іммобілізація при переломах
кісток передпліччя Г.Т. Схема
накладання і закріплення джгута
Г.Т. Транспортування
потерпілого Г.Т. Визначення
пульсу і вимірювання кров’яного
тиску В.Т. Схема накладання і
закріплення джгута Г.Т.
Транспортування потерпілого
Г.Т.
Ноші медичні Биомед А10.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Педіатричний
столик інструментальний,
ємність для дезрозчинів, ваги
медичні з ростоміром,
стетофонендоскоп, стрічка
медична сантиметрова, столик
пеленальний.
Фантомна зона:
ФТ-3122 Тренажер для
внутрішньовенних та підшкірних
ін’єкцій
ФТ-3128 Фантом катетеризації
чоловічий
ФТ-3129 Фантом катетеризації
жіночий
ФТ-3130 Фантом «Сідниця»
ФТ-3133 Фантом промивання
шлунку
Акушерський фантом. Лялька

Медсестринство в
сімейній медицині

навчальна
дисципліна

Медсестринство в
сiмейнiй
медицинi.pdf

акушерська (голова ляльки
зроблена з пластизолю, міцно
тримається з тілом).
Лялька педіатрична. Набір
тренажера новонародженого
(спринцівка, газовідвідна трубка,
зонд шлунковий, катетер
уретральний, послід з пуповиною,
блок живлення, інструкція з
використання).33
G+2KXqF5G5+AlWu Відокремлений структурний
Gl0eyuizU9dYzziYH підрозділ «Університетська
m8ofCyt117o=
клініка»
Навчальний кабінет
поліклінічного прийому:
Мультимедійна система.
Медичні засоби, необхідні для
поліклінічного прийому;
індивідуальний набір лікаря та
медсестри; Тонометр VS – 250
напівавтоматичний. Стетоскоп
Dr. Frei S-20 терапевтичний.
Ростомір підлоговий РП-2000.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Ноші медичні
Биомед А10 Ваги діагностичні
BG220 Beurer. Дезактин 1 кг
банку. Ширма ШП-2 тканинна.
Столик інструментальний
Завет СИ-5. Шафа медична
Завет ШМ-1С. Лоток
прямокутний з нержавіючої
сталі (ЛПр-200). Лоток
почкообразний 260 емаль.
Пульсоксиметр Heaco CMS50B.
ЕКГ лінійка KAWE. Кушетка
процедурна з регульованим
підголівником Завет КРП. Джгут
венозний із застібкою Rabir
Chamber (Туреччина). Таблиця
Завет Сивцева

Медична та соціальна
реабілітація

навчальна
дисципліна

Медична та
соціальна
реабілітація.pdf

GJBG/5L0XTdHqc5 Відокремлений структурний
4NInm6XcrS7Ww6V підрозділ «Університетська
Ujmzkui9cnHzk=
клініка»
Кабінет медичної психології та
фізичної реабілітації з
використанням інтерактивних
технологій:
Мультимедійний проектор
Epson. Екран. Точка доступу
WiFi. Комутатор. Комп’ютер.
Електронні медичні довідники:
Електрона версія Міжнародної
класифікації захворювань:
MedicaLib МКБ-10, Медичний
довідник, Махаон медичний
довідник 1.4, Махаон МКБ 10 1.3,
Гастроентерологія в протоколах
1.1.
Програми обліку пацієнтів:
Система управління мед.
закладом MedExpert 6.3 (модулі:
Лікар; Адміністратор; Керівник;
Бухгалтер; Склад), Підсистема
для стоматології DentExpert.
Dental Simple Service 0.0.5.1
Медичні програми-тренажери:
ORTO Science, Adapt-R Lite, Pharm

Suite 3.3.2.8, Махаон PACS 2.9
(Демоверсия) MIS Lite (беспл.
90дней), DrHelper 1.0.3, Медичний
калькулятор, CEAP 2.0,
Діагностика по Фоллю 1.5,
Онлайн калькулятор
осмолярности , Онлайн
калькулятор швидкості введення
препаратів, ПЗ перегляду
результатів КТ Hyperion X9.
MyRay xGen NeuroGen 1.0, ctsim
5.2.0.
Анестезіологія та
реаніматологія

навчальна
дисципліна

Анестезiологiя та qDIZsVIifkXvWRoR Відокремлений структурний
реанiматологiя.pdf 0KPvkGyfAuER6mRj підрозділ «Університетська
s14l/v5OUAA=
клініка»
Кабінет екстреної та
невідкладної медичної допомоги:
Учбова модель для серцеволегеневої реанімації дорослий
«Профі», з контролем. Тренажер
внутрішньовенний/артер.
ін’єкцій «ВЕНАТЕК». Апарат
механічний для вимірювання
тиску (тонометр).
Перев’язувальні матеріали
(марля, вата, бинти різні:
стерильні/ нестерильні різних
розмірів, трубчасті, еластичні,
сітчасто-трубчасті, сітчасті,
гіпсові, трубчасті еластичні).
Маски для обличчя. Респіратор.
Гумові зонди. Кружка Есмарха.
Грілка. Міхур для льоду.
Спринцівки різних розмірів.
Гумові трубки різних розмірів.
Підкладне коло. Катетери різні.
Сечоприймачі. Судно підкладне.
Клейонка підкладна. Киснева
подушка. Фонендоскоп. Джгути.
Шприци одноразові різні:
інсулінові, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20
мл. Транспортні та лікувальні
шини, шина Крамера,
транспортні при переломах
хребта, шина Еланського, шина
Дитеріхса. Стандартні
сироватки для визначення груп
крові, цоліклони, скарифікатори.
Аптечка транспортна.
Гірчичники. Системи для
переливання крові та для
переливання розчинів.
Термометри медичні.
Дезрозчини. Розчин 0,9% та 10%
натрію хлориду, 5, 10, 20-40% р-н
глюкози, вода для ін’єкцій в
ампулах тощо. Кушетка.
Підбірка відеофільмів щодо
надання ПДД. Костюм
рятівника. Протигаз. Сумка
першої допомоги. Інформаційні
стенди з охорони праці. Підбірка
НПА екстремальної медицини.
Блок-схеми надання домедичної
допомоги пораненим на полі бою
за міжнародними стандартами
«care under fire». Блок-схеми
надання долікарської допомоги
при різних видах травм і
уражень. Апарат "Лабіринт".
Апарат "Супорт Меус". Апарат
Рупа. Вимірювач реакції.

Обстеження та оцінка навчальна
стану здоров’я людини дисципліна

Обстеження та
оцінка стану
здоровя людини
.pdf

rv18BcAr0uJKFKoIO Відокремлений структурний
WiQZ5vfgq7z/r1GDN підрозділ «Університетська
esh/GQC3o=
клініка»
Навчальний кабінет

поліклінічного прийому
Мультимедійна система.
Медичні засоби, необхідні для
поліклінічного прийому;
індивідуальний набір лікаря та
медсестри; Тонометр VS – 250
напівавтоматичний. Стетоскоп
Dr. Frei S-20 терапевтичний.
Ростомір підлоговий РП-2000.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Ноші медичні
Биомед А10 Ваги діагностичні
BG220 Beurer. Дезактин 1 кг
банку. Ширма ШП-2 тканинна.
Столик інструментальний
Завет СИ-5. Шафа медична
Завет ШМ-1С. Лоток
прямокутний з нержавіючої
сталі (ЛПр-200). Лоток
почкообразний 260 емаль.
Пульсоксиметр Heaco CMS50B.
ЕКГ лінійка KAWE. Кушетка
процедурна з регульованим
підголівником Завет КРП. Джгут
венозний із застібкою Rabir
Chamber (Туреччина). Таблиця
Завет Сивцева
Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами

навчальна
дисципліна

Основи
FDis4tdR6MJbRyQid Відокремлений структурний
спостереження та nbJCtMQO7/ll8DAYt підрозділ «Університетська
догляд за
AHrkcZpGo=
клініка»
пацієнтами.pdf
Фантомний клас із загальної
медицини:
Мультимедійна система. Схема
накладання пов’язок на різні
частини тіла В.Т.
Схема фіксації частин тіла при
травмах та переломах хребта
(І), рук (ІІ), ніг (ІІІ) В.Т.
Техніка реанімації В.Т. Зупинка
кровотечі В.Т. Перша допомога
при клінічній смерті від різних
причин В.Т. Визначення пульсу і
вимірювання кров’яного тиску
В.Т. Точки затиску артерій Г.Т.
Іммобілізація при переломах
кісток передпліччя Г.Т. Схема
накладання і закріплення джгута
Г.Т. Транспортування
потерпілого Г.Т. Визначення
пульсу і вимірювання кров’яного
тиску В.Т. Схема накладання і
закріплення джгута Г.Т.
Транспортування потерпілого
Г.Т.
Ноші медичні Биомед А10.
Штатив MED-06-053/ MED 61-01
для в/в вливань стаціонарний. JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (дівчатка) 100 мл.JS
сечоприймач JSт педіатричний
на липучці (хлопчики) 100 мл. JS
сечоприймач 2000 мл. з клапаном
хрестовим. Сечозбірник жіночий
1000 мл. в/уп.20%. Сечозбірник
чоловічий 1000 мл. в/уп.20%.
Судно підкладне гумове N2
(Альфапластік). Педіатричний
столик інструментальний,
ємність для дезрозчинів, ваги

медичні з ростоміром,
стетофонендоскоп, стрічка
медична сантиметрова, столик
пеленальний.
Фантомна зона:
ФТ-3122 Тренажер для
внутрішньовенних та підшкірних
ін’єкцій
ФТ-3128 Фантом катетеризації
чоловічий
ФТ-3129 Фантом катетеризації
жіночий
ФТ-3130 Фантом «Сідниця»
ФТ-3133 Фантом промивання
шлунку
Акушерський фантом. Лялька
акушерська (голова ляльки
зроблена з пластизолю, міцно
тримається з тілом).
Лялька педіатрична. Набір
тренажера новонародженого
(спринцівка, газовідвідна трубка,
зонд шлунковий, катетер
уретральний, послід з пуповиною,
блок живлення, інструкція з
використання).
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту;
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення


Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
ID
виклад
ача

346721

ПІБ

Полковенко
Ольга
Володимирів
на

Посада

доцент,
Основне
місце
роботи

Структурний Кваліфікація
підрозділ
викладача

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Київський
університет
імені Тараса
Шевченка, рік
закінчення:
1997,
спеціальність:
Зоологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 041558,
виданий
14.06.2007

Стаж

22

Навчальні
дисципліни,
що їх
викладає
викладач на
ОП
Медична
біологія

Обґрунтування

Кваліфікація за
дисципліною
«Медична біологія»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата біологічних
наук із спеціальності
03.00.11 – Цитологія,
клітинна біологія,
гістологія. Тема
дисертації:
«Особливості
остеокластичної
резорбції кісткового
тканини в умовах
зниженого опорного
навантаження».
Наявність виданих
навчальнометодичних
матеріалів:
• Полковенко О.В.
Навчальнометодичний посібник
для виконання
практичних робіт з
дисципліни «Медична
біологія». К.: КиМУ,
2019.
• Polkovenko O.V.
Training manual for the
performance of
practical works in the
discipline “Medical
biology”. К.: КYMU,

2019.
• Полковенко О. В.
Медична біологія.
Силабус для студентів
спеціальності 221
«Стоматологія» галузі
знань 22 «Охорона
здоров’я». К.: КиМУ,
2019. 54 с.
• Полковенко О. В.
Медична біологія.
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 25 с.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Полковенко О.В.,
Кобеньок Г.В.
Дослідження
особливостей впливу
фізико-хімічних
властивостей
побутових хімічних
миючих засобів на
динаміку популяції
BLATTELLA
GERMANICA (L).в м.
Киеві. Scientific
Journal «ScienceRise».
№11/6(16). 2015. С.
22-26.
• Polkovenko O.
Electron microscopic
studying of rat bone
cells under microgravity
conditions /O.
Polkovenko// Eureka:
Life Science. ISSN
2504-5695 (Online),
ISSN 2504-5687
(Print)-№1. – 2016. –
С. 16-21.
• Полковенко О.В.
Формування
клінічного мислення
при вивченні
медичної біології.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Полковенко О.В.
Моделювання як
метод пізнання
біологічних явищ та
обєктів у процесі
вивчення медичної
біології. Матеріали
круглого столу
«Перспективи та
напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Полковенко О.В.
Природоцентричні
підходи при

викладанні медичної
біології студентаммедикам. Матеріали
науково-практичного
семінару «Охорона
здоров’я: сьогодення
та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
245425

Оникієнко
Юрій
Юрійович

доцент,
Факультет
Диплом
Сумісництв інформаційних
спеціаліста,
о
технологій
Національний
авіаційний
університет,
рік закінчення:
2007,
спеціальність:
091002
Бiотехнiчнi та
медичнi
апарати i
системи,
Диплом
кандидата наук
ДK 031724,
виданий
29.09.2015

6

Інформаційні
Кваліфікація за
технології в
дисципліною
медсестринстві «Інформаційні
технології в
медсестринстві»
підтверджена
документом про освіту
та науковою
діяльністю, зокрема
наявністю за останні
п’ять років наукових
публікацій у
періодичних
виданнях:
• KКuzovyk, V.D.,
Bulyhina, O., Ivanets,
O., OОnykiienko, Y.,
Wójcik, W., Nuradilova,
D. Complex assessment
of the flight crew’s
psychophysiological
state / Information
Technology in Medical
Diagnostics II Proceedings of the
International Scientific
Internet Conference on
Computer Graphics and
Image Processing and
48th International
Scientific and Practical
Conference on
Application of Lasers in
Medicine and Biology,
2018
• O.Оnykiienko, Y.
Method for research of
the human static
equilibrium function /
Advances in Intelligent
Systems and
Computing, 2019.
• Onykiienko, Y.
Analysis of the
pseudorandom number
generators by the
metrological
characteristics /
Martyniuk, G.,
Onykiienko, Y.,
Scherbak, L. // Eastern
European Journal of
Enterprise
Technologies. – 2016. –
№ 1(9). – Pages 25-30.
(Scopus)
• Onikienko, Y. An
analysis of new visitors'
website behaviour
before & after TV
advertising /
Medvediev, K., Xu, G.,
Berkovsky, S.,
Onikienko, Y. // The
2nd International
Conference on
Behavioral, Economic
and Socio-Cultural
Computing
(BESC’2015), October
30 - November 1, 2015,

Nanjing, China: proc. of
conf. - China, 2015. Pages 109-115.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й:
• Оникієнко Ю. Ю.
Медична
інформатика. Силабус
для студентів
спеціальності 221
«Стоматологія»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2019. - 48 с.
• Оникієнко Ю. Ю.
Інформаційні
технології в
медсестринстві.
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 22 с.
• Оникієнко Ю. Ю.
Інформаційні
технології в
медсестринстві.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом галузі
знань 22 «Охорона
здоров’я». К.: КиМУ,
2020.
366177

Павловська
Марина
Олександрів
на

Директор,
доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2017,
спеціальність:
7.12020101
фармація,
Диплом
магістра,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.12010001
лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 045402,
виданий
12.12.2017

7

Історія
медицини і
медсестринств
а

Кваліфікація за
дисципліною «Історія
медицини і
медсестринства»
підтверджена
документом про освіту
Стажування:
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність виданих
навчальнометодичних
матеріалів:
• Павловська М.О.
Історія медицини і
медсестринства.
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 17 с.
Наявність публікацій

з наукової або
професійної
тематики:
• Павловська М.О.
Історикоретроспективний
аналіз становлення
медсестринства й
медсестринської
освіти. Матеріали
круглого столу
«Перспективи та
напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
258083

Олійник
доцент,
Юрій
Сумісництв
Миколайови о
ч

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Вінницький
державний
медичний
університет
імені М.І.
Пирогова, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 001456,
виданий
10.11.2011

15

Військовомедична
підготовка та
медицина
надзвичайних
ситуацій

Кваліфікація за
дисципліною
«Військово-медична
підготовка та
медицина
надзвичайних
ситуацій»
підтверджена
документом про освіту
з кваліфікацією
офіцер військового
управління
тактичного рівня
Наявність виданого
навчального
посібника:
• Воєнно-польова
хірургія : [практ. і
навч. посіб.] / [Я. Л.
Заруцький та ін.] ; за
ред. д-ра мед. наук
проф. Я. Л.
Заруцького, д-ра мед.
наук проф. В. Я.
Білого. - Київ : Фенікс,
2018. - 544 с.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Олійник Ю.М.
Військово-медична
підготовка та
медицина
надзвичайних
ситуацій: Силабус для
студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020. 23 с.
• Олійник Ю.М., Гірін
Л.В. Підготовка
офіцерів запасу галузі
знань 22 «Охорона
здоровя». Силабус для
студентів
спеціальності 221
«Стоматологія»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2019.
Наявність наукових
публікацій:
• Заруцький Я. Л.
Особливості
діагностики
торакоабдомінальних
поранень на другому
рівні медичного

забезпечення в умовах
проведення операції
об’єднаних сил на
Сході України / Я. Л.
Заруцький, О. Ф.
Савицький, Ю. М.
Олійник, В. С.
Гончарук, А. Є.
Ткаченко, П. П.
Форостяний, М. С.
Вовк // Хірургія
України. - 2019. - № 4.
- С. 7-10.
• Заруцький Я. Л.
Анатомофункціональна шкала
оцінки тяжкості
травми у поранених з
торакоабдомінальним
и ушкодженнями в
умовах проведення
Операції об’єднаних
сил / Я. Л. Заруцький,
С. А. Асланян, О. І.
Жовтоножко, Ю. М.
Олійник, П. П.
Форостяний, В. С.
Гончарук, М. С. Вовк
// Клінічна хірургія. 2020. - Т. 87, № 1-2. С. 3-7.
Участь у професійних
об’єднаннях за
спеціальністю:
Українська асоціація
військової медицини
Досвід практичної
роботи: З 2010 р. –
лікар-хірург в
Української військовомедичній академії
239032

Луценко
Олександр
Геннадійови
ч

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2009,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа,
Диплом
магістра,
Приватний
вищий
навчальний
заклад
"Київський
міжнародний
університет",
рік закінчення:
2010,
спеціальність:
000007
Адміністратив
ний
менеджмент,
Диплом
кандидата наук
ДK 030957,
виданий
29.09.2015
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Клінічне
медсестринств
ов
професійній
патології

Кваліфікація за
дисципліною
«Клінічне
медсестринство в
професійній
патології»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук із спеціальності
14.02.01 – Гігієна та
професійна патологія
Тема дисертації:
«Гігієнічна оцінка
фактичного
харчування дітей
дошкільного віку, які
проживають на
радіоактивно
забруднених та
ендемічних на йод
територіях»
Стажування:
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до

професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність виданого
навчального
посібника:
• Hygiene of children
and adolescents :
textbook for students of
higher educational
institutions /
I. T. Matasar and others
authors. – K.: LTD
“Zadruga”, 2015. – 352
p.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Луценко О.Г.
Клінічне
медсестринство в
професійній патології:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020. 31 с.
• Луценко О.Г.
Клінічне
медсестринство в
професійній патології:
Методичні
рекомендації до
вивчення курсу. - К.:
КиМУ, 2020.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Левченко О.Є.,
Курділь Н.В., Падалка
В.М., Богомол А.Г.,
Луценко О.Г.,
Андрющенко В.В.,
Струк В.Ф. Практичні
аспекти надання
медичної допомоги у
випадках хімічних
інцидентів на
виробництві /
Медицина
неотложных
состояний. 2016.
№2(73). С. 105–110.
• Токсичні синдроми
при гострих отруєннях
умовно їстівними та
отруйними грибами /
Курділь Н.В., Падалка
В.М., Іващенко О.В.,
Луценко О.Г., Богомол
А.Г., Струк В.Ф.,
Андрющенко В.В. /
Медицина
неотложных
состояний. 2016. №
2(73). С. 111–119.
8463

Асланян
Сергій
Арменакови
ч

доцент,
Сумісництв
о

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Дніпропетровс
ький ордена
Трудового
Червоного
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Клінічне
медсестринств
о в хірургії

Кваліфікація за
дисципліною
«Хірургія»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем

Прапора
медичний
інститут, рік
закінчення:
1975,
спеціальність:
7.12010001
лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
MД 018255,
виданий
13.10.1983,
Атестат
доцента 12ДЦ
022176,
виданий
19.02.2009

кандидата медичних
наук із спеціальності
14.01.03 – Хірургія.
Тема дисертації:
«Механічний шов
печінки м’якою
лігатурою»; наявність
вченого звання:
доцент кафедри
психології; Почесне
звання «Заслужений
лікар України» (Указ
Президента України
№27/2015 від
22.02.2015 р.)
Стажування:
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Гірін Л.В., Асланян
С.А. Клінічна анатомія
та оперативна
хірургія. Силабус для
студентів:
спеціальності 221
«Стоматологія»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я»
К.: КиМУ. 2019. 38 с.
• Асланян С.А.
Клінічне
медсестринство в
хірургії. Силабус для
студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2020. 33 с.
• Асланян С.А.
Клінічне
медсестринство в
хірургії. Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ.
2020.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Асланян С.,
Антюшко Д., Мотузка
Ю. Елементний склад
продуктів для
ентерального
харчування / Товари і
ринки. 2015. № 1. С.
84–89.

• Асланян С. А. ,
Антюшко Д. П.,
Кучинська А.М.
Суспільна значущість
від розроблення та
впровадження
продуктів для
ентерального
харчування / Технічні
науки та технології.
2015. № 1. С. 181-185.
• Асланян С. А. ,
Притульська Н. В.,
Мотузка Ю. М.
Продукти
ентерального
харчування для
спеціальних медичних
цілей: інновації в
Україні та світі /
Проблеми військової
охорони здоров'я.
2016. Вип. 46. С. 416423.
• Заруцький Я. Л.,
Асланян С. А.,
Компанієць А.
О.Вакуумні пов'язки у
хірургічному
лікуванні поранених з
великими дефектами
м'яких тканин /
Одеський медичний
журнал. 2017. № 3.
С. 47-51.
• Асланян С.А.
Особливості вивчення
дисципліни «Клінічне
медсестринство в
хірургії». Матеріали
круглого столу
«Перспективи та
напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Асланян С.А. Гігієна
рук персоналу та
профілактика
інфекційних
захворювань у
медичних закладах
хірургічного профілю.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Асланян С.А. Роль
медичної сестри в
умовах догляду за
пацієнтом, що
страждає
хірургічними
захворюваннями.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Актуальні питання та
проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Асланян С.А. Аналіз
європейського досвіду
як запорука успішної
професійної реалізації
майбутніх медичних

працівників у єдиному
європейському
просторі. Матеріали
круглого столу
«Європейські
стандарти медичної
освіти в українських
реаліях», 18.05.2017 р.
К.: КиМУ, 2017
• Асланян С.А.
Інтелектуальні
технології
моделювання
хірургічних втручань.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Асланян С.А.
Проблеми
антибактеріальної
терапії в клініці
невідкладної хірургії.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Охорона здоров’я:
сьогодення та
перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
Наявність патенту на
винахід чи корисну
модель, включаючи
секретні:
• Яблоков В. В.,
Асланян С. А.,
Сотников А. В. Спосіб
обробки біологічної
порожнини: Пат. №
96901 МПК: A61M
27/00. від 25.02.2015
р.
• Асланян С. А.,
Притульська Н.В.,
Верба А.В., Заруцький
Я.Л., Казмірчук А.П.,
Гуліч М.П., Мотузка
Ю.М., Фомін О.О.,
Лакша А.А., Маслєнін
Є.І. Суміш суха для
ентерального
харчування хворих у
критичних станах:
Патент України на
корисну модель №
108993 від 10.08.2016
р.
• Асланян С. А.,
Притульська Н.В.,
Верба А.В., Заруцький
Я.Л., Казмірчук А.П.,
Гуліч М.П., Мотузка
Ю.М., Бідула Є.О.,
Маслєнін Є.І. Суміш
суха для ентерального
харчування хворих з
нирковою
недостатністю: Патент
України на корисну
модель № 109970 від
26.09.2016 р.
• Асланян С.А.,
Притульська Н.В.,

Верба А.В., Заруцький
Я.Л., Казмірчук А.П.,
Гуліч М.П., Мотузка
Ю.М., Олійник Ю.М.,
Оссовський О.В.,
Маслєнін Є.І. Суміш
суха для ентерального
харчування хворих з
онкологічними
захворюваннями:
Патент України на
корисну модель №
109971 від 26.09.2016
р.
• Асланян С.А.,
Притульська Н.В.,
Верба А.В., Заруцький
Я.Л., Казмірчук А.П.,
Гуліч М.П., Мотузка
Ю.М., Давидов С.В.,
Прищепа І. В.,
Маслєнін Є.І. Суміш
суха для ентерального
харчування хворих з
порушенною
толерантністю до
глюкози: Патент
України на корисну
модель № 109972 від
26.09.2016 р.
• Асланян С.А.,
Зелінський А.І.,
Сотников А.В.,
Заруцький Я,Л.,
Асланян Л.С., Яблоков
В.В., Собко І.В.,
Жовтоножко О.І.,
Ткаченко А.Є.,
Грибачов С.М. Спосіб
лікування
проникаючого
дефекту стінки тонкої
кишки: Висновок про
видачу
деклараційного
патенту
№25221/ЗУ/16 від
18.10.2016 р.
• Асланян С.А., Фомін
О.О. Спосіб вакуумної
терапії великих за
площею гнійних ран
мяких тканин з
наявністю в них
скелетизованих
судинно-нервових
жмутків. Патент
України на корисну
модель №122952 від
25.01.2018 р.
• Гибало Р.В.,
Заруцький Я.Л.,
Макаров Г.Г.,
Сотников А.В.,
Яблоков В.В.,
Зелінський А.І.,
Асланян С.А. Спосіб
лікування ентероатмосферної нориці в
умовах відкритого
живота. Патент
України на корисну
модель №122616 від
25.01.2018 р.
• Фомін О.О.,
Притульська Н.В.,
Асланян С.А., Собко
І.В., Гуліч М.П.,
Мотузка Ю.М., Король
С.О. Компанієць А.О.
Драглеподібний

харчовий продукт для
ентерального
харчування хворих в
критичних станах.
Патент України на
корисну модель
№115781 від
25.04.2017 р.
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю не
менше п’яти років:
Національний
військово-медичний
клінічний центр
„Головний військовий
клінічний госпіталь” ,
2014- 2019
372318

Бухановська
Тетяна
Миколаївна

доцент,
Сумісництв
о

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Донецький
державний
медичний
університет
імені М.
Горького, рік
закінчення:
2000,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 005521,
виданий
29.03.2012,
Атестат
доцента AД
003566,
виданий
16.12.2019
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Громадське
здоров’я та
громадське
медсестринств
о

Кваліфікація за
дисципліною
«Громадське здоров’я
та громадське
медсестринство»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук (14.02.03 Соціальна медицина);
Стажування:
Міністерство охорони
здоров’я України;
посвідчення зі
спеціальності
«Організація і
управління охороною
здоров’я» перша
категорія; 10.06.2016
р.
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й:
• Бухановська Т.М.
Громадське здоров’я
та громадське
медсестринство.
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 30 с.

378028

Тарасюк
Олена
Андріївна

викладач,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет

5

Клінічне
медсестринств
о в педіатрії

Кваліфікація за
дисципліною
«Клінічне
медсестринство в
педіатрі»

імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2013,
спеціальність:
110104
Педіатрія

підтверджена
документом про
освіту; сертифікату
лікаря-спеціаліста за
спеціальністю
«Педіатрія» від
30.06.2020 р.;
Стажування:
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Національна медична
академія
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика;
посвідчення про
проходження
підвищення
кваліфікації; Тема:
«Стажування з
педіатрії»; 30.09.2020
р.
Національна медична
академія
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика;
посвідчення про
проходження
підвищення
кваліфікації; ТУ
«Нейроінфекції у
дітей»; 10.02.2020 р.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Тарасюк О.А.
Клінічне
медсестринство в
педіатрії: Силабус для
студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 24 с.
• Тарасюк О.А.
Клінічне
медсестринство в
педіатрії: Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
• Тарасюк О.А.
Клінічне
медсестринство в
педіатрії: Методичні
рекомендації до
практичних занять.
К.: КиМУ, 2020.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної

тематики:
• Тарасюк О.А. Догляд
за дітьми в умовах
педіатричного
стаціонару. Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні
питання та проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Тарасюк О.А. Гігієна
починається з рук.
Використання
антисептичних засобів
в ЗОЗ України.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Тарасюк О.А.
Литвинюк А.Г.
Особливості
викладання
педіатричних
дисциплін на різних
спеціальностях при
формуванні
професійних
компетентностей
медичних фахівців.
Матеріали круглого
столу «Перспективи
та напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
Наявність
сертифікатів учасника
безперервного
професійного
розвитку:
• - фахової школи
«Мультидисциплінар
на педіатрія в системі
безперервного
професійного
розвитку»; 07.02.2020
р., м. Київ;
• - фахової школи з
міжнародною
акредитацією АССМЕ
«PedSMART: дитяча
нутриціологія»;
29.02.2020 р.; м.
Одеса;
• - майстер-класу
«Простий-складний
отит»; Асоціація
дитячих
оториноларингологів
України; 27.04.2020
р.;
• - лекційного курсу
онлайн-школи
практичної
майстерності лікаря (з
міжнародною участю)
«Проблемні питання
дитячої
гастроентерології,
нефрології та
вакцинації.
Невідкладні стани в
педіатрії»; 13.05.2020

р.
• - лекційного курсу
онлайн-школи
практичної
майстерності лікаря (з
міжнародною участю)
«Алергічна патологія
та невідкладні стани у
дітей (сучасні
мультидисциплінарні
підходи до ведення
хворих на алергічну
патологію)»;
05.05.2020 р.;
• - авторського
онлайн-семінару
«Конспект педіатра:
актуальні питання
дитячої
гастроентерології»;
30.04.2020 р., м.
Харків.
Досвід практичної
робити на посадах
лікаря-педіатра
консультативнодіагностичної
поліклініки
Староконстантинівськ
ої ЦРП (2015-2018 рр.)
239032

Луценко
Олександр
Геннадійови
ч

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2009,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа,
Диплом
магістра,
Приватний
вищий
навчальний
заклад
"Київський
міжнародний
університет",
рік закінчення:
2010,
спеціальність:
000007
Адміністратив
ний
менеджмент,
Диплом
кандидата наук
ДK 030957,
виданий
29.09.2015
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Менеджмент
Кваліфікація за
та лідерство в
дисципліною
медсестринстві «Менеджмент та
лідерство в
медсестринстві»
підтверджена
документом про освіту
за спеціальністю
«Адміністративний
менеджмент» з
кваліфікацією
«менеджер з
адміністративної
діяльності»;
Стажування:
Національна медична
академія
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика
МОЗ України;
сертифікат;
спеціальність:
«Організація і
управління охороною
здоров’я»; 28.10.2013
р.
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність виданих
методичних

вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Луценко О.Г
Менеджмент та
лідерство в
медсестринстві:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 24 с.
• Луценко О.Г
Менеджмент та
лідерство в
медсестринстві:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020. 46 с.
Наявність науковопопулярних та/або
консультаційних
(дорадчих) та/або
дискусійних
публікацій з наукової
або професійної
тематики:
• Луценко О.Г. Роль
медичної сестри та
лікаря в профілактиці
захворювань серед
населення. Матеріали
науково-практичного
семінару «Охорона
здоров’я: сьогодення
та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Луценко О.Г.
Використання
інтерактивних методів
навчання в освітньому
процесі шляхом
підготовки до
ліцензійного іспиту
КРОК-Б. Матеріали
круглого столу
«Перспективи та
напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Луценко О.Г.
Формування
лідерських якостей у
медичних сестер.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Актуальні питання та
проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
243532

Гетало Ольга завідувач
Фармацевтичн
Володимирів кафедри/до ий факультет
на
цент,
Основне
місце
роботи

Диплом
спеціаліста,
Запорізький
медичний
інститут, рік
закінчення:
1992,
спеціальність:
фармація,
Диплом
кандидата наук
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Медичне та
фармацевтичн
е
товарознавство

Кваліфікація за
дисципліною
«Медичне та
фармацевтичне
товарознавство»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата
фармацевтичних наук
із спеціальності

ДK 036017,
виданий
04.07.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
044131,
виданий
29.09.2015

15.00.01 – Технологія
ліків, організація
фармацевтичної
справи та судова
фармація;
тема дисертації:
«Опрацювання
складу, технології та
дослідження
лікарських засобів з
солями магнію для
застосування при
магнійдефіцитних
станах»
Наявність публікацій,
зокрема:
• Аналіз сучасного
вітчизняного ринку
засобів для
перитонеального
діалізу. / Гетало О.В.
//Фармаком. – 2015. –
№ 1. – С.25-28
• Дослідження
вітчизняного ринку
лікарських засобів на
основі валеріани
лікарської. / Гетало
О.В. // Фітотерапія.
Часопис. – 2015. – №
1. – С. 85-87
• Гетало О.В. Аналіз
асортименту
лікарських засобів на
ринку України //
Матеріали Науковопрактичної
конференції
«Європейські
стандарти медичної
освіти в українських
реаліях». Секція
«Фармація». – К.:
КиМУ, 2017. – С. 18-19
• Гетало О.В. Аспекти
моніторингу
доступності
лікарських засобів.
матеріали ХХV
Міжнародної науковопрактичної
конференції «Сучасні
стратегії розвитку
університету в
контексті
євроінтеграції», 21 –
22 травня 2020 рок
/Київський
міжнародний
університет. К.: КиМУ,
2020. Т.2. С. 236-241.
• Гетало О.В.
Сучасний погляд до
викладання
дисципліни «Медичне
та фармацевтичне
товарознавство».
Матеріали круглого
столу «Перспективи
та напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Гетало О.В. Аналіз
асортименту
антисептиків рук та
дезинфікуючих
засобів у аптеках
України. Матеріали
круглого столу з

елементами тренінгу
«Гігієна починається з
рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Гетало О.В.
Фармацевтичне та
медичне
товарознавство:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 25 с.
• Гетало О.В.
Фармацевтичне та
медичне
товарознавство:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
• Гетало О.В.
Методичні вказівки до
практичної роботи
студентів з курсу
«Фармацевтичне та
медичне
товарознавство». К.:
КиМУ, 2018.

239032

Луценко
Олександр
Геннадійови
ч

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2009,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа,
Диплом
магістра,
Приватний
вищий
навчальний
заклад
"Київський
міжнародний
університет",
рік закінчення:
2010,
спеціальність:
000007
Адміністратив
ний
менеджмент,
Диплом
кандидата наук
ДK 030957,
виданий
29.09.2015
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Економіка
охорони
здоров’я.
Маркетинг
медичних
послуг

Кваліфікація за
дисципліною
«Економіка охорони
здоров’я. Маркетинг
медичних послуг»
підтверджена
документом про освіту
за спеціальністю
«Адміністративний
менеджмент» з
кваліфікацією
«Менеджер з
адміністративної
діяльності»;
Стажування:
Національна медична
академія
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика
МОЗ України;
сертифікат;
спеціальність:
«Організація і
управління охороною
здоров’я»; 28.10.2015
р.
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за

спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Луценко О.Г.
Економіка охорони
здоров’я. Маркетинг
медичних послуг:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 21 с.
• Луценко О.Г.
Економіка охорони
здоров’я. Маркетинг
медичних послуг:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
Наявність науковопопулярних та/або
консультаційних
(дорадчих) та/або
дискусійних
публікацій з наукової
або професійної
тематики:
• Луценко О.Г.
Використання
інтерактивних методів
навчання в освітньому
процесі шляхом
підготовки до
ліцензійного іспиту
КРОК-Б. Матеріали
круглого столу
«Перспективи та
напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
338098

Дроздова
Ірина
Володимирів
на

завідувач
кафедри/п
рофесор,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
доктора наук
007566 007566,
виданий
08.07.2009,
Диплом
кандидата наук
KH 002048,
виданий
09.03.1993,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) AC
008062,
виданий
31.05.2011

30

Клінічне
медсестринств
о у внутрішній
медицині

Кваліфікація за
дисципліною
«Клінічне
медсестринство у
внутрішній медицині»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук із спеціальності
14.00.07 – Гігієна;
14.00.05 – Внутрішні
хвороби,
Тема дисертації:
«Профілактика
аліментарної патології
та неінфекційних
захворювань з
аліментарними
факторами ризику у
робітниць взуттєвого
та швейного
виробництва»
Стажування:
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської

справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Дроздова І.В.
Медсестринство у
внутрішній медицині:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 42 с.
• Дроздова І.В.
Медсестринство у
внутрішній медицині:
Методичні
рекомендації до
вивчення курсу. К.:
КиМУ, 2020.
• Дроздова І.В.
Клінічне
медсестринство у
внутрішній медицині.
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 34 с.
Наявність за останні
п’ять років наукових
публікацій у
періодичних
виданнях, які
включені до
наукометричних баз,
рекомендованих
МОН, зокрема Scopus
або Web of Science
Core Collection
• Дроздова І. В.
Особливості
структурно
функціонального
стану серця у хворих
на хронічну серцеву
недостатність,
коморбідну з
артеріальною
гіпертензією / І. В.
Дроздова /
Запорожский
медицинский журнал.
– 2017. – Т. 19, № 3. –
С. 257 – 260. doi:
https://doi.org/10.1473
9/23101210.2017.3.100575
• Drozdova I. V.
Forecasting the
dynamics of
morbidity/disability of
young people in
Ukraine / I. V.
Drozdova V. V.
Khramtsova Yu. A.

Honchar // Psychology
and Behavioral
Sciences. – 2017. – 6
(5). – P. 105-109. doi:
10.11648/j.pbs.2017060
5.15
• Drozdova I. V.
Features of vascular
remodelling in the
patients with arterial
hypertension in a case
of brain stroke/ I. V.
Drozdova //
Запорожский
медицинский журнал.
– 2017. – Т. 19. – № 5
(104). – С. 564 – 569.
doi: 10.14739/23101210.2017.5.110089
• Drozdova I. V.
Forecasting the
dynamics of
morbidity/disability of
young people in
Ukraine / I. V.
Drozdova V. V.
Khramtsova Yu. A.
Honchar // Advances in
Social Psychology. –
2017. – Vol.2 № 3.
August – P. 57 – 61.
doi:
10.11648/j.asp.2017020
3.14
• Matsuga O. M.
Technolody of
comparison of daily
monitoring data aboua
the blood pressure in
patients with arterial
hypertension / O. M.
Matsuga, I. V.
Drozdova, A.
K.Akimova //
Запорожский
медицинский журнал.
– 2018. – № 3. – С.
309 – 314.
https://doi.org/10.1473
9/23101210.2018.3.130459
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Дроздова І.В.
Компетентнісний
підхід у реалізації
міждисциплінарної
інтеграції при
викладанні
медсестринства у
внутрішній медицині
та клінічного
медсестринства у
внутрішній медицині.
Матеріали круглого
столу «Перспективи
та напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Drozdova I. V.
Cleaning up the myths
about hand washing.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:

КиМУ, 2020.
• Дроздова І.В.
Розвиток клінічного
мислення у
внутрішній медицині
(за моделлю сbcr) на
прикладі клінічного
випадку: первинна
легенева гіпертензія.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Актуальні питання та
проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Дроздова І. В.
Обмеження
життєдіяльності
хворих на артеріальну
гіпертензію у
головних сферах
життя / І. В.
Дроздова, С. Я.
Яновська //
Нейрореабілітація та
медико-соціальна
експертиза:
Матеріали 4-ого
Всеукраїнського
форуму, Львів, 07-08
квітня, 2016. – Львів,
2016. – С. 13.
• Дроздова І. В.
Захворюваність та
поширеність хвороб
системи кровообігу в
Україні / І. В.
Дроздова, Л. Г.
Степанова,
Л.В.Омельницька, О.
С. Маландій. Актуальні питання
внутрішньої
медицини: Тези
наукових доповідей,
Дніпропетровськ,18-19
травня, 2016. –
Дніпропетровськ,
2016. – С. 101.
• Дроздова І. В.
Особливості даних
добового моні
торування
артеріального тиску у
хворих на артеріальну
гіпертензію / І. В.
Дроздова , А. А.
Бабець // Український
вісник медикосоціальної
експертизи. – 2016. –
№ 4. – С. 36 – 46.
• Дроздова І. В.
Церебро-васкулярні
хвороби в Україні: до
питання аналізу та
прогнозування / І. В.
Дроздова , Л. О.
Васильєва, А. А.
Бабець, Л. Г.
Стєпанова //
Wschodnioeuropejskie
Czasopismo Naukowe
(East European
Scientific Journal). –
2016. – №6 (10). – Р. 8
–12.

• Drozdova I. V.
Cerebro-vascular
diseases as a health
problem in Ukraine / I.
V. Drozdova, A. A.
Babets, L. Н.
Stepanova, L. V.
Omelnytska //
Український вісник
медико-соціальної
експертизи. – 2016. –
№ 2-3 (20-21). – С. 42
– 49.
• Дроздова І. В.
Особливості впливу
показників
артеріального тиску
на пам’ять хворих з
артеріальною
гіпертензією після
перенесеного інсульту
/ І. В. Дроздова, А. А.
Бабець, Н. М. Бірець,
Л. В. Волкова. - ХУІІ
Національний конгрес
кардіологів України,
Київ, 21-23 вересня
2016 р. – Український
кардіологічний
журна. – 2016. – № 3
(додаток). – С. 40.
• Дроздова І. В.
Характер структурнофункціональних змін
серця у хворих на
артеріальну
гіпертензію у
відновному періоді
мозкового ішемічного
інсульту / І. В.
Дроздова, А. А.
Бабець, Л. Г.
Степанова, Л. В.
Омельницька. Актуальні питання
внутрішньої
медицини. Від
клінічних досліджень
до клінічної практики:
Матеріали
конференції, 17-18
травня, 2017,
Дніпропетровськ. –
Дніпропетровськ,
2017. – С. 179.
• Дроздова І. В.
Поширеність хвороб і
первинна інвалідність
осіб молодого віку в
Україні / І. В.
Дроздова, С. А.
Щудро, В. В.
Храмцова, Ю. О.
Гончар //
Український вісник
медико-соціальної
експертизи. – 2017. –
№ 3 – 4. – С. 29 – 34.
378028

Тарасюк
Олена
Андріївна

викладач,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2013,
спеціальність:
110104

5

Основи
харчування
дітей раннього
віку

Кваліфікація за
дисципліною «Основи
харчування дітей
раннього віку»
підтверджена
документом про
освіту;
Стажування:
Житомирський
медичний інститут

Педіатрія

Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Національна медична
академія
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика;
посвідчення про
проходження
підвищення
кваліфікації; Тема:
«Стажування з
педіатрії»; 30.09.2020
р.
Національна медична
академія
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика;
посвідчення про
проходження
підвищення
кваліфікації; ТУ
«Нейроінфекції у
дітей»; 10.02.2020 р.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Тарасюк О.А. Основи
харчування дітей
раннього віку:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 25 с.
• Тарасюк О.А. Основи
харчування дітей
раннього віку:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
Наявність
сертифікатів учасника
безперервного
професійного
розвитку:
• - фахової школи
«Мультидисциплінар
на педіатрія в системі
безперервного
професійного
розвитку»; 07.02.2020
р., м. Київ;
• - фахової школи з
міжнародною
акредитацією АССМЕ
«PedSMART: дитяча
нутриціологія»;
29.02.2020 р.; м.
Одеса;
• - - лекційного курсу
онлайн-школи
практичної

майстерності лікаря (з
міжнародною участю)
«Проблемні питання
дитячої
гастроентерології,
нефрології та
вакцинації.
Невідкладні стани в
педіатрії»; 13.05.2020
р.
• - лекційного курсу
онлайн-школи
практичної
майстерності лікаря (з
міжнародною участю)
«Алергічна патологія
та невідкладні стани у
дітей (сучасні
мультидисциплінарні
підходи до ведення
хворих на алергічну
патологію)»;
05.05.2020 р.;
• - авторського
онлайн-семінару
«Конспект педіатра:
актуальні питання
дитячої
гастроентерології»;
30.04.2020 р., м.
Харків.
Досвід практичної
робити на посадах
лікаря-педіатра
консультативнодіагностичної
поліклініки
Староконстантинівськ
ої ЦРП (2015-2018 рр.)

724

Кулакевич
Тетяна
Василівна

викладач,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
лінгвістики та
психології

Диплом
спеціаліста,
Національний
педагогічний
університет
імені М.П.
Драгоманова,
рік закінчення:
2004,
спеціальність:
040101
Психологія
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Тренінг
спілкування

Кваліфікація а
дисципліною
«Тренінг
спілкування»
підтверджена
документом про освіту
(базова освіта:
спеціальність –
Психологія;
кваліфікація –
Практичний
психолог);
Наявність виданих
навчальнометодичних праць,
зокрема:
• Кулакевич Т.В.
Тренінг спілкування.
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2020. 26 с.
• Кулакевич Т.В.
Тренінг професійного
самоусвідомлення.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
студентів
спеціальності: 011
Науки про освіту. К.:
КиМУ, 2017.
• Кулакевич Т.В.
Психологія
міжособистісного
спілкування.

Методичні
рекомендації до
вивчення курсу. Київ:
КиМУ, 2019.
• Кулакевич Т.В.
Силабус з дисципліни
«Психологія
спілкування» для
студентів, які
навчаються за
освітньо-професійною
програмою
«Стоматологія»
спеціальності 221
«Стоматологія» галузі
знань 22 «Охорона
здоров’я». К.: КиМУ,
2019. 60 с.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Кулакевич Т.В.
Професійність
медичної сестри у
спілкуванні з
пацієнтами.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Актуальні питання та
проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Особистісна зрілість
як результат
психологічного
зростання: умови й
методи її формування
// Психологічні
науки: проблеми і
здобутки: Збірник
наукових праць
Київського
міжнародного
університету й
Інституту соціальної
та політичної
психології НАПН
України. К.: КиМУ,
2017. Випуск (1) 10 С.
99 123
• Психологічні та
соціальні передумови
виникнення
професійної
деформації у
працівників професій
типу «людиналюдина» //
Психологічні науки:
проблеми і здобутки:
Збірник наукових
праць Київського
міжнародного
університету й
Інституту соціальної
та політичної
психології НАПН
України. К.: КиМУ,
2018. Випуск (2) 12. С.
111–131
• Кулакевич Т.В.
Практичне
застосування
тренінгової системи
навчання навичкам

спілкування при
підготовці медичних
працівників.
Матеріали круглого
столу «Перспективи
та напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Кулакевич Т.В.
Професійно необхідні
комунікативні
здібності працівників
системи охорони
здоров’я. Матеріали
науково-практичного
семінару «Охорона
здоров’я: сьогодення
та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
376150

Борзих Юлія доцент,
Олександрів Основне
на
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Донецький
державний
медичний
університет ім.
М. Горького,
рік закінчення:
2006,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 033633,
виданий
25.02.2016
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Медсестринств
ов
дерматології та
венерології

Кваліфікація за
дисципліною
«Медсестринство в
дерматології та
венерології»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук із спеціальності
14.01.10 – Шкірні та
венеричні хвороби
Тема дисертації:
«Обгрунтування
комбінованої
лікувальнопрофілактичної
тактики при
келоїдних та
гіпертрофічних
рубцях»
Стажування:
• Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»;
22.12.2020 р.
• Українська
військово-медична
академія; Посвідчення
№6359/22/19;
Спеціальність
"Дерматовенерологія"
; перша категорія;
27.06.2019 р.
Наявність виданих
навчальнометодичних праць,
зокрема:
• Борзих Ю.О.
Медсестринство в
дерматології та
венерології. Силабус
для студентів
спеціальності 223

«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2020. 20 с.
• Борзих Ю.О.
Медсестринство в
дерматології та
венерології.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ.
2020.
• Борзих Ю.О.
Медсестринський
процес в дерматології.
Методи діагностики
шкірних хвороб:
Методичні
рекомендації до
практичного заняття.
К.: КиМУ, 2020. 30 с.
• Борзих Ю.О.
Дерматологія та
венерологія: Силабус
для студентів
спеціальності 221
«Стоматологія»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2019. 38 с.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Борзих Ю.О.
Організація
косметологічного
догляду за шкірою
пацієнтів із вугровою
хворобою. Матеріали
науково-практичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Борзих Ю.О.
Порівняльна
характеристика
ефективності методів
профілактики
утворення
патологічних рубців.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Охорона здоров’я:
сьогодення та
перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Борзих Ю.О.
Особливості
підготовки бакалаврів
з медсестринства до
професійної
діяльності у шкірновенерологічних
диспансерах.
Матеріали круглого
столу «Перспективи
та напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.

• Борзих Ю.О.,
Лебедєв Д.В. Миття
рук: як правильно та
чому так важливо.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Борзих Ю.О.,
Лебедєв Д.В. Медична
деонтологія та етика в
дерматовенерології.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Актуальні питання та
проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Borzykh У. Topical
enzyme therapy role in
treatment of diferent
skin disorders. 26
narodni dermatological
Congress, Прага, 2020
р. (онлайн доповідь)
• Borzykh У.
Combination of topicalenzyme-therapy with
multiple injections,
various hardware
methods and an
aesthetic surgery and
Scar revision.
Indonesian Society of
Dermatology and
Venerology, 15
November 2020.
(онлайн доповідь)
Керівництво
проблемною групою
«Комбінована
лікувальнопрофілактична
тактика в дерматології
та венерології»
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю: 20112014 рр. ТОВ
«Ліамед», лікардерматовенеролог
2014-2019 рр. - CEO
DMK Ukraine, лікардерматовенеролог,
косметолог
366177

Павловська
Марина
Олександрів
на

Директор,
доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2017,
спеціальність:
7.12020101
фармація,
Диплом
магістра,
Національний
медичний
університет
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Обстеження та
оцінка стану
здоров’я
людини

Кваліфікація за
дисципліною
«Обстеження та
оцінка стану здоров’я
людини»
підтверджена
документом про освіту
та наукове
консультування
підприємств, установ,
організацій ТОВ
«Центр управління
здоров’ям AgeFree
Lifestyle Medicine”
(2018-2020 рр.)
Стажування:

імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.12010001
лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 045402,
виданий
12.12.2017

Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Павловська М.О.
Обстеження та оцінка
стану здоров’я
людини: Силабус для
студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 30 с.
• Павловська М.О.
Обстеження та оцінка
стану здоров’я
людини: Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
Наявність науковопопулярних та/або
консультаційних
(дорадчих) та/або
дискусійних
публікацій з наукової
або професійної
тематики:
• Павловська М.О.
Бактеріальне
забруднення рук
працівників лікарні
під час планового
догляду за хворими.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Павловська М.О.
Медсестринський
діагноз під час
обстеження та оцінки
стану здоров’я
людини. Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні
питання та проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.

377580

Артемчук
Ольга
Олександрів
на

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний

16

Ріст і розвиток
людини

Кваліфікація за
дисципліною «Ріст і
розвиток людини»
підтверджена

університет ім.
О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2002,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 056637,
виданий
16.12.2009

документом про освіту
наявність виданих
навчальнометодичних праць,
зокрема:
• Артемчук О.О.,
Азаров О. І. Ріст і
розвиток людини.
Силабус для студентів:
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я»
К.: КиМУ, 2020. 25 с.
• Артемчук О.О.,
Азаров О. І. Ріст і
розвиток людини.
Практикум. К.: КиМУ,
2020. 150 с.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Артемчук О.О.,
Азаров О.І. Значення
гігієнічних факторів у
розвитку людини.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.

325835

Азаров
Олександр
Ігорович

викладач,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2013,
спеціальність:
110104
Педіатрія

6

Ріст і розвиток
людини

Кваліфікація за
дисципліною «Ріст і
розвиток людини»
підтверджена
документом про освіту
Наявність виданих
навчальнометодичних праць,
зокрема:
• Артемчук О.О.,
Азаров О. І. Ріст і
розвиток людини.
Силабус для студентів:
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я»
К.: КиМУ, 2020. 25 с.
• Артемчук О.О.,
Азаров О. І. Ріст і
розвиток людини.
Практикум. К.: КиМУ,
2020. 150 с.
Стажування:
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність публікацій

з наукової або
професійної
тематики:
• Азаров О.І.
Міждисциплінарна
інтеграція при
вивченні дисципліни
«Медсестринство в
педіатрії». Матеріали
круглого столу
«Перспективи та
напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Азаров О.І.
Деонтологічні аспекти
медсестринства в
педіатрії. Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні
питання та проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Азаров О.І.
Особливості
симуляційного
навчання при
вивченні
педіатричних
дисциплін. Матеріали
науково-практичного
семінару «Охорона
здоров’я: сьогодення
та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Азаров О.І.
Актуальні проблеми
медсестринського
диспансерного
нагляду за здоровими
та хворими дітьми в
умовах поліклініки.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Артемчук О.О.,
Азаров О.І. Значення
гігієнічних факторів у
розвитку людини.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
152883

Богослав
Юлія
Петрівна

професор,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Донецький
державний
медичний
інститут, рік
закінчення:
1992,
спеціальність:
7.12010001
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Репродуктивне
здоров’я та
планування
сім’ї

Кваліфікація за
дисципліною
«Репродуктивне
здоров’я та
планування сім’ї»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
доктора медичних
наук із спеціальності

лікувальна
справа,
Диплом
доктора наук
ДД 000488,
виданий
22.12.2011,
Диплом
кандидата наук
ДK 001293,
виданий
14.10.1998

14.01.01 – Акушерство
та гінекологія. Тема
дисертації:
«Профілактика і
лікування порушень
репродуктивного
здоров’я у жінок з
ожирінням»
Наявність виданих
навчальнометодичних праць,
зокрема:
• Богослав Ю. П.
Силабус з дисципліни
«Акушерство» для
студентів, які
навчаються за
освітньо-професійною
програмою
«Стоматологія»
спеціальності 221
«Стоматологія» галузі
знань 22 «Охорона
здоров’я». К.: КиМУ,
2019. 48 с.
• Богослав Ю. П.
Акушерство.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
студентів:
спеціальності 221
«Стоматологія» галузі
знань 22 «Охорона
здоров’я» К.: КиМУ,
2019. 48 с.
• Богослав Ю..П.
Фізіологічний перебіг
вагітності, пологів та
післяполового
періоду: Методичні
рекомендації до
практичних занять.
К.: КиМУ, 2019. 100 с.
• Богослав Ю.П.
Репродуктивне
здоров’я та
планування сім’ї.
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2020. 21 с.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Богослав Ю.П.
Планирование семьи
и лечение бесплодия у
женщин с ожирением
[Електронний ресурс]
/ Ю.П. Богослав. Saarbrücken, Germany:
LAP Lambert Academic
Publishing, GmbH &
Co., 2014. Режим
доступу: http://
www.lap-publishing.ru
• Наш опыт
применения
технологии
"Плазмолифтинг"
(Рlasmoliftingtm) в
комплексном лечении
бесплодия у женщин
/ Ю. П. Богослав, И. Д.
Гюльмамедова, Р. Р.

Ахмеров, А. М. Яковец
// Здоровье
женщины- 2016. - №
9. - С. 152-154.
• Гюльмамедова И.Д.,
Слюсарь Т.И.,
Богослав Ю.П.,
Доценко О.А.
Беременность и роды
после успешного
цикла ivf у пациентки
с мутацией гена рфсг,
вторичной аменореей,
гипоплазией матки и
нарушением
рецептивности
эндометрия (случай
из практики) //
Медико-социальные
проблемы семьи. –
2017. - Т.22, №1. – С.
126-130.
• Черноус В. А.,
Ахмеров Р. Р.,
Богослав Ю. П.,
Черноус В. В. Наш
опыт применения
технологии
«Плазмолифтинг»
(Plasmolifting tm) в
комплексном лечении
бесплодия у мужчин
// Медикосоциальные проблемы
семьи. – 2019. - Т.24,
№1. – С. 41-47.
• Богослав Ю.П. Аборт
– предиктор
порушень
репродуктивного
здоров’я жінки.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Богослав Ю.П.
Соціально-медичні
аспекти
репродуктивного
здоров’я підлітків.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Охорона здоров’я:
сьогодення та
перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Богослав Ю.П.
Стандартизація
медсестринської
діяльності у
гінекологічному
відділенні. Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні
питання та проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Богослав Ю.П.

Особливості
викладання курсу
«Репродуктивне
здоров’я та
планування сім’ї» :
компетентнісний
підхід. Матеріали
круглого столу
«Перспективи та
напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.

372326

Балицький
Олександр
Петрович

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2001,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 029559,
виданий
30.06.2015
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Досвід практичної
роботи на посаді лікар
акушер-гінеколог
понад 20 років.
Медсестринств Кваліфікація за
о в неврології
дисципліною
«Медсестринство в
неврології»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук із спеціальності
14.01.15 – Нервові
хвороби
Стажування:
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність виданих
навчальнометодичних праць,
зокрема:
• Балицький О.П.
Медсестринство в
неврології. Силабус
для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2020. 25 с.
• Балицький О.П.
Медсестринство в
неврології. Методичні
рекомендації до
саостійної роботи над
курсом. К.: КиМУ.
2020.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Балицький О.П.
Проблеми надання
допомоги хворим з
порушенням
мозгового кровообігу
у відділеннях
неврологічного

профілю. Матеріали
науково-практичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Балицький О.П.
Медсестринський
процес у період
реабілітації після
перенесеного інсульту
в домашніх умовах.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Актуальні питання та
проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Балицький О.П.
Методика проведення
навчальнопрактичних тренінгів
у процесі вивчення
курсів
«Медсестринство в
неврології», «
Медсестринство в
психіатрії та
наркології».
Матеріали круглого
столу «Перспективи
та напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
367856

Блохіна
Оксана
Григорівна

викладач,
Сумісництв
о

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
070401
Мікробіологія
та вірусологія

18

Лабораторна
діагностика

Кваліфікація за
дисципліною
«Лабораторна
діагностика»
підтверджена
сертифікатом
спеціаліста другої
категорії за
спеціальністю
«Клінічна
лабораторна
діагностика»
(Національна медична
академія
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика;
31.12.2018 р.)
Наявність виданих
навчальнометодичних праць,
зокрема:
• Блохіна О.Г.
Лабораторна
діагностика. Силабус
для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2020. 20 с.
• Блохіна О.Г.
Лабораторна
діагностика.

Методичні
рекомендації до
практичних занять.
К.: КиМУ. 2020.
• Блохіна О.Г.
Лабораторна
діагностика. Збірник
тестів. К.: КиМУ.
2020.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Блохіна О.Г.
Методика гігієнічної
обробки рук, робочих
поверхонь при
вірусних і
бактеріальних
інфекціях. Матеріали
круглого столу з
елементами тренінгу
«Гігієна починається з
рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Блохіна О.Г. Роль
медичної сестри у
лабораторних методах
дослідження.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Актуальні питання та
проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
Досвід практичної
роботи: 2013р. –
лікар-імунолог
Клініко-діагностичної
лабораторії ДКП №5
Святошинського
району
2013-2019 рр. – в.о.
завідувача клінікодіагностичної
лабораторії
Київського міського
пологового будинку
№2
2020-по теп.час –
лікар-лаборантімунолог КПП
«Київська міська
клінічна лікарня
№17»
372318

Бухановська
Тетяна
Миколаївна

доцент,
Сумісництв
о

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Донецький
державний
медичний
університет
імені М.
Горького, рік
закінчення:
2000,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 005521,
виданий
29.03.2012,

29

Епідеміологія

Кваліфікація за
дисципліною
«Епідеміологія»
підтверджена
документом про освіту
Стажування:
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до

Атестат
доцента AД
003566,
виданий
16.12.2019

професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Член 2-х робочих груп
МОЗ: Національної
групи експертів з
питань імунізації і
Центральної групи
реагування на
випадок НППІ
експерт з питань
вакцинації.
Наявність виданих
навчальнометодичних праць,
зокрема:
• Бухановська Т.М.
Епідеміологія.
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2020. 22 с.
• Бухановська Т.М.
Епідеміологія.
Методичні
рекомендації до
практичних занять.
К.: КиМУ. 2020.
• Бухановська Т.М.
Епідеміологія.
Збірник тестів. К.:
КиМУ. 2020.
Наявність науковопопулярних та/або
консультаційних
(дорадчих) та/або
дискусійних
публікацій з наукової
або професійної
тематики:
• Бухановська Т.М.
Епідеміологічне
значення гігієни рук в
хірургічних
стаціонарах.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.

231603

Костинська
Наталія
Євгенівна

професор,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
доктора наук
ДT 008686,
виданий
14.06.1991,
Диплом
кандидата наук
MД 008636,
виданий
28.05.1979,
Атестат
професора ПP
000506,
виданий
05.07.2001

44

Основи
гомеопатії

Кваліфікація за
дисципліною «Основи
гомеопатії»
підтверджена
документом про
освіту, науковим
ступенем доктора
медичних наук із
спеціальності 14.03.05
– Фармакологія,
наявністю вченого
звання професора
кафедри клінічної
фармакології з курсом
гомеопатії,
Досвід практичної
роботи не менше 5
років на посаді
директора ТОВ
«Інститут гомеопатії

«Протос», член
Асоціації гомеопатів
України,
Наявність науковопопулярних
публікацій з наукової
або професійної
тематики:
• Костинская Н. Е.
Гомеопатические
препараты в
гастроэнтерологии.
Киев : Перун ; Ірпінь :
[б. и.], 2014. 95 с.
• Семейная
гомеопатия /
Костинская Н. Е. ,
Павловская И. Г. Київ
: Перун ; Ірпінь : [б.
в.], 2013. 156 с.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Костинська Н.Є.
Поширення
гомеопатичної
фармакотерапії в світі
та Україні. Матеріали
круглого столу «Лікар
і фармацевт - єдина
команда системи
охорони здоров’я», 20
листопада 2018 р. К.:
КимУ, 2018.
• Костинська Н.Є.
Актуальність
викладання курсу
«Основи гомеопатії»
для медичних сестер з
позицій Національної
стратегії побудови
нової системи охорони
здоров′я в Україні на
період 2015 – 2025.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Актуальні питання та
проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
Наявність виданих
навчальнометодичних праць,
зокрема:
• Костинська Н.Є.
Основи гомеопатії.
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2020. 18 с.
226110

Демецька
Олександра
Віталіївна

доцент,
Сумісництв
о

Фармацевтичн
Диплом
ий факультет кандидата наук
ДK 026440,
виданий
10.11.2004

14

Сучасні методи Кваліфікація за
генетичної
дисципліною «Сучасні
діагностики
методи генетичної
діагностики»
підтверджена
документом про освіту
(базова освіта:
спеціальність –
Генетика;

кваліфікація – біологгенетик, викладач
біології)
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Демецька О.В.
Сучасні методи
генетичної
діагностики: Силабус
для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020. 22 с.
• Демецька О.В.
Біологія з основами
генетики: Навчальнометодичний посібник.
К.: КиМУ, 2020. 120 с.
• Демецька О.В.
Практикум з
генетики. К.: КиМУ,
2019. 140 с.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Демецька О.В.
Застосування
сучасних методів
доімплантаційного
генетичного
дослідження.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Охорона здоров’я:
сьогодення та
перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Демецька О.В.
Етичні проблеми
медичної генетики.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Актуальні питання та
проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
372326

Балицький
Олександр
Петрович

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2001,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 029559,
виданий
30.06.2015
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Медсестринств Кваліфікація за
о в психіатрії та дисципліною
наркології
«Медсестринство в
психіатрії та
наркології»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук із спеціальності
14.01.15 – Нервові
хвороби
Стажування:
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та

інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність виданих
навчальнометодичних праць,
зокрема:
• Балицький О.П.
Медсестринство в
психіатрії та
наркології. Силабус
для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2020. 28 с.
• Балицький О.П.
Медсестринство в
психіатрії та
наркології. Методичні
рекомендації до
практичних занять.
К.: КиМУ. 2020.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Балицький О.П.
Методика проведення
навчальнопрактичних тренінгів
у процесі вивчення
курсів
«Медсестринство в
неврології»,
«Медсестринство в
психіатрії та
наркології».
Матеріали круглого
столу «Перспективи
та напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Балицький О.П.
Медико-соціальне
обґрунтування
системи надання
допомоги населенню
похилого віку з
вадами психічного
здоров’я. Матеріали
науково-практичного
семінару «Охорона
здоров’я: сьогодення
та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
348117

Самсін
Роман
Ігорович

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
юридичний
інститут

Диплом
бакалавра,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
0601 Право,
Диплом
спеціаліста,
Київський

3

Основи
Кваліфікація за
патентознавств дисципліною «Основи
а
патентознавства»
підтверджена
науковим ступенем
кандидата юридичних
наук із спеціальності
12.00.03 – Цивільне
право і цивільний
процес; сімейне право;
міжнародне приватне
право
тема дисертації:
«Право слідування в

національний
університет
імені Тараса
Шевченка, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
магістра,
Одеська
національна
юридична
академія, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 040708,
виданий
28.02.2017

авторському праві
України та країн
членів ЄС:
порівняльно-правова
характеристика»
Наявність наукових
публікацій у наукових
виданнях, включених
до переліку наукових
фахових видань
України:
• Самсін Р. І.
Виникнення права
слідування як
особливого
авторського
повноваження в
законодавстві країн
Європи. Науковий
вісник Ужгородського
національного
університету. Серія
Право. 2015. Вип. 30.
Т. І. С. 151–156.
• Самсін Р. І.
Законодавча
конкретизація
елементів права
слідування як
необхідна умова
забезпечення його
практичної реалізації.
Науковий вісник
Ужгородського
національного
університету. Серія
Право. 2015. Вип. 32.
С. 102–105.
• Самсін Р. І. Сучасні
теоретико-правові
питання, що
виникають щодо
права слідування в
авторському праві.
Науковий вісник
Ужгородського
національного
університету. Серія
Право. 2015. Вип. 35.
Ч. 2. Т. І. С. 197–200.
• Самсин Р. Рукопись
как объект права
следования. Legea și
viața : Publicaţie
ştiinţifico-practică.
2015. № 5/2 (281). P.
83–86.
Наявність виданих
навчальнометодичних праць,
зокрема:
• Самсін Р.І. Основи
патентознавства.
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2020. 20 с.
• Самсін Р.І. Основи
патентознавства.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ.
2020.
• Самсін Р.І. Основи
патентознавства.
Збірник тестів. К.:

КиМУ. 2020.
230751

Чернецька
Олена
Василівна

професор,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин

Диплом
спеціаліста,
Академія
державної
податкової
служби
України, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 034762,
виданий
08.06.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
019883,
виданий
03.07.2008

20

Права
медсестри

Кваліфікація за
дисципліною «Права
медсестри»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата юридичних
наук (12.00.02 –
конституційне право);
Стажування:
THE UNIVERSITY OF
ZIELONA GORA
(POLAND); довідка
про стажування з
23.01.2017 р. по
28.01.2017 р. на тему:
«Development of
jurisprudence:
problems and
prospects».
Основні роботи:
• Чернецька О.В.
Оптимізація
Конституції України в
сфері прав і свобод
людини і
громадянина /
Optimisation of
Ukraine in the field of
human and civil rights
and freedoms //
Human rights: theory
and practice /
Collection of scientific
papers / January 23-28,
2017 (c. 31-34) London,
2017.
• Chernetska O. Human
rights and
modernization of the
constitution of Ukraine
// Innovations in
science: the challenges
of our time. Collective
monograph. Volume 2.
Accent Graphics
Communications &
Publishing. 2019. P.
240-248.
• Чернецька О.В.
Правовий статус
медичної сестри.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Актуальні питання та
проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Чернецька О.В.
Фахова та правова
діяльність медсестри
та права пацієнта.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Охорона здоров’я:
сьогодення та
перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
Наявність виданих
навчально-

методичних праць,
зокрема:
• Чернецька О.В.
Права медсестри.
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2020. 19 с.
329603

Зайченко
Петро
Олександров
ич

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
кандидата наук
ДK 032938,
виданий
09.03.2006

13

Анестезіологія Кваліфікація за
та
дисципліною
реаніматологія «Анестезіологія та
реаніматологія»
підтверджена
документом про освіту
(базова освіта:
спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація – Лікар)
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук із спеціальності
14.01.30 –
анестезіологія та
інтенсивна терапія
Тема дисертації:
Гемодинамічні
порушення та їх
корекція при
анестезіологічному
забезпеченні
реконструктивних
операцій на аорті та
артеріях нижніх
кінцівок
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Зайченко П.О.
Анестезіологія та
реаніматологія:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 21 с.
• Зайченко П.О.
Анестезіологія та
реаніматологія:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
• Зайченко П. О.,
Терещенко Н.Д.
Екстренна та
невідкладна медична
допомога. Силабус
для студентів:
спеціальності 221
«Стоматологія» галузі
знань 22 «Охорона
здоров’я» К.: КиМУ,
2019. 28 с.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Зайченко П.О.
Синдром професійної
дезадаптації лікарів та
медсестер відділення
анестезіології та
реаніматології.

Матеріали науковопрактичного семінару
«Актуальні питання та
проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Зайченко П.О.
Анестезія і порушення
сну – нова проблема
сучасної
анестезіології.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Зайченко П.О.
Необхідність
використання
симуляційних
технологій для
формування
компетентності
студентів у проведенні
серцево-легеневої
реанімації. Матеріали
круглого столу
«Перспективи та
напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Зайченко П.О.
Використання
зарубіжного досвіду
як складова навчання
з надання домедичної
допомоги. Матеріали
науково-практичного
семінару «Охорона
здоров’я: сьогодення
та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Зайченко П.О.
Особливості
використання
антисептичних засобів
у закладах охорони
здоров’я України.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
Досвід практичної
роботи: 2007-2017 рр.
– ТОВ «Борис»,
завідувач відділенням
анестезіології;
1987-2007 рр. –
Національний
Інститут хірургії та
трансплантології
АМН України імені
Шалімова, відділення
анестезіології, лікаранестезіолог,

завідувач відділенням
Наукове
консультування
підприємств, установ,
організацій протягом
не менше двох років:
Клініка професора
Храпача з 2017 р. по
теперішній час.
Участь у професійних
об’єднаннях за
спеціальністю: Член
Асоціації
Анестезіологів
України

338098

Дроздова
Ірина
Володимирів
на

завідувач
кафедри/п
рофесор,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
доктора наук
007566 007566,
виданий
08.07.2009,
Диплом
кандидата наук
KH 002048,
виданий
09.03.1993,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) AC
008062,
виданий
31.05.2011
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Медсестринськ Кваліфікація за
а етика та
дисципліною
деонтологія
«Медсестринська
етика та деонтологія»
підтверджена
документом про освіту
Наявність виданих
навчальнометодичних праць,
зокрема:
• Дроздова І.В.
Медсестринська етика
та деонтологія.
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2020. 19 с.
• Дроздова І.В.
Медсестринська етика
та деонтологія.
Матеріали
методичного
забезпечення занять.
К.: КиМУ. 2020. 30 с.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Дроздова І.В.
Формування
професійної етики
майбутніх медичних
сестер, лікарів,
фармацевтів.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Дроздова І.В.
Особливості медичної
етики та деонтології.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Охорона здоров’я:
сьогодення та
перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.

359230

Борзих
Наталя
Олександрів
на

професор,
Сумісництв
о

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Донецький
державний
медичний
університет
імені М.
Горького, рік
закінчення:
2000,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа,
Диплом
доктора наук
ДД 008245,
виданий
05.03.2019,
Диплом
кандидата наук
ДK 060671,
виданий
01.07.2010

13

Медична та
соціальна
реабілітація

Кваліфікація за
дисципліною
«Медична та
соціальна
реабілітація»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
доктора медичних
наук із спеціальності
14.01.21 –
травматологія та
ортопедія,
Наявність наукових
праць за
спеціальністю,
зокрема:
• Страфун С.С.,
Гайович В.В., Гайович
І.В., Гайко О.Г.,
Борзих Н.О.
Лікування
пошкоджень нервів
кінцівок у результаті
вогнепальних
поранень // Вісник
ортопедії
травматології та
протезування2015.-№2.-С.16-21.
• Страфун С.С., Гайко
О.Г., Борзих Н.О.,
Лакша А.М., Борзих
О.В. Хірургічне
лікування поранених
з паралічем
двоголового м’язу
плеча внаслідок
вогнепальних та
мінно-вибухових
ушкоджень
периферичних нервів
// «Сучасні аспекти
військової медицини».
Зб. Наук. Праць
Національного
військово-медичного
клінічного центру
«ГВКГ» МО України.
– Київ: 2016.- Вип. 23
– С. 99-105. Частина І.
• Борзих О.В., Асланян
С.А., Сапа С.А.,
Пендраковський К.В.,
Борзих Н.О.
Клінічний випадок
успішного лікування
травмованого з
тяжким сепсісом //
«Сучасні аспекти
військової медицини».
Зб. Наук. Праць
Національного
військово-медичного
клінічного центру
«ГВКГ» МО України.
– Київ: 2017.- Вип. 24
– С. 75-86.
• Рой І. В., Проценко
В. В., Солоніцин Є. О.,
Борзих Н. О.
Принципи реабілітації
хворих із пухлинним
ураженням кісток
(сучасний погляд на
проблему) // Травма. 2019. - Т. 20, № 4. - С.
125-130.
• Герасименко С. І.,

Рой І. В., Борзих Н. О.,
Герасименко А. С.,
Катюкова Л. Д.
Реабілітаційні заходи
при ушкодженнях та
захворюваннях
структур колінного
суглоба // Вісник
ортопедії,
травматології та
протезування. - 2019. № 4. - С. 17-24.
• Рой І. В., Борзих Н.
О., Пилипенко О.
В.Сучасний стан і
проблемні питання
реабілітації в
травматології та
ортопедії // Вісник
ортопедії,
травматології та
протезування. - 2019. № 1. - С. 52-57.
• Рой І. В., Борзих Н.
О., Катюкова Л. Д.,
Борзих О. В. Сучасні
підходи до реабілітації
військовослужбовців з
вогнепальними
поліструктурними
пораненнями верхньої
кінцівки // Клінічна
хірургія. - 2019. - Т. 86,
№ 5. - С. 34–38..
• Страфун С. С.,
Лакша А. М.,
Шипунов В. Г., Борзих
Н. О., Страфун О. С.
Підгострий
компартмент-синдром
за умов вогнепальних
ушкоджень кінцівок
// Ортопедия,
травматология и
протезирование. 2020. - № 1. - С. 15-19.
Наявність
навчального
посібника:
Воєнно-польова
хірургія» / за ред. Я.Л.
Заруцького, В.Я.
Білого. – К.: В 63
Фенікс, 2018. – 552 с.
2018 р. (Розділ 27.
Травма кінцівок. Н.О.
Борзих, С.С. Страфун,
С. 446–473
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Борзих Н.О.,
Балицький О.П.
Медична та соціальна
реабілітація: Силабус
для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 25 с.
• Борзих Н.О.,
Балицький О.П.
Медична та соціальна
реабілітація:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи

над курсом. К.: КиМУ,
2020.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Борзих Н.О. Наукове
обґрунтування
оптимізації системи
медичної реабілітації
в умовах
реформування
охорони здоров’я в
Україні. Матеріали
науково-практичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Борзих Н.О. Шляхи
створення ефективної
системи медичної
реабілітації в сучасних
умовах. Матеріали
науково-практичного
семінару «Охорона
здоров’я: сьогодення
та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Борзих Н.О. Участь
медсестри в програмі
реабілітації після
ендопротезування
кульшового суглоба в
хворих похилого та
старечого віку. .
Матеріали науковопрактичного семінару
«Актуальні питання та
проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Борзих Н.О.
Європейський досвід
дослідження
ефективності гігієни
рук медичного
персоналу закладів
охорони здоров’я.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Борзих Н.О.
Використання
американського
досвіду професійної
підготовки фахівців з
медсестринства в
системі освіти
України. Матеріали
круглого столу
«Перспективи та
напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.

Досвід практичної
роботи: 2015-по
теп.час ДУ «Інститут
травматології та
ортопедії НАМН
України», лікар
ортопед-травматолог,
провідний науковий
співробітник відділу
реабілітації
41409

Іванова Раїса професор,
Петрівна
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин

Диплом
спеціаліста,
Київськиї
державний
університет ім.
Т.Г.Шевченка,
рік закінчення:
1957,
спеціальність:
7.02030201
історія,
Диплом
кандидата наук
MИT 005169,
виданий
29.12.1967,
Атестат
доцента ДЦ
011993,
виданий
25.05.1977,
Атестат
професора ПP
001418,
виданий
27.06.1997

51

Історія
України та
української
культури

Кваліфікація за
дисципліною «Історія
та культура України»
підтверджена
документом про
освіту, науковим
ступенем із
спеціальності 07.00.01
– Історія України,
наявністю вченого
звання професора
кафедри історії
культури України
Тема дисертації:
«Михайло
Драгоманов у
суспільнополітичному русі Росії
та України»
Наявність виданих
праць:
• Іванова Р.П.
Майбутнього немає
без минулого: до 25річчя Акту
проголошення
незалежності України.
Київ: Видавничий дім
«Історія в книзі»,
2016. 148 с.
• Іванова Р.П. Апостол
українського
відродження : до 175
річниці від дня
народження М.
Драгоманова. Збірник
наукових розвідок.
Київ: Видавництво
Київського
міжнародного
університету, 2016.
390 с.
• Іванова Р.П. Нове
державницьке
воскресіння України
(1917-1918); Україна –
східний щит Європи:
Уроки історії і
сучасність: нове
видання. Київ:
Дніпро, 2017. 208 с.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й:
• Іванова Р.П. Історія
та культура України:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 25 с.
• Іванова Р.П. Історія
та культура України:
Методичні
рекомендації до

самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
352187

Зінченко
Ольга
Зіновіївна

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
журналістики,
кіно і
телебачення

Диплом
бакалавра,
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет
імені Івана
Франка, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
0101
Педагогічна
освіта, Диплом
спеціаліста,
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет
імені Івана
Франка, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
010103
Педагогіка і
методика
середньої
освіти.
Українська
мова і
література та
мова і
література
(російська),
Диплом
кандидата наук
ДK 046651,
виданий
20.03.2018

12

Українська
мова (за
професійним
спрямуванням)

Кваліфікація за
дисципліною
«Українська мова (за
проф. спрям.)»
підтверджена
документом про освіту
(базова освіта:
спеціальність:
Педагогіка і методика
середньої освіти.
Українська мова і
література та мова і
література
(російська);
кваліфікація –
вчитель української
мови, української та
зарубіжної літератур
загальноосвітньої
школи другого та
третього ступенів і
вчителя російської
мови
загальноосвітньої
школи першого,
другого та третього
ступенів);
науковий ступінь:
кандидат
філологічних наук
(10.01.01 – Українська
література).
Наявність виданого
навчального
посібника:
• Ющук І.П., Зінченко
О.З. Українська мова
професійного
спрямування:
навчальний посібник.
К.: КиМУ, 2019. 247 с.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й:
• Зінченко О.З.
Навчальна програма з
дисципліни
«Українська мова (за
проф. спрям.)». К.:
КиМУ, 2020. 20 с.
• Зінченко О.З. Типові
лексичні помилки у
діловому мовленні К.:
КиМУ, 2020. 68 с.
• Зінченко О.З.
Загальне редагування:
методичні вказівки до
вивчення курсу. К.:
КиМУ, 2018. 44 с.
• Зінченко О. З.
Українська мова (за
проф. спрям.):
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 23 с.
• Зінченко О. З.
Українська мова (за
проф. спрям.):
Силабус для студентів
спеціальності 221
«Стоматологія»

галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2019. 45 с.
• Зінченко О. З.
Українська мова (за
проф. спрям.):
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
Стажування:
• Київський
міжнародний
університет; кафедра
слов’янської філології
та загального
мовознавства; довідка
про стажування від
26.04.2019 р.; тема:
«Українська мова (за
проф. спрям.)».
• Київський
міжнародний
університет;
сертифікат про
підвищення
кваліфікації науковопедагогічних
працівників
Університету за
Освітньою програмою
професійного
розвитку №107/20-С
від 10.04.2020 р.
372326

Балицький
Олександр
Петрович

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2001,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 029559,
виданий
30.06.2015
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Медична та
соціальна
реабілітація

Кваліфікація за
дисципліною
«Медсестринство в
психіатрії та
наркології»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук із спеціальності
14.01.15 – Нервові
хвороби
Стажування:
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність наукових
публікацій, зокрема:
• Застосування
високочастотної
ритмічної
транскраніальної
магнітної стимуляції у
діагностиці та
реабілітації хворих на
інфаркт мозку в
гострому та ранньому

відновлювальному
періодах / В. О.
Засуха, О. П.
Балицький //
Український вісник
психоневрології. 2010. - Т. 18, вип. 3. С. 82-83. - Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Uvp_2010_18_3_4
2
• Застосування
гравітаційного
костюму "Pегент" у
лікуванні і реабілітації
хворих на ішемічний
інсульт / В. О. Засуха,
О. П. Балицький, Г. В.
Фещенко, І. В. Саєнко,
І. Б. Козловська //
Український вісник
психоневрології. 2010. - Т. 18, вип. 3. С. 83. - Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Uvp_2010_18_3_4
3
• Патогенетичні
особливості больових
вертеброгенних
синдромів
поперековокрижового відділу
хребта / В. О. Засуха,
Р. А. Мокринський, О.
П. Балицький, О. В.
Мазур, Л. В. Дубініна,
І. В. Лук’янчук //
Український вісник
психоневрології. 2010. - Т. 18, вип. 3. С. 83-84. - Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Uvp_2010_18_3_4
4
• Застосування
транскраніальної
магнітної стимуляції
для кількісної оцінки
порушень рухових
функцій і медичної
реабілітації
постінсультних хворих
/ В. П. Лисенюк, Н. І.
Самосюк, О. П.
Балицький //
Міжнародний
неврологічний
журнал. - 2012. - № 8.
- С. 50-59. - Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Mnzh_2012_8_7
• Балицький О.П.
Медико-соціальне
обґрунтування
системи надання
допомоги населенню
похилого віку з
вадами психічного
здоров’я. Матеріали
науково-практичного
семінару «Охорона
здоров’я: сьогодення
та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.

Наявність патенту:
Спосіб лікування
хворих на ішемічний
інсульт з руховими
порушеннями в
гострому та ранньому
відновлювальному
періодах
Номер патенту: 67363
Опубліковано:
10.02.2012
Автори: Самосюк
Наталія Іванівна,
Балицький Олександр
Петрович, Засуха
Валерій Олексійович,
Лисенюк Віктор
Павлович

349066

Абрамович
Вероніка
Євгеніївна

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин

Диплом
спеціаліста,
Київський
національний
лінгвістичний
університет,
рік закінчення:
2008,
спеціальність:
030502 Мова
та лiтература
(англійська),
Диплом
кандидата наук
ДK 043555,
виданий
26.06.2017
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Іноземна мова

Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Балицький О.П.
Застосування
транскраніальної
магнітної стімляціі у
хворих на ішемічний
інсульт в гострому і
ранньому відновному
періодах з
діагностичної та
лікувальнореабілітаційної
метою. Методичні
рекомендації. К.:
КиМУ, 2020.
• Борзих Н.О.,
Балицький О.П.
Медична та соціальна
реабілітація: Силабус
для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 25 с.
• Борзих Н.О.,
Балицький О.П.
Медична та соціальна
реабілітація:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
Кваліфікація за
дисципліною
«Іноземна мова»
підтверджена
документом про освіту
(базова освіта:
спеціальність – Мова
та література
(англійська);
кваліфікація –
філолог, викладач
англійської мови та
зарубіжної
літератури)
науковою діяльністю,
зокрема наявність
публікацій з наукової
або професійної
тематики:
• Абрамович В. Є.
Теорія і практика
реалізації концепції
контекстуалізованого
навчання в медичній

освіті Франції. Science
Review. 1(8), January.
Vol.5 Warsaw, 2018. С.
86–89.
• Абрамович В. Є.
Особливості навчання
англійської мови
медичного
спрямування за
методикою Х. В.
Хачатуряна. Актуальні
проблеми соціальних
комунікацій та
мистецтвознавства:
збірник наукових
праць. У 3-х т. Т. 3
«Теоретичні та
прикладні аспекти
викладання іноземних
мов, перекладу,
психології та світової
літератури». Київ :
КиМУ, 2018. С. 88–95.
• Абрамович В. Є.,
Іващенко О.Г.
Метафоризація як
механізм
найменування
медичних понять.
Матеріали ХХIIІ
Міжнародної науковопрактичної
конференції
професорськовикладацького складу
«Європейська
інтеграція України в
контексті освітньої та
молодіжної
політики». Київ:
КиМУ, 2018. Т. 2. С.
20–26.
• Абрамович В. Є.
Метафоризація як
механізм
найменування
медичних понять.
Теоретичні та
прикладні аспекти
перекладу, психології,
педагогіки,
викладання іноземних
мов та світової
літератури: збірник
наукових праць. Київ:
КиМУ, 2019. с. 123-129
• Абрамович В.Є.
Науково-дослідна
підготовка в вищій
медичній освіті на
додипломному етапі
// Матеріали XXV
Міжнародної науковопрактичної
конференції науковопедагогічних
працівників «Сучасні
стратегії розвитку
університету в
контексті
євроінтеграції». 2122.05.2020 р. Київ:
КиМУ, 2020. Т. 1.
С.169-175.
• Абрамович В.Є.
Підготовка студентів
медичних
спеціальностей до
англомовного
професійноорієнтованого

мовлення. Матеріали
круглого столу
«Перспективи та
напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й:
• Абрамович В. Є.
Силабус з дисципліни
«Іноземна мова» для
студентів, які
навчаються за
освітньо-професійною
програмою
«Стоматологія»
спеціальності 221
Стоматологія галузі
знань 22 Охорона
здоров’я. К.: КиМУ,
2019. 49 с.
• Абрамович В. Є.
Силабус з дисципліни
«Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням)» для
студентів, які
навчаються за
освітньо-професійною
програмою
«Стоматологія»
спеціальності 221
Стоматологія галузі
знань 22 Охорона
здоров‘я. К.: КиМУ,
2019. 41 с.
• Абрамович В. Є.
Силабус з дисципліни
«Іноземна мова» для
студентів, які
навчаються за
освітньо-професійною
програмою
«Медсестринство»
спеціальності 223
Медсестринство галузі
знань 22 Охорона
здоров‘я. К.: КиМУ,
2020. 20 с.
Керівництво
студентським
науковим гуртком
«Медичний науковий
дискурс: критичний
аналіз і специфіка
викладення
результатів
дослідження
англійською мовою»
Стажування:
Київський
міжнародний
університет;
сертифікат про
підвищення
кваліфікації науковопедагогічних
працівників
Університету за
Освітньою програмою
професійного
розвитку №036/20-С
від 10.04.2020 р.
78566

Шарко Олег
Віталійович

доцент,
Основне

Навчальнонауковий

Диплом
магістра,
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Філософія

Кваліфікація за
дисципліною

місце
роботи

інститут
міжнародних
відносин

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
0301
Фiлософiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 035993,
виданий
25.02.2016

«Філософія»
підтверджена
документом про
освіту; наявністю
наукового ступеняф:
кандидат
філософських наук
(09.00.06 – Логіка).
Тема дисертації:
«Явище семантичної
неясності: логікофілософський аналіз».
науковою діяльністю,
зокрема наявність
наукових публікацій у
наукових виданнях,
включених до
переліку наукових
фахових видань
України:
• Шарко О.В.
Парадокс «Купа»:
історико-філософська
розвідка. Гуманітарні
студії. 2015. Випуск 25.
С. 212–220.
• Шарко О.В.
Зародження сучасної
концепції неясності
(Фреґе, Рассел, Пірс).
Гілея: Науковий
вісник. Київ. 2015.
Вип. 96. С. 410–414.
• Шарко О.В.
Неясність та
некласичні значення
істинності:
багатозначні теорії
неясності. Гілея:
Науковий вісник.
2017. Вип. 121. С. 121–
124.
Наявність виданої
монографії: Шарко О.
В. Явище семантичної
неясності: логікофілософський аналіз:
монографія. Київ:
КиМУ, 2018. 342 с.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й:
• Шарко О.В.. Силабус
з дисципліни
«Філософія» для
студентів, які
навчаються за
освітньо-професійною
програмою
«Стоматологія»
спеціальності 221
Стоматологія галузі
знань 22 Охорона
здоров’я. К.: КиМУ,
2019. 43 с.
• Шарко О.В.. Силабус
з дисципліни
«Філософія» для
студентів, які
навчаються за
освітньо-професійною
програмою
«Медсестринство»
спеціальності 223
Медсестринство галузі
знань 22 Охорона
здоров’я. К.: КиМУ,

245425

Оникієнко
Юрій
Юрійович

доцент,
Факультет
Диплом
Сумісництв інформаційних
спеціаліста,
о
технологій
Національний
авіаційний
університет,
рік закінчення:
2007,
спеціальність:
091002
Бiотехнiчнi та
медичнi
апарати i
системи,
Диплом
кандидата наук
ДK 031724,
виданий
29.09.2015
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Медична та
біологічна
фізика

2020. 22 с.
• Шарко О.В.
Філософія: курс
лекцій. К.: КиМУ,
2016. 140 с.
• Шарко О.В.
Навчальна програма з
дисципліни
«Філософія». К.:
КиМУ, 2020. 20 с.
• Шарко О.В.
Філософія: методичні
рекомендації для
самостійної роботи
студентів. Київ: КиМУ,
2019. 47 с.
Кваліфікація за
дисципліною
«Медична та
біологічна фізика»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата технічних
наук із спеціальності
05.11.17 - Біологічні та
медичні прилади і
системи. Тема
дисертації: «Методи
та біотехнічна система
оцінювання
психофізіологічного
стану фахівців
екстремальних видів
діяльності»
Наявність наукової
публікації у виданнях,
які включені до
бібліографічних баз,
рекомендованих
МОН, зокрема Scopus
або Web of Science
Core Collection:
• Onykiienko, Y.
Analysis of the
pseudorandom number
generators by the
metrological
characteristics /
Martyniuk, G.,
Onykiienko, Y.,
Scherbak, L. // Eastern
European Journal of
Enterprise
Technologies. – 2016. –
№ 1(9). – Pages 25-30.
(Scopus)
Наявність не менше
п’яти наукових
публікацій у наукових
виданнях, включених
до переліку наукових
фахових видань
України:
• Оникієнко Ю. Ю.
Метрологічне
забезпечення процесу
відтворення
координат руху
біооб’єкту / Юрій
Юрійович Оникієнко
// Збірник наукових
праць. Інститут
проблем моделювання
в енергетиці. – 2014. –
№71. – С. 85–91. –
ISSN: 2309-7655.
• Оникієнко Ю.Ю.
Функціонування

оптичного каналу
кефалографічного
комплексу / В.Д.
Кузовик, Ю.Ю.
Оникієнко // Вісник
інженерної академії
України. – 2014. –
№3-4. – С. 88-92. ISBN 5-7763-8361-7.
• Оникієнко Ю. Ю.
Метод калібрування
відеокамери для
відтворення
координат руху
біооб'єкту / Юрій
Юрійович Оникієнко
// Технологічний
аудит та резерви
виробництва. – 2014.
– №1/4(15). – С. 23–
25. – ISSN: 2226-3780.
• Оникієнко, Ю. Ю.
Вплив невизначеності
вимірювань на оцінку
відповідності
медичних виробів / Л.
О. Кошева, Ю. Ю.
Оникієнко, Є. О.
Павлов // Вісник НТУ
«ХПІ», Серія: Нові
рішення в сучасних
технологіях. – Харків:
НТУ «ХПІ». – 2017 –
№ 53 (1274). – С. 2734. –
doi:10.20998/24134295.2017.53.04
• Onykiienko, Y.
Analysis of the
pseudorandom number
generators by the
metrological
characteristics /
Martyniuk, G.,
Onykiienko, Y.,
Scherbak, L. // Eastern
European Journal of
Enterprise
Technologies. – 2016. –
№ 1(9). – Pages 25-30
• Оникієнко Ю.Ю.
Методика
формування технічної
компетентності
майбутніх медсестер у
процесі навчання
медичній фізиці.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Актуальні питання та
проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
Наявність виданого
навчального
посібника:
Буриченко М.Ю.,
Оникієнко Ю.Ю.,
Булигіна О.В., Архірей
М.В. Основи
оброблення
біосигналів.
Навчальний посібник.
– К.: НАУ, 2017. – 214
с.

Наявність виданих
методичних вказівок /
рекомендацій:
• Оникієнко Ю. Ю.
Медична та біологічна
фізика. Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом галузі
знань 22 «Охорона
здоров’я». К.: КиМУ,
2019.
• Оникієнко Ю. Ю.
Медична та біологічна
фізика. Силабус для
студентів
спеціальності 221
«Стоматологія»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2019. 46 с.
• Оникієнко Ю. Ю.
Медична та біологічна
фізика. Силабус для
студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 25 с.
114518

Ребманн
Дзвенислава
Володимирів
на

викладач,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
журналістики,
кіно і
телебачення

41

Основи
латинської
мови з
медичною
термінологією

Кваліфікація за
дисципліною «Основи
латинської мови з
медичною
термінологією»
підтверджена
документом про освіту
(базова освіта:
спеціальність:
Романо-германські
мови та література;
кваліфікація –
філолог, викладач
німецької мови)
Стажування:
Київський
міжнародний
університет; довідка
про стажування; тема:
«Сучасні методи
викладання
латинської мови в
ВНЗ медичного
профілю; 23.05.2016
р.
Наявність виданих
практикумів/методич
них
вказівок/рекомендаці
й:
• Словник медичних
термінів (100 слів). К. :
КиМУ, 2015. 256 с.
• Латинська мова:
практикум. – К:
Київський
міжнародний
університет, 2016. 10 с.
• Латинська мова та
медична термінологія.
Методичні
рекомендації до
вивчення курсу. К.:
КиМУ. 2016. 62 с.
• Ребманн Д.В. Основи
латинської мови з
медичною
термінологією.

Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020. 22 с.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Ребманн Дз.В.
Викладання
латинської мови як
один з провідних
факторів фахової
підготовки майбутніх
фахівців у медичній
галузі. Матеріали
круглого столу
«Перспективи та
напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Ребманн Дз.В.
Проблеми вивчення
анатомічної
термінології
латинською мовою.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Ребманн Дз.В.
Значення вивчення
латинської мови для
станволення фахівця у
медичній галузі.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Охорона здоров’я:
сьогодення та
перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Ребманн Дз.В.
Проблематика
номенклатурних
найменувань у
сучасних латинській
та українській
терміносистемах з
медсестринства.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Актуальні питання та
проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
366177

Павловська
Марина
Олександрів
на

Директор,
доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця,
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Медсестринств Кваліфікація за
о в акушерстві дисципліною
та гінекології
«Медсестринство в
акушерстві та
гінекології»
підтверджена
документом про освіту

рік закінчення:
2017,
спеціальність:
7.12020101
фармація,
Диплом
магістра,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
8.12010001
лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 045402,
виданий
12.12.2017

та науковим ступенем
кандидата медичних
наук із спеціальності
14.01.01 – Акушерство
та гінекології; тема
дисертації:
«Соматичні та
психологічні
предиктори
формування
лейоміоми матки»
Стажування:
Українська військовомедична академія;
посвідчення;
спеціальність
«Акушерство і
гінекологія» ІІ
кваліфікаційна
категорія; 29.12.2018
р.
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Павловська М.О.
Медсестринство в
акушерстві та
гінекології: Силабус
для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 41 с.
• Павловська М.О.
Медсестринство в
акушерстві та
гінекології:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
Наявність наукових
публікацій:
• Павловська М.О.
Динаміка показників
Ехо-КГ у пацієнток із
клімактеричним
синдромом на тлі
гіпотиреозу типу під
впливом комплексної
терапії / Павловська
М.О., Вакалюк І.П.,
Дєльцова О.І. // Світ
медицини та біології. 2018. - №1(63). - С.5660.(WEB OF SCIENCE)
• Maryna O. Pavlovska.

Hygienic signs of
diagnostics of early
dysmetabolic
symptoms. Nataliya M.
Poberezhna, Serhii T.
Omelchuk, Serhii A.
Pavlovskyi. –
Wiadomosci Lekarskie.
- 2020, том LXXIII, №
2. -302-306 (SCOPUS)
• Павловська М.О.
Соматичний та
гінекологічний статус
жінок з
клімактеричним
синдромом на тлі
соматоформних
розладів / Павловська
М.О. // Український
журнал медицини,
біології та спорту. –
2017. - №3(5), - С. 100104.
• Павловська М.О.
Dinamics of
biochemical indicators
of patients climacteric
syndrome associated
with hypothyroidism
under the influence of
complex therapy with
application of
physiotherapeutic
methods of treatment /
Павловська М.О. //
The Pharma Innovation
Journal. – 2018. –
№7(8), - С. 31-34.
• Павловська М.О.
Клініко-анамнестична
характеристика жінок
із клімактеричним
синдромом на тлі
гіпотиреозу /
Павловська М.О. //
Український журнал
екстремальної
медицини ім. Г.О.
Можаєва. - 2017. - Том
18, №2. - С.44-50.
Наявність виданої
монографії:
Павловська М.О.
Вакалюк І.П.,
Венцковська І.Б.,
Дєльцова О.І.,
Геращенко С.Б.,
Павловський С.А..
Соматичні та
психологічні
предиктори
формування
лейоміоми матки:
Монографія / Під ред.
М.О. Павловської.
Івано-Франківськ:
ТОВ «ВГЦ
«Просвіта»», 2019. 172
с.
Наукове
консультування
підприємств, установ,
організацій: ТОВ
«Центр управління
здоров’ям AgeFree
Lifestyle Medicine”
(2018-2020 рр.)
Наявність публікацій

з наукової або
професійної
тематики:
• Павловська М.О.
Клінічні та
антропометричні
параметри пацієнток з
клімактеричним
синдромом на аємотлі
цукрового діабету 2
типу. 2018.
Міжнародна науковопрактична
конференція
«Забезпечення
здоров’я нації та
здоров’я особистості
як пріоритетна
функція держави», м.
Одеса, 19-20 січня
2018 року, с.55-58.
• Павловська М.О.
Оцінка соматичного
та гінекологічного
статусу жінок з
клімактеричним
синдромом на тлі
соматоформних
розладів. 2018.
Міжнародна науковопрактична
конференція
«Досягнення
медичної науки як
чинник стабільності
розвитку медичної
практики», м. Дніпро,
9-10 березня 2018
року, с.64-69.
• Павловська М.О.
Фактори ризику
розвитку супутньої
патології у пацієнток з
клімактеричним
синдромом на тлі
гіпотиреозу. 2018.
Міжнародна науковопрактична
конференція
«Пріоритети розвитку
медичних наук у XXI
столітті», м.Одеса, 1617 березня 2018 року,
с.61-66.
• Павловська М.О.
Особливості клініколабораторних та
інструментальних
показників у
пацієнток
перименопаузального
віку в залежності від
супутньої патології.
2018. 5 th International
conference «Science
and society», Hamilton,
Canada 15 червня 2018
року, с. 986-1003.
• Павловська М.О.
Бактеріальне
забруднення рук
працівників лікарні
під час планового
догляду за хворими.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Павловська М.О.

325835

Азаров
Олександр
Ігорович

викладач,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2013,
спеціальність:
110104
Педіатрія
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Анатомія
людини

Медсестринський
діагноз під час
обстеження та оцінки
стану здоров’я
людини. Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні
питання та проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
Кваліфікація за
дисципліною
«Анатомія людини»
підтверджена
документом про
освіту,
Стажування:
Національний
медичний університет
імені О.О.
Богомольця,
посвідчення про
підвищення
кваліфікації; тема:
«Психологопедагогічні основи
вищої медичної освіти
«Анатомія людини»
посвідчення,
06.05.2016 р.
Наявність виданих
навчальнометодичних
посібників, зокрема:
• Тестові завдання
«Крок-1» - Анатомія
людини. Модуль 1.
Опорно-руховий
апарат: Навч.-метод.
посібник: вид. 5-е. К.:
НМУ, 2018. 64 с.
• Тестові завдання
«Крок-1» - Анатомія
людини. Модуль 3.
Серце. Судини і нерви
голови, шиї, тулуба та
кінцівок: Навч.метод. посібник: вид.
5-е. К.: НМУ, 2018. 96
с.
• Тестові завдання
«Крок-1» - Анатомія
людини. Модуль 2:
Навч.-метод.
посібник: вид. 6-е. К.:
НМУ, 2017. 180 с.
• Азаров О.І. Анатомія
людини. Силабус для
студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 38 с.
Керівництво
студентом, який
зайняв призове місце
у Всеукраїнській
студентській олімпіаді
з дисципліни
«Анатомія людини»:
Самарчук Тетяна 2
місце (2016 р.),
Барнич Сергій 2 місце

(2018 р.)
Участь у професійних
об’єднаннях: American
Association of Clinical
Anatomists; Наукове
товариство анатомів,
гістологів,
ембріологів,
топографоанатомів
України
231603

Костинська
Наталія
Євгенівна

професор,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
доктора наук
ДT 008686,
виданий
14.06.1991,
Диплом
кандидата наук
MД 008636,
виданий
28.05.1979,
Атестат
професора ПP
000506,
виданий
05.07.2001
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Фізіологія

Кваліфікація за
дисципліною
«Фізіологія»
підтверджена
документом про освіту
(базова освіта:
спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація – лікар)
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук із спеціальності
14.00.16 –
Патофізіологія;
Тема дисертації:
«Деякі
патофізіологічні
механізми
відновлення функцій
печінки ретаболілом
при її токсичному
ураженні
тетрахлорметаном»
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Костинська Н.Є.
Фізіологія: Силабус
для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 33 с.
• Костинська Н.Є.
Фізіологія: Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020. 46 с.
• Костинська Н.Є.
Фізіологія: Силабус
для студентів
спеціальності 221
«Стоматологія»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2019. 71 с.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Костинська Н.Є.
Особливості процесів
формування
клінічного мислення
при викладанні
фізіології та
патофізіології.
Матеріали круглого
столу «Перспективи
та напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.

103104

Гайдай
Галина
Леонідівна

доцент,
Основне
місце
роботи

Фармацевтичн
Диплом
ий факультет кандидата наук
KH 009872,
виданий
29.02.1996,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) AC
004689,
виданий
15.12.2005
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Біологічна
хімія

Кваліфікація за
дисципліною
«Біологічна хімія»
підтверджена
науковим ступенем
кандидата біологічних
наук із спеціальності
03.00.04 – Біохімія;
тема дисертації:
«Дослідження
клінічних біохімічних
показників
амніотичної рідини та
пуповидної крові
плода в різні терміни
гестації у вагітних
групи високого
ризику»;
Наявність науковопопулярних
публікацій, зокрема:
• Гайдай Г.Л.
Сучасний стан
викладання
біологічної хімії в
Київському
Міжнародному
Університеті.
Матеріали XXII
міжнародної науковопрактичної
конференції
професорськовикладацького складу
«Україна між заходом
і сходом: реалії та
перспективи». –
Київ,15 березня. –
2017.,Т. 2. – С. 266267.
• Tanina S.S.,
Karatsuba T.A., Gaidai
G.L., Bondarenko L.B.
Analysis antitumor
preparations’
combination influence
various models of
neoplastic process.
Матеріали V
національного. з’їзду
фармакологів
України. – Запоріжжя,
18-20 жовтня. – 2017.
– С. 122-123
• Bondarenko L.B.,
Tanina S.S., Gaidai
G.L., Karatsuba T.A.
Influence of
actinomycin D on the
protein primary
structure. Матеріали V
національного. з’їзду
фармакологів
України. - Запоріжжя,
18-20 жовтня. – 2017.
– С. 10-12 .
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Гайдай Г.Л.
Біологічна хімія:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020. 25 с.

• Гайдай Г.Л.
Біологічна хімія:
Методичні
рекомендації до
вивчення курсу. К.:
КиМУ, 2019. 90 с.
• Гайдай Г.Л.
Біологічна хімія:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. – К.:
КимУ, 2019. 58 с.
• Гайдай Г.Л.
Біологічна хімія: тести
та ситуаційні
завдання. К.: КиМУ,
2019. 100 с.
75392

Пішель
професор,
Володимир
Основне
Ярославович місце
роботи

Фармацевтичн
ий факультет

Диплом
доктора наук
ДД 002493,
виданий
10.10.2013,
Диплом
кандидата наук
KД 020701,
виданий
23.03.1990,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) AC
003431,
виданий
10.10.2003
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Фармакологія
та медична
рецептура

Кваліфікація за
дисципліною
«Фармакологія та
медична рецептура»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
доктора медичних
наук із спеціальності
14.03.05 –
Фармакологія,
наявність вченого
звання старший
науковий
співробітник зі
спеціальності
фармакологія;
Наявність наукових
публікацій у наукових
виданнях:
• Пішель В.Я.,
Ворожбит А.П.,
Гончар-Чердаклі
Л.Г.,Тарнавська Л.С.,
Ярош О.К.
Антидепресивна
ефективність
амітриптиліну за умов
пригнічення
функціональної
активності кори лівої
або правої півкулі
головного мозку
мишей //
Фармакологія та
лікарська
токсикологія. – 2015.
– № 1-2. – С. 23 – 29.
• Пішель В.Я.,
Проблемні питання
психофармакотерапії
посттравматичного
стресового розладу /
В. Я. Пішель, М. Ю.
Полив’яна // Архів
психіатрії. - 2016. - Т.
22, № 1. - С. 7-11.
• Громов Л. О.,
Гончар-Чердаклі Л. Г.,
Ворожбит А. П.,
Тарнавська Л. С.,
Пішель В. Я., Ярош О.
К. Експериментальне
дослідження
півкульної асиметрії
антидепресивних
ефектів амітриптиліну
/ // Фармакологія та
лікар. токсикологія. 2015. - № 1. - С. 19-23.
• Пішель В.Я.

Медсестринський
процес у клінічній
фармакології.
Матеріали круглого
столу «Перспективи
та напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Пішель В.Я.
Фармакологія та
медична рецептура:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 26 с.
• Пішель В.Я. Клінічна
фармакологія:
Методичні вказівки
для самостійної
роботи студентів. К.:
КиМУ, 2019. 30 с.
• Пішель В.Я.,
Демецька О.В.
Лікарська
токсикологія :
методичні
рекомендації до
практичних занять.
К.: КиМУ, 2019. 107 с.
Керівництво
студентським
науковим гуртком
«Фармакологія
безпеки»
Участь у професійних
об’єднаннях за
спеціальністю:
Дійсний член
асоціації
фармакологів України
231603

Костинська
Наталія
Євгенівна

професор,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
доктора наук
ДT 008686,
виданий
14.06.1991,
Диплом
кандидата наук
MД 008636,
виданий
28.05.1979,
Атестат
професора ПP
000506,
виданий
05.07.2001
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Патоморфологі Кваліфікація за
я та
дисципліною
патофізіологія «Патоморфологія та
патофізіологія»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук із спеціальності
14.00.16 –
Патофізіологія;
Тема дисертації:
«Деякі
патофізіологічні
механізми
відновлення функцій
печінки ретаболілом
при її токсичному
ураженні
тетрахлорметаном»;
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Костинська Н.Є.
Патоморфологія та
патофізіологія:
Силабус для студентів

спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 42 с.
• Костинська Н.Є.
Патоморфологія:
Практикум.- К.:
КиМУ, 2020. 100 с.
• Костинська Н. Є.
Патофізіологія.
Силабус для студентів
спеціальності 221
«Стоматологія»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ. 2019. 143
с.
• Костинська Н.Є.
Патоморфологія та
патофізіологія:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Костинська Н.Є.
Особливості процесів
формування
клінічного мислення
при викладанні
фізіології та
патофізіології.
Матеріали круглого
столу «Перспективи
та напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Костинська Н.Є.
Біопсійний метод
дослідження в
медицині, значення,
проблеми і
перспективи.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Костинська Н.Є.
Патофізіологічні та
патоморфологічні
аспекти геморагічного
шоку як основного
ускладнення гострої
крововтрати.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Охорона здоров’я:
сьогодення та
перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Костинська Н.Є.
Проблемні питання
патоморфології в
рамках реалізації

226110

Демецька
Олександра
Віталіївна

доцент,
Сумісництв
о

Фармацевтичн
Диплом
ий факультет кандидата наук
ДK 026440,
виданий
10.11.2004
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Мікробіологія

Національної стратегії
побудови нової
системи охорони
здоров’я. Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні
питання та проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
Кваліфікація за
дисципліною
«Мікробіологія»
підтверджена
документом про освіту
(базова освіта:
спеціальність –
Генетика;
кваліфікація – біологгенетик, викладач
біології)
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Демецкая О.В.
Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
студентів:
спеціальності 221
«Стоматологія» галузі
знань 22 «Охорона
здоров’я». К.: КиМУ,
2019.
• Демецкая О.В.
Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія. Силабус
для студентів:
спеціальності 221
«Стоматологія» галузі
знань 22 «Охорона
здоров’я». К.: КиМУ,
2019. 94 с.
• Демецкая О.В.
Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія. Тестові
завдання для
студентів:
спеціальності 221
«Стоматологія» галузі
знань 22 «Охорона
здоров’я». К.: КиМУ,
2019.
• Демецкая О.В.,
Блохіна О.Г.
Мікробіологія:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 28 с.
• Демецкая О.В.,
Блохіна О.Г.
Мікробіологія:
Практикум. К.:
КиМУ, 2020. 100 с.
• Демецкая О.В.,
Блохіна О.Г.
Мікробіологія:
Методичні
рекомендації до

самостійної роботи
над курсом.. К.:
КиМУ, 2020.

367856

Блохіна
Оксана
Григорівна

викладач,
Сумісництв
о

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
070401
Мікробіологія
та вірусологія
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Мікробіологія

Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Демецька О.В.,
Блохіна О.Г. До
питання покращення
якості навчання
студентів з
мікробіології.
Матеріали круглого
столу «Перспективи
та напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Демецька О.В.
Мікробіологічні
аспекти пробіотичних
препаратів. Матеріали
науково-практичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Демецька О.В.
Ефективність
антисептиків у
відношенні бактерій
на руках. Матеріали
круглого столу з
елементами тренінгу
«Гігієна починається з
рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
Кваліфікація за
дисципліною
«Мікробіологія»
підтверджена
документом про освіту
(базова освіта:
спеціальність –
Мікробіологія та
вірусологія;
кваліфікація – біологімунолог, викладач
біології);
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Демецкая О.В.,
Блохіна О.Г.
Мікробіологія:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 28 с.
• Демецкая О.В.,
Блохіна О.Г.
Мікробіологія:
Практикум. К.:
КиМУ, 2020. 100 с.
• Демецкая О.В.,
Блохіна О.Г.
Мікробіологія:
Методичні
рекомендації до

самостійної роботи
над курсом.. К.:
КиМУ, 2020.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
Korotkyi O., Vovk A.,
Blokhina O.,
Dvorshchenko K.,
Falalyeyeva T.,
Abenavoli L.,
Ostapchenko L. Effect
of Chondroitin Sulfate
on Blood Serum
Cytokine Profile during
Carrageenan-induced
Edema and
Monoiodoacetateinduced Osteoarthritis
in Rats // Rev. Recent.
Clin. Trials.
2019;14(1):50-55.
• Драницина А.,
Блохіна О., Короткий
О., Дворщенко К.,
Остапченко Л.
Ексресія гена PTGS2 у
клітинах хрящової
тканини колінного
суглоба щурів за умов
остеоартрозу та при
введенні біологічноактивних речовин //
Вісник Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка.
Серія «Проблеми
регуляції
фізіологічних
функцій». – 2018. –
Вип. 1(24). – С. 36-42.
• Блохіна О., Кот Л.,
Хілько В., Драницина
А., Дворщенко К.
Вільнорадикальні
процеси в сироватці
крові щурів за умов
каррагінаніндукованого
запалення задньої
кінцівки та тривалого
профілактичного
введення хондроїтину
сульфату // Вісник
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка.
Серія «Проблеми
регуляції
фізіологічних
функцій». – 2018. –
Вип. 1(25). – С. 6-9.
• Блохіна О., Короткий
О., Кот Л., Неграй Д.,
Дворщенко К.Окисна
модифікація білків у
сироватці крові щурів
за умов каррагінаніндукованого
запалення та
тривалого
профілактичного
введення хондроїтина
сульфату // Вісник
Київського
національного
університету імені

Тараса Шевченка.
Серія «Біологія». –
2018. – Вип. 2(76). – С.
62-65.
• Блохіна О., Кот Л.,
Торгало Є.,
Дворщенко К.
Концентрація Среактивного білка та
молекул низької та
середньої
молекулярної маси у
сироватці крові щурів
за умов каррагінаніндукованого
запалення та
тривалого
профілактичного
введення хондроїтина
сульфату // Проблеми
регуляції
фізіологічних
функцій. – 2019. –
Вип. 1(26). – С. 17-20.
• Демецька О.В.,
Блохіна О.Г. До
питання покращення
якості навчання
студентів з
мікробіології.
Матеріали круглого
столу «Перспективи
та напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
367007

Швиденко
Тетяна
Іванівна

доцент,
Сумісництв
о

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
магістра,
Чернігівський
державний
педагогічний
університет
імені Т.Г.
Шевченка, рік
закінчення:
1999,
спеціальність:
010103 Хімія,
біологія і
екологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 024336,
виданий
09.06.2004
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Медична хімія

Кваліфікація за
дисципліною
«Медична хімія»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата хімічних
наук із спеціальності
02.00.03 – Органічна
хімія. Тема дисертації:
«Синтез похідних 1,2поліметилен-1,3діазагетероциклів і
поліметинових
барвників на їх
основі»
Наявність
щонайменше однієї
наукової публікації у
виданнях, які
включені до
бібліографічних баз,
рекомендованих
МОН, зокрема Scopus
або Web of Science
Core Collection:
1. Regiane Costa de
Oliveira, Gemilson
Soares Pontes,
Aleksandr Kostyuk,
Gabriel B. Coutinho
Camargo, Anamika
Dhyani, Tetiana
Shvydenko, Kostiantyn
Shvydenko and Andriy
Grafov. Anticancer and
Immunomodulatory
Activities of a Novel
Water-Soluble
Derivative of
Ellipticine. //
Molecules. 2020, V. 25,
№ 9, p. 2130, DOI:

10.3390/molecules2509
2130
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Reduction of fused
imidazole derivatives.
T.I. Shvydenko, K.G.
Nazarenko, K.V.
Shvydenko, S.Yu.
Boron, А.A. Tolmachov,
A.N. Kostyuk. // IX
International
Conference in
Chemistry KyivToulouse (ICKT-9) (4-9
June 2017, Kyiv). P.
104.
• Synthesis and
biological activity of
ellipticine derivatives.
Shvydenko T.I.,
Shvydenko K.V.,
Grafova I.A., Kostyuk
O.M., Rudiuk V.V.,
Grafov A.V. //
International
conference “Chemistry
of Nitrogen Containing
Heterocycles” (CNCH2018) in memoriam of
Prof. Valeriy Orlov. 1216 November 2018,
Kharkiv.
• Препаративний
метод синтезу 1гетарилциклопропанк
арбонових кислот та їх
похідних. Сєров Д.І.,
Швиденко К.В.,
Джулай І.В.,
Назаренко К.Г.,
Швиденко Т.І.,
Костюк О.М. //
Матеріали IV
Всеукраїнської
наукової конференції
„Теоретичні та
експериментальні
аспекти сучасної хімії
та матеріалів” ТАСХ2020 (10 квітня 2020
р., Дніпро). – С. 182.
• Новий метод синтезу
1,6поліметилензаміщени
х урацилів.
Чайка М.А.,
Швиденко К.В.,
Назаренко К.Г.,
Швиденко Т.І.,
Костюк О.М. // Тези
доповідей XXI
Міжнародної
конференції
студентів, аспірантів
та молодих вчених
"Сучасні проблеми
хімії" (20-22 травня
2020 р., Київ).
• Синтез 1гетарилкарбоциклічн
их карбонових кислот
та їх похідних
Сєров Д.І., Швиденко
К.В., Джулай І.В.,
Назаренко К.Г.,
Швиденко Т.І.,
Костюк О.М. // Тези

доповідей XXI
Міжнародної
конференції студентів,
аспірантів та молодих
вчених "Сучасні
проблеми хімії" (20-22
травня 2020 р., Київ).
Наявність виданих
методичних вказівок /
рекомендацій:
• Швиденко Т.І.
Медична хімія.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом галузі
знань 22 «Охорона
здоров’я». - К.: КиМУ,
2020.
• Швиденко Т.І.
Медична хімія.
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020. 29 с.
• Швиденко Т.І.
Медична хімія.
Збірник тестів. К.:
КиМУ, 2020.
Досвід практичної
діяльності на посаді
інженера-технолога
ПАТ «Фармак»; (20172020 рр.).
335161

Руйгене
Тетяна
Віталіївна

викладач,
Суміщення

Навчальнонауковий
медичний
інститут
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Основи
сестринської
справи

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Біологія і хімія;
кваліфікація –
вчитель біології та
хімії)
Кваліфікація за
дисципліною «Основи
сестринської справи»
підтверджена
наявністю
кваліфікації «Сестра
медична для
цивільної оборони»
(Свідоцтво №6463
Ніжинського
педагогічного
інституту ім. М.В.
Гоголя; 16.05.1984 р.)
Стажування:
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність виданих

методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В.. Основи
сестринської справи:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 27 с.
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В.. Основи
сестринської справи:
Методичні
рекомендації для
практичних занять
для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020.
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В.. Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 22 с.
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В. Догляд за
хворими та медична
маніпуляційна
техніка: Робочий
зошит. К.: КиМУ,
2020. 100 с.
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В. Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Руйгене Т.В.
Теоретичні основи
професійної
компетентності
бакалаврів з
медсестринства.
Матеріали круглого
столу «Перспективи
та напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Руйгене Т.В.
Теоретичні та
практичні питання
гігієни рук в умовах
пандемії. Матеріали
круглого столу з
елементами тренінгу
«Гігієна починається з
рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Руйгене Т.В. Роль
медичної сестри на
сучасному етапі
розвитку охорони

здоров’я. Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні
питання та проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Руйгене Т.В.
Забезпечення
біобезпеки пацієнтів з
судинними
катетерами:
зарубіжний досвід.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Руйгене Т.В.
Концепція «Єдине
здоров’я» в
забезпеченні
біобезпеки в сучасних
умовах. Матеріали
науково-практичного
семінару «Охорона
здоров’я: сьогодення
та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
239032

Луценко
Олександр
Геннадійови
ч

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2009,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа,
Диплом
магістра,
Приватний
вищий
навчальний
заклад
"Київський
міжнародний
університет",
рік закінчення:
2010,
спеціальність:
000007
Адміністратив
ний
менеджмент,
Диплом
кандидата наук
ДK 030957,
виданий
29.09.2015

10

Основи
Кваліфікація за
профілактично дисципліною «Основи
ї медицини
профілактичної
медицини»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук із спеціальності
14.02.01 – Гігієна та
професійна патологія;
Тема дисертації:
Гігієнічна оцінка
фактичного
харчування дітей
дошкільного віку, які
проживають на
радіоактивно
забруднених та
ендемічних на йод
територіях
Стажування:
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
Медсестринство»
22.12.2020 р.

Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Луценко О.Г. Основи
профілактичної
медицини: Силабус
для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 29 с.
• Луценко О.Г. Основи
профілактичної
медицини: Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Луценко О.Г.
Профілактична
медицина як важлива
складова
громадського
здоров’я. Матеріали
науково-практичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Луценко О.Г. Роль
медичної сестри та
лікаря в профілактиці
захворювань серед
населення. Матеріали
науково-практичного
семінару «Охорона
здоров’я: сьогодення
та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Луценко О.Г.
Використання
інтерактивних методів
навчання в освітньому
процесі шляхом
підготовки до
ліцензійного іспиту
КРОК-Б. Матеріали
круглого столу
«Перспективи та
напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Луценко О.Г. Гігієна
рук у системі заходів
профілактики
інфекцій, що
пов’язанні з наданням
медичної допомоги у
відділеннях
хірургічного профілю.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:

КиМУ, 2020.
372318

Бухановська
Тетяна
Миколаївна

доцент,
Сумісництв
о

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Донецький
державний
медичний
університет
імені М.
Горького, рік
закінчення:
2000,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 005521,
виданий
29.03.2012,
Атестат
доцента AД
003566,
виданий
16.12.2019
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Соціальна
медицина та
організація
охорони
здоров’я

Кваліфікація за
дисципліною
«Соціальна медицина
та організація
охорони здоров’я»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук (14.02.03 Соціальна медицина)
тема дисертації:
«Медико-соціальне
обґрунтування
оптимізації
функціональноорганізаційної моделі
збереження та
поліпшення здоров’я
школярів великого
промислового міста»
Стажування:
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»,
22.12.2020 р.
Наявність наукової
публікації у виданнях,
які включені до
бібліографічних баз,
рекомендованих
МОН, зокрема Scopus
або Web of Science
Core Collection:
• Матюха Л.Ф., Титова
Т.А., Бухановська
Т.М., Смаль Б.О.
Цукровий діабет І
типу в молодих осіб та
дорослих. Стан
імплементації
уніфікованих
стандартів медичної
допомоги //
Wiadomosci Lekarskie.
– 2016, 69, 3 (cz.ІІ),
465-470(Scopus)
• Наталя В.
Медведовська, Тетяна
М. Бухановська,
Анатолій А. Шевчик
Вивчення змін якості
життя при вродженій
патології органа зору
у дітей раннього віку
як інструмент
формування
соціальної їх адаптації
в майбутньому //
Wiadomości Lekarskie
2017, tom LXX, nr 5, p.
917-920(Scopus)
• Медведовська Н. В.,
Барінов Ю. В.,
Бухановська Т. М.,

Шевчик А. А.
Результати
дослідження змін
якості життя при
вродженій патології
органу зору у дітей
раннього
віку//Scientific Journal
«ScienceRise: Medical
Science», 2017, №
11(19), p. 44-47(Scopus)
• Larysa F. Matiukha,
Nataliia V.
Medvedovska, Tetiana
M. Bukhanovska , Inna
Yu. Dikhtiarenko
Sociological study
results of selfassessment possibilities
for self-realization
among doctors of
general practice –
family medicine in
Ukraine. //
Wiadomości Lekarskie
2020, tom LXXIII, nr 3,
p. 454-456 (Scopus)
Наявність наукових
публікацій у наукових
виданнях, включених
до переліку наукових
фахових видань
України:
• Матюха Л.Ф., Титова
Т.А., Бухановська
Т.М., Смаль Б.О.
Порівняльна
характеристика якості
медичного супроводу
пацієнтів з цукровим
діабетом 2-го типу//
Семейная медицина. –
2015. - №4 (60). – С.
126-129
• Сіліна Т.М.,
Бухановська Т.М.,
Паламарчук Д.В.
Вплив медикосоціальних факторів
на репродуктивне
здоров’я дівчатокпідлітків // Україна.
Здоров’я нації. – 2016.
- №3 (39). – С. 36-41
• Матюха Л.Ф., Тиш
О.Б., Бухановська Т.М.
Фактори ризику
зниження захисних
механізмів дихальних
шляхів у підлітків //
Здобутки клінічної та
експериментальної
медицини. Науковопрактичний журнал. –
Тернопіль. – 2016. - №
1 (25). – С. 37-40
• Матюха Л. Ф., Т. А.
Титова, Т. М.
Бухановська, Б. О.
Смаль. Цукровий
діабет I типу в
молодих осіб та
дорослих, стан
імплементації
уніфікованих
стандартів медичної
допомоги //Проблеми
безперервної
медичної освіти та
науки. – 2016. - № 1. –

С. 13-17.
• Матюха Л.Ф.,
Орловська Н.В.,
Бухановська Т.М.
Профілактика
розвитку артеріальної
гіпертензії у підлітків
з наявними
факторами ризику в
умовах сільської
амбулаторії //
Сімейна медицина.
Науково-практичний
журнал. – 2016. - №4
(66). – С. 60-66
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Сіліна Т.М.,
Бухановська Т.М.
Інтеграція надання
медичної допомоги
підліткам та молоді на
принципах
«дружнього підходу»
в роботі спеціалістів
первинної ланки
охорони здоров’я //
ІІІ-я Всеукраїнська
конференція науковопрактична
конференція з
міжнародною участю
«Актуальні питання та
перспективи розвитку
медичної допомоги і
соціальних послуг
підліткам та молоді на
принципах
«дружнього підходу»
в Україні» / Тези.
Київ, 29 листопада – 1
грудня. – 2016. – С.3033
• Матюха Л. Ф., Титова
Т. А., Бухановська Т.
М., Смаль Б. О..
Цукровий діабет I
типу в молодих осіб та
дорослих. Стан
імплементації
уніфікованих
стандартів медичної
допомоги // Здоров’я
українців в руках
сімейного лікаря : зб.
Робіт сучасн. Наук.практ. Конф. З між
нар. Участю, м. Київ,
08-09 грудня 2016 р. /
за редакцією Л.Ф.
Матюха, Л.В. Хіміон,
О.К. Толстанов. –
Київ: АНФ ГРУП, 2016
– С. 84-85
• Матюха Л.Ф.,
Бухановська Т.М. Роль
лікарів загальної
практики – сімейних
лікарів в ранньому
виявленні осіб з
орфанними
захворюваннями//
Здоров’я суспільства
№1-2 Том 6 /
Матеріали науковопрактичної
конференції з
міжнародною участю

«Актуальні питання
сімейної медицини та
перспективи її
розвитку (в рамках
Всесвітнього дня
сімейного лікаря)»,
Київ, 18-19 травня
2017 р. – С. 112-113.
• Бухановська Т.М.,
Дубовка К.М.,
Мельник Н.А.
Профілактичний
напрямок в роботі
лікаря загальної
практики – сімейного
лікаря // Первинна
медична допомога в
ракурсі світових
практик : збірн. Праць
наук.-практ. Конф. З
міжнар. Участю, м.
Київ, 6–7 червня 2019
року. – Київ : АНФ
ГРУП, 2019. – С. 6 – 7.
• Бухановська Т.М.
Медико-соціальні
основи реформування
медсестринських
кадрових ресурсів
системи охорони
здоров’я. Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні
питання та проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Бухановська Т.М.
Розбудова системи
громадського здоров’я
в Україні в контексті
реформи медичної
галузі. Матеріали
науково-практичного
семінару «Охорона
здоров’я: сьогодення
та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Бухановська Т.М.
Соціальна медицина
та організація
охорони здоров’я:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 25 с.

377580

Артемчук
Ольга
Олександрів
на

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет ім.
О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2002,
спеціальність:
110101
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Основи
сестринської
справи

Кваліфікація за
дисципліною «Основи
сестринської справи»
підтверджена
документом про освіту
(базова освіта:
спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація – Лікар),
науковим ступенем:
кандидат медичних

Лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 056637,
виданий
16.12.2009

наук (14.01.11 –
Кардіологія)
Тема дисертації:
«Порушення
жирнокислотного
спектру ліпопротеїнів,
тригліцеридів та їх
медикаментозна
корекція у хворих на
нестабільну
стенокардію»
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В.. Основи
сестринської справи:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 27 с.
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В.. Основи
сестринської справи:
Методичні
рекомендації для
практичних занять
для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020.
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В.. Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 22 с.
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В. Догляд за
хворими та медична
маніпуляційна
техніка: Робочий
зошит. К.: КиМУ,
2020. 100 с.
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В. Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
Наявність наукових
публікацій у наукових
виданнях:
• Фармакоекономічна
модель забезпечення
населення України
вакцинами проти
грипу / В. В.
Трохимчук, С. О.
Соловйов, М. В.
Лелека, О. О.
Артемчук // Збірник
наукових праць
співробітників
НМАПО ім. П. Л.
Шупика. – 2019. –
Вип. 34. – С. 262-271.

• Артемчук О. О.
Смертність від грипу
серед населення
України в
епідемічному сезоні
2015 – 2016 рр. / О. О.
Артемчук, Т. Т.
Дихановська, Р. А.
Родина, І. В.
Демчишина //
Актуальная
инфектология. - 2017.
- Т. 5, № 5. - С. 209212.
• Артемчук О. О.
Смертність від грипу
серед населення
України в 2015-2016
епідемічному сезоні /
О. О. Артемчук, Т. Т.
Дихановська, Р. А.
Родина, І. В.
Демчишина //
Проблеми військової
охорони здоров'я. 2017. - Вип. 49(1). - С.
16-23.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Артемчук О.О.
Формування
професійно значущих
якостей майбутніх
фахівців з
медсестринства на
сучасному етапі
реформування
системи охорони
здоров’я. Матеріали
круглого столу
«Перспективи та
напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Артемчук О.О.
Якісна гігієна рук під
час надання медичної
допомоги населенню.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Артемчук О.О.
Догляд за хворими в
загальній системі
лікування хворих
терапевтичного
профілю. Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні
питання та проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
245155

Кеян Давід
доцент,
Миколайови Основне
ч
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Кримський
державний
медичний
університет ім.
С.І.
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Охорона праці
в галузі

Кваліфікація за
дисципліною
«Охорона праці та
охорона праці в
галузі» підтверджена:
Стажування:

Георгієвського,
рік закінчення:
2007,
спеціальність:
110106
Стоматологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 035750,
виданий
12.05.2016

ТОВ «Теплобуд
Компані»;
посвідчення; Тема:
«Загальний курс з
охорони праці: Закон
України «Про охорону
праці», Законодавство
України про охорону
праці, вимоги з гігієни
праці і промислової
санітарії, надання
першої допомоги
потерпілим від
нещасних випадків,
електробезпека,
пожежна безпека»;
17.08.2020 р.
Національний
медичний
універсистет імені
О.О. Богомольця;
кафедра менеджменту
охорони здоров'я;
сертифікат лікаряспеціаліста №13462;
спеціальність
"Організація і
управління охороною
здоров'я"; 17.12.2019 р.
Національний
медичний
універсистет імені
О.О. Богомольця;
посвідчення №12; ТУ
"Практичний курс
невідкладної
допомоги; 18.08.2017
р.
Досвід практичної
роботи: медичний
директор
Університетської
клініки ПЗВО
«Київський
міжнародний
університет», 2018-по
теперішній час
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Кеян Д.М. Охорона
праці та охорона праці
в галузі: Силабус для
студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 24 с.

328616

Гірін Леонід
Володимиро
вич

завідувач
кафедри/до
цент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
кандидата наук
KH 009810,
виданий
28.12.1995
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Медсестринств Кваліфікація за
о в хірургії
дисципліною
«Медсестринство в
хірургії»
підтверджена
документом про освіту
(базова освіта:
спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація – Лікар)
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук із спеціальності
14.01.03 – Хірургія
Тема дисертації:

Порушення та
корекція деяких
показників гомеостазу
при хірургічному
лікуванні хворих на
гострий холецистит
похилого та старечого
віку
Стажування:
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Київський
міжнародний
університет, Освітня
програма
професійного
розвитку, сертифікат;
10.04.2020 р.
Національна медична
академія
післядипломної освіти
ім. Шупіка;
посвідчення; Хірургія;
22.03.2019 р.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної тематики,
зокрема:
• Abdul Hakim Kerim,
Ashur Mustafa Elhadi,
L.Girin Surgical tactics
in the treatment of
appendicular infiltrates
// Materials of the
scientific-practical
conference «Actual
issues of abdominal
surgery» March 3,
2015. – Garyan, Libya
2015. – P. 12-13
• Abdul Hakim Kerim,
Mohamed Roduan Ali,
L.Girin. Monitoring the
dynamics of
postoperative
complications in the
treatment of patients
with acute cholecystitis
// Materials of the
scientific-practical
conference «Ways to
improve the results of
surgical treatment of
acute cholecystitis »
November 17, 2016. –
Tripoli, Libya 2016. –
P.38-41.
• Abdul Hakim Kerim,
A. Bekov, L.Girin
Criteria for assessing
the severity of patients
with polytrauma in
war/.// Materials of the

scientific-practical
conference «Actual
issues of diagnosis of
polytrauma» June 20,
2017. – Tripoli, Libya
2017. – P.12-13.
• Abdul Hakim Kerim,
Ali Berdan, L.Girin
Tactics of urgent
surgery in providing
assistance to victims of
military injuries, in
conditions of mass
admission//.//
Materials of the
scientific-practical
conference «Actual
issues of abdominal
surgery» March 3,
2018. – Garyan, Libya
2018. – P.12-13
• Гірін Л.В.
Застосування
ситуаційних задач у
навчанні студентів
медичного профілю з
дисциплін
«Медсестринство в
хірургії» та
«Хірургія». Матеріали
науково-практичного
семінару «Охорона
здоров’я: сьогодення
та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Гірін Л.В.
Симуляційне
навчання, як один із
методів професійної
підготовки медичних
сестер. Матеріали
круглого столу
«Перспективи та
напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Гірін Л.В.
Формування
професійних умінь
майбутніх медичних
сестер та лікарів
хірургічного профілю
засобами
алгоритмізації.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Гірін Л.В. Мікробна
контамінація
антисептичних та
дезинфікуючих
засобів у хірургічних
стаціонарах.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.

Наявність виданого
навчального
посібника:
• Гірін Л.В. Основні
засади сучасної
гемотрансфузіології.
Навчальний посібник.
К.: КиМУ, 2020.
• Гірін Л.В. Основи
медсестринства в
хірургії. Навчальний
посібник. К.: КиМУ,
2020.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Гірін Л.В.
Медсестринство в
хірургії: Силабус для
студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 50 с.
• Гірін Л.В., Олійник
Ю.М. Підготовка
офіцерів запасу
медичної служби.
Силабус для студентів:
спеціальності 221
«Стоматологія»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я»
К.: КиМУ. 2019. 70 с
• Гірін Л.В., Асланян
С.А. Клінічна анатомія
та оперативна
хірургія. Силабус для
студентів:
спеціальності 221
«Стоматологія»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я»
К.: КиМУ. 2019. 38 с.
Досвід практичної
роботи: 09.200306.2018 – Державний
клінічний госпіталь
центральної клінічної
бази
тріпольськоського
університету Лівія,
Гарьян, завідувач
хірургічного
відділення, лікар
хірург.
Участь у професійних
об’єднаннях за
спеціальністю,
зокрема: Член
всесвітньої асоціації
хірургів гепатологів;
Член Лівійської та
Африканської
асоціації хірургів
258083

Олійник
доцент,
Юрій
Сумісництв
Миколайови о
ч

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Вінницький
державний
медичний
університет
імені М.І.
Пирогова, рік
закінчення:
2002,
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Медсестринств
о в онкології та
паліативна
медицина

Кваліфікація за
дисципліною
«Медсестринство в
онкології та
паліативна
медицина»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата медичних

спеціальність:
110101
Лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 001456,
виданий
10.11.2011

наук із спеціальності
14.01.03 – Хірургія,
Стажування:
Національна медична
академія
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика;
Сертифікат; за
спеціальністю
«Онкохірургія»;
28.01.2014 р.
Міністерство оборони
України;
Українська військовомедична академія;
Посвідчення; вища
категорія за
спеціальністю
«Хірургія»; 31.10.2014
р.
Міністерство оборони
України; Українська
військово-медична
академія;
Посвідчення; перша
категорія за
спеціальністю
«Судинна хірургія»;
30.12.2016 р.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Олійник Ю.М.
Медсестринство в
онкології та
паліативна медицина:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 22 с.
• Олійник Ю.М.
Медсестринство в
онкології та
паліативна медицина:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
• Літвінова Н.Ю. ,
Гуменюк Л. Д.,
Олійник Ю. М.
Хірургія у тому числі
онкологія та
нейрохірургія.
Силабус для студентів:
спеціальності 221
«Стоматологія» галузі
знань 22 «Охорона
здоров’я» К.: КиМУ,
2019. 71 с.
Наявність патентів на
корисну модель:
• Композиція для
виготовлення пудингу
для ентерального
харчування хворих з
онкологічними
захворюваннями
№11735126.06.2017,
бюл. № 12
• Драглеподібний
харчовий продукт для

ентерального
харчування людей з
онкологічними
захворюваннями
25.04.2017, бюл. №
8/2017
• Суміш суха для
ентерального
харчування хворих з
онкологічними
захворюваннями
26.09.2016, бюл. №
18/2016
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Олійник Ю.М.
Етико-деонтологічні
аспекти в роботі
онкологічних
диспансерів.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Олійник Ю.М.
Особливості
підготовки медичних
сестер з паліативної та
хоспісної допомоги в
Україні та Польщі.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Охорона здоров’я:
сьогодення та
перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Олійник Ю.М.
Участь медичної
сестри в ранній
діагностиці
злоякісних
новоутворень та
догляд за
онкохворими в
лікарні і вдома.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Актуальні питання та
проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Олійник Ю.М.
Небезпеки, що
виникають при
використанні
гігієнічних
антисептиків.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Олійник Ю.М.
Проблеми та

перспективи
викладання
паліативної допомоги
в процесі професійної
підготовки медичних
кадрів. Матеріали
круглого столу
«Перспективи та
напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
325835

Азаров
Олександр
Ігорович

викладач,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет
імені О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2013,
спеціальність:
110104
Педіатрія
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Медсестринств Кваліфікація
о в педіатрії
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Педіатрія;
кваліфікація – Лікар )
Стажування:
Національна медична
академія
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика
МОЗ України;
сертифіката
спеціаліста за
спеціальністю
«Педіатрія»
25.06.2015 р.
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність виданих
навчальнометодичних праць:
• Азаров О. І.
Педіатрія. Силабус
для студентів:
спеціальності 221
«Стоматологія» галузі
знань 22 «Охорона
здоров’я» К.: КиМУ,
2019. 35 с.
• Азаров О.І., Музика
М.О. Медсестринство
в педіатрії. Силабус
для студентів:
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я»
К.: КиМУ, 2020. 42 с.
• Азаров О.І., Музика
М.О. Медсестринство
в педіатрії. Методичні
рекомендації до
практичних занять.
К.: КиМУ, 2020. 27 с.
• Азаров О.І., Музика
М.О. Медсестринство
в педіатрії. Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,

2020. 25 с.
• Азаров О.І., Музика
М.О. Медсестринство
у педіатрії. Робочий
зошит. К.: КиМУ,
2020. 40 с.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Азаров О.І.
Міждисциплінарна
інтеграція при
вивченні дисципліни
«Медсестринство в
педіатрії». Матеріали
круглого столу
«Перспективи та
напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Азаров О.І.
Деонтологічні аспекти
медсестринства в
педіатрії. Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні
питання та проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Азаров О.І., Музика
М.О. Особливості
симуляційного
навчання при
вивченні
педіатричних
дисциплін. Матеріали
науково-практичного
семінару «Охорона
здоров’я: сьогодення
та перспективи»,
14.11.2019 р. К.: КиМУ,
2019.
• Азаров О.І., Музика
М.О. Актуальні
проблеми
медсестринського
диспансерного
нагляду за здоровими
та хворими дітьми в
умовах поліклініки.
Матеріали науковопрактичної
конференції
«Актуальні проблеми
теоретичної,
клінічної,
профілактичної
медицини,
стоматології та
фармації», м. Київ, 23
січня 2019 р. К.:
КиМУ, 2019.
• Артемчук О.О.,
Азаров О.І. Значення
гігієнічних факторів у
розвитку людини.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.

338098

Дроздова
Ірина
Володимирів
на

завідувач
кафедри/п
рофесор,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
доктора наук
007566 007566,
виданий
08.07.2009,
Диплом
кандидата наук
KH 002048,
виданий
09.03.1993,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) AC
008062,
виданий
31.05.2011
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Медсестринств Кваліфікація за
о у внутрішній дисципліною
медицині
«Медсестринство у
внутрішній медицині»
підтверджена
документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук із спеціальності
14.00.07 – Гігієна;
14.00.05 – Внутрішні
хвороби,
Тема дисертації:
«Профілактика
аліментарної патології
та неінфекційних
захворювань з
аліментарними
факторами ризику у
робітниць взуттєвого
та швейного
виробництва»
Стажування:
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Дроздова І.В.
Медсестринство у
внутрішній медицині:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 42 с.
• Дроздова І.В.
Медсестринство у
внутрішній медицині:
Методичні
рекомендації до
вивчення курсу. К.:
КиМУ, 2020. 100 с.
• Дроздова І.В.
Клінічне
медсестринство у
внутрішній медицині.
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020.
Наявність за останні
п’ять років наукових
публікацій у
періодичних
виданнях, які
включені до
наукометричних баз,
рекомендованих

МОН, зокрема Scopus
або Web of Science
Core Collection
• Дроздова І. В.
Особливості
структурно
функціонального
стану серця у хворих
на хронічну серцеву
недостатність,
коморбідну з
артеріальною
гіпертензією / І. В.
Дроздова /
Запорожский
медицинский журнал.
– 2017. – Т. 19, № 3. –
С. 257 – 260. doi:
https://doi.org/10.1473
9/23101210.2017.3.100575
• Drozdova I. V.
Forecasting the
dynamics of
morbidity/disability of
young people in
Ukraine / I. V.
Drozdova V. V.
Khramtsova Yu. A.
Honchar // Psychology
and Behavioral
Sciences. – 2017. – 6
(5). – P. 105-109. doi:
10.11648/j.pbs.2017060
5.15
• Drozdova I. V.
Features of vascular
remodelling in the
patients with arterial
hypertension in a case
of brain stroke/ I. V.
Drozdova //
Запорожский
медицинский журнал.
– 2017. – Т. 19. – № 5
(104). – С. 564 – 569.
doi: 10.14739/23101210.2017.5.110089
• Drozdova I. V.
Forecasting the
dynamics of
morbidity/disability of
young people in
Ukraine / I. V.
Drozdova V. V.
Khramtsova Yu. A.
Honchar // Advances in
Social Psychology. –
2017. – Vol.2 № 3.
August – P. 57 – 61.
doi:
10.11648/j.asp.2017020
3.14
• Matsuga O. M.
Technolody of
comparison of daily
monitoring data aboua
the blood pressure in
patients with arterial
hypertension / O. M.
Matsuga, I. V.
Drozdova, A.
K.Akimova //
Запорожский
медицинский журнал.
– 2018. – № 3. – С.
309 – 314.
https://doi.org/10.1473
9/23101210.2018.3.130459

Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Дроздова І.В.
Компетентнісний
підхід у реалізації
міждисциплінарної
інтеграції при
викладанні
медсестринства у
внутрішній медицині
та клінічного
медсестринства у
внутрішній медицині.
Матеріали круглого
столу «Перспективи
та напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Drozdova I. V.
Cleaning up the myths
about hand washing.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Дроздова І.В.
Розвиток клінічного
мислення у
внутрішній медицині
(за моделлю сbcr) на
прикладі клінічного
випадку: первинна
легенева гіпертензія.
Матеріали науковопрактичного семінару
«Актуальні питання та
проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Дроздова І. В.
Обмеження
життєдіяльності
хворих на артеріальну
гіпертензію у
головних сферах
життя / І. В.
Дроздова, С. Я.
Яновська //
Нейрореабілітація та
медико-соціальна
експертиза:
Матеріали 4-ого
Всеукраїнського
форуму, Львів, 07-08
квітня, 2016. – Львів,
2016. – С. 13.
• Дроздова І. В.
Захворюваність та
поширеність хвороб
системи кровообігу в
Україні / І. В.
Дроздова, Л. Г.
Степанова,
Л.В.Омельницька, О.
С. Маландій. Актуальні питання
внутрішньої
медицини: Тези
наукових доповідей,
Дніпропетровськ,18-19
травня, 2016. –
Дніпропетровськ,

2016. – С. 101.
• Дроздова І. В.
Особливості даних
добового моні
торування
артеріального тиску у
хворих на артеріальну
гіпертензію / І. В.
Дроздова , А. А.
Бабець // Український
вісник медикосоціальної
експертизи. – 2016. –
№ 4. – С. 36 – 46.
• Дроздова І. В.
Церебро-васкулярні
хвороби в Україні: до
питання аналізу та
прогнозування / І. В.
Дроздова , Л. О.
Васильєва, А. А.
Бабець, Л. Г.
Стєпанова //
Wschodnioeuropejskie
Czasopismo Naukowe
(East European
Scientific Journal). –
2016. – №6 (10). – Р. 8
–12.
• Drozdova I. V.
Cerebro-vascular
diseases as a health
problem in Ukraine / I.
V. Drozdova, A. A.
Babets, L. Н.
Stepanova, L. V.
Omelnytska //
Український вісник
медико-соціальної
експертизи. – 2016. –
№ 2-3 (20-21). – С. 42
– 49.
• Дроздова І. В.
Особливості впливу
показників
артеріального тиску
на пам’ять хворих з
артеріальною
гіпертензією після
перенесеного інсульту
/ І. В. Дроздова, А. А.
Бабець, Н. М. Бірець,
Л. В. Волкова. - ХУІІ
Національний конгрес
кардіологів України,
Київ, 21-23 вересня
2016 р. – Український
кардіологічний
журна. – 2016. – № 3
(додаток). – С. 40.
• Дроздова І. В.
Характер структурнофункціональних змін
серця у хворих на
артеріальну
гіпертензію у
відновному періоді
мозкового ішемічного
інсульту / І. В.
Дроздова, А. А.
Бабець, Л. Г.
Степанова, Л. В.
Омельницька. Актуальні питання
внутрішньої
медицини. Від
клінічних досліджень
до клінічної практики:
Матеріали
конференції, 17-18
травня, 2017,

Дніпропетровськ. –
Дніпропетровськ,
2017. – С. 179.
• Дроздова І. В.
Поширеність хвороб і
первинна інвалідність
осіб молодого віку в
Україні / І. В.
Дроздова, С. А.
Щудро, В. В.
Храмцова, Ю. О.
Гончар //
Український вісник
медико-соціальної
експертизи. – 2017. –
№ 3 – 4. – С. 29 – 34.
335161

Руйгене
Тетяна
Віталіївна

викладач,
Суміщення

Навчальнонауковий
медичний
інститут
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Основи
спостереження
та догляд за
пацієнтами

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Біологія і хімія;
кваліфікація –
вчитель біології та
хімії)
Кваліфікація за
дисципліною «Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами»
підтверджена
наявністю
кваліфікації «Сестра
медична для
цивільної оборони»
(Свідоцтво №6463
Ніжинського
педагогічного
інституту ім. М.В.
Гоголя; 16.05.1984 р.)
Стажування:
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В.. Основи
сестринської справи:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 27 с.
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В.. Основи
сестринської справи:
Методичні
рекомендації для

практичних занять
для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020.
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В.. Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 22 с.
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В. Догляд за
хворими та медична
маніпуляційна
техніка: Робочий
зошит. К.: КиМУ,
2020. 100 с.
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В. Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Руйгене Т.В.
Теоретичні основи
професійної
компетентності
бакалаврів з
медсестринства.
Матеріали круглого
столу «Перспективи
та напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Руйгене Т.В.
Теоретичні та
практичні питання
гігієни рук в умовах
пандемії. Матеріали
круглого столу з
елементами тренінгу
«Гігієна починається з
рук», 17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Руйгене Т.В. Роль
медичної сестри на
сучасному етапі
розвитку охорони
здоров’я. Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні
питання та проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
372347

Якубовська
Інесса
Андріївна

доцент,
Сумісництв
о

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Луганський
державний
медичний
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Медсестринств Кваліфікація за
о в сімейній
дисципліною
медицині
«Медсестринство в
сімейній медицині»
підтверджена

університет,
рік закінчення:
2009,
спеціальність:
110101
Лiкувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 047064,
виданий
16.05.2018

документом про освіту
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук (14.01.38 –
загальна практика –
сімейна медицина),
Тема дисертації:
«Особливості
перебігу, лікування та
профілактики
хронічних
захворювань біліарної
системи на тлі
ожиріння»;
Стажування:
Національна медична
академія
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика
МОЗ України;
сертифікат лікаряспеціаліста за
спеціалізацією
«Загальна практикаСімейна медицина»;
14.03.2018 р.
Житомирський
медичний інститут
Житомирської
обласної ради;
кафедра сестринської
справи; сертифікат;
тема: «Організація
освітнього процесу.
Новітні технології та
інноваційні підходи у
вищій освіті: Новітні
підходи до
професійної
підготовки фахівців за
спеціальністю
медсестринство»
22.12.2020 р.
Наявність наукових
публікацій:
• Влияние
комплексного
лечения с
применением
диетотерапии на
пищевой статус и
функциональное
состояние желчного
пузыря больных
хроническими
заболеваниями
билиарной системы
на фоне ожирения /
И. А. Якубовская, Л. Ф.
Матюха // Украина.
Здоровье нации. 2017. - № 4 (45). - С.
112-116.
• Патогенетическое
обоснование
терапевтических
стратегий коррекции
метаболических
нарушений в больных
с ожирением на фоне
инсулинорезистентнос
ти / В. Харченко, И. А.
Якубовская, Н. В.
Харченко, Г. А.
Анохина // Sanatate
publica, economie si
management in
medicina. - 2015. - № 4

(61). - C. 134-140.
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Якубовська І.А.
Медсестринство в
сімейній медицині:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 24 с.
• Якубовська І.А.
Медсестринство в
сімейній медицині:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
• Якубовська І.А.
Медсестринство в
сімейній медицині:
Методичні
рекомендації до
практичних занять.
К.: КиМУ, 2020.
Наявність публікацій
з наукової або
професійної
тематики:
• Якубовська І.А.
Формування
професійнопедагогічної
компетентності
сімейної медичної
сестри в умовах
реформування
системи охорони
здоров’я. Матеріали
науково-практичного
семінару «Актуальні
питання та проблеми
сестринської
діяльності в умовах
сучасного розвитку
системи охорони
здоров'я», 20.10.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Якубовська І.А.
Застосування
інтерактивних методів
навчання при
вивченні
медсестринства в
сімейній медицині.
Матеріали круглого
столу «Перспективи
та напрями розвитку
медичної освіти в
Україні», 18.02.2020
р. К.: КиМУ, 2020.
• Якубовська І.А.
Формування
культурно-гігієнічних
навичок у сім’ї.
Матеріали круглого
столу з елементами
тренінгу «Гігієна
починається з рук»,
17.09.2020 р. К.:
КиМУ, 2020.
• Питание больных с
поражением
желчного пузыря на
фоне ожирения с

учетом
компонентного
телосложения и
липидного обмена:
материалы Всеукр.
научно-практической.
конф. с междунар.
участием
«Актуальные вопросы
диагностики, лечения,
рациональной
фармакотерапии,
диспансеризации и
реабилитации в
практике семейного
врача», 12-13 трав.
2016 / Л. Ф. Матюха,
И. А. Якубовская //
Достижения клин. и
эксперим. медицины.
- 2016. - № 2. - С. 126127.
377580

Артемчук
Ольга
Олександрів
на

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
спеціаліста,
Національний
медичний
університет ім.
О.О.
Богомольця,
рік закінчення:
2002,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 056637,
виданий
16.12.2009
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Основи
спостереження
та догляд за
пацієнтами

Кваліфікація за
дисципліною «Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами»
підтверджена
документом про освіту
(базова освіта:
спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація – Лікар),
науковим ступенем:
кандидат медичних
наук (14.01.11 –
Кардіологія)
Тема дисертації:
«Порушення
жирнокислотного
спектру ліпопротеїнів,
тригліцеридів та їх
медикаментозна
корекція у хворих на
нестабільну
стенокардію»
Наявність виданих
методичних
вказівок/рекомендаці
й, зокрема:
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В.. Основи
сестринської справи:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020. 27 с.
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В.. Основи
сестринської справи:
Методичні
рекомендації для
практичних занять
для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
К.: КиМУ, 2020.
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В.. Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами:
Силабус для студентів
спеціальності 223
«Медсестринство»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».

К.: КиМУ, 2020. 22 с.
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В. Догляд за
хворими та медична
маніпуляційна
техніка: Робочий
зошит. К.: КиМУ,
2020. 100 с.
• Артемчук О.О.,
Руйгене Т.В. Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами:
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
над курсом. К.: КиМУ,
2020.
Наявність наукових
публікацій у наукових
виданнях:
• Фармакоекономічна
модель забезпечення
населення України
вакцинами проти
грипу / В. В.
Трохимчук, С. О.
Соловйов, М. В.
Лелека, О. О.
Артемчук // Збірник
наукових праць
співробітників
НМАПО ім. П. Л.
Шупика. – 2019. –
Вип. 34. – С. 262-271.
• Артемчук О. О.
Смертність від грипу
серед населення
України в
епідемічному сезоні
2015 – 2016 рр. / О. О.
Артемчук, Т. Т.
Дихановська, Р. А.
Родина, І. В.
Демчишина //
Актуальная
инфектология. - 2017.
- Т. 5, № 5. - С. 209212.
• Артемчук О. О.
Смертність від грипу
серед населення
України в 2015-2016
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання
Програмні
результати
навчання ОП

ПРН 21. Планувати
та надавати
сестринську
допомогу з
урахуванням
методу
медсестринського
процесу та
пріоритетів
догляду у
досягненні здоров’я
та незалежності у
певного пацієнта.

ПРН
Обов’язкові освітні
відповідає
компоненти, що
результату забезпечують ПРН
навчання,
визначено
му
стандартом
вищої
освіти (або
охоплює
його)

Методи навчання

Форми та методи
оцінювання

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Військово-медична
підготовка та
медицина
надзвичайних
ситуацій

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; демонстрація;
самонавчання;
практичні роботи;
консультація;
ділова гра; тренінг;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Клінічне
медсестринство в
професійній патології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б

Клінічне
медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Клінічне
медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний

фантомів

контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Клінічне
медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Менеджмент та
лідерство в
медсестринстві

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; бесіда;
пояснення; самонавчання;
доповідь, практичні роботи;
консультація;
ділова гра; тренінг; бліцтурнір; мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Обстеження та оцінка Лекція; проблемна лекція;
стану здоров’я людини лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Анестезіологія та
реаніматологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медична та соціальна
реабілітація

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медсестринство в
онкології та

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;

Усне та письмове
опитування; перевірка

паліативна медицина

самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медсестринство в
акушерстві та
гінекології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Основи
профілактичної
медицини

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Соціальна медицина
Лекція; проблемна лекція;
та організація охорони лекція-дискусія;
здоров’я
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,

Медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;

бінарний метод; практикосамоконтроль;
орієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів
Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Основи сестринської
справи

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Мікробіологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит.
клінічних випадків,
фантомів

Основи харчування
дітей раннього віку

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринська етика Лекція; проблемна лекція;
та деонтологія
лекція-дискусія; бесіда;
пояснення; демонстрація;
дебати; моделювання;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи;
консультація; ділова гра;
тренінг;
ситуаційні завдання,
бінарний метод;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Репродуктивне
здоров’я та
планування сім’ї

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні

роботи; консультація; ділова тематичний (модульний)
гра; тренінг; бліц-турнір;
контроль; практичний
мозкова-атака;
контроль; самоконтроль;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів
Медсестринство в
дерматології та
венерології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство в
психіатрії та
наркології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Сучасні методи
генетичної
діагностики

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Основи гомеопатії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Епідеміологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;

роботи; консультація; ділова тематичний (модульний)
гра; тренінг; бліц-турнір;
контроль; практичний
мозкова-атака;
контроль; самоконтроль;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

ПРН 20. Належно
вести відповідну
медичну
документацію.

Лабораторна
діагностика

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Клінічне
медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання,

Перевірка самостійної
роботи; іспит; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Медичне та
фармацевтичне
товарознавство

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання,

Перевірка самостійної
роботи; залік; практичний
контроль; самоконтроль;

Економіка охорони
здоров’я. Маркетинг
медичних послуг

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання,

перевірка самостійної
роботи; залік;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит.

Анестезіологія та
реаніматологія

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання,

Залік; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство в
онкології та
паліативна медицина

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання,

Іспит, практичний
контроль; самоконтроль;

Охорона праці в галузі Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання,

Залік; практичний
контроль; самоконтроль;

Основи сестринської
справи

Самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,

Залік; практичний
контроль; самоконтроль;

Основи латинської
мови з медичною
термінологією

Пояснення; самонавчання;
практичні роботи;
консультація;

Перевірка самостійної
роботи; залік; практичний
контроль; самоконтроль;

Українська мова (за
професійним
спрямуванням)

Пояснення; самонавчання;
доповідь, практичні роботи;
консультація; ділова гра;
тренінг

Перевірка самостійної
роботи; залік; практичний
контроль; самоконтроль;

Виробнича практика з Самонавчання;
основ медсестринства практичні роботи;
консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика
за спеціальністю

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Самонавчання;
практичні роботи;
консультація;

ПРН 19. Проводити
медико-гігієнічну
пропаганду.

Інформаційні
технології в
медсестринстві

Лекція; пояснення;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг;

Перевірка самостійної
роботи; залік; практичний
контроль; самоконтроль;

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит.
клінічних випадків,
фантомів

Основи
патентознавства

Лекція; бесіда;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг

Перевірка самостійної
роботи; залік; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Основи гомеопатії

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання,

Залік; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Епідеміологія

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання,

Залік; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Права медсестри

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання,

Контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; практичний
контроль; самоконтроль;

Переддипломна
практика

Самонавчання;
практичні роботи;
консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Основи сестринської
справи

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство в
дерматології та
венерології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Сучасні методи
генетичної
діагностики

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Епідеміологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Тренінг спілкування

Бесіда; пояснення; дебати;
самонавчання; доповідь,
семінар; консультація;
ділова гра; тренінг; бліцтурнір; мозкова атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; тематичні
веб-квести

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Громадське здоров’я
та громадське
медсестринство

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медична біологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація;
тренінг; бліц-турнір;
мозкова атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Історія медицини і
медсестринства

Лекція; лекція-дискусія;
бесіда; самонавчання;
доповідь, консультація;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит.
клінічних випадків

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Клінічне
медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;

науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Економіка охорони
здоров’я. Маркетинг
медичних послуг

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ділова гра; тренінг; бліцтурнір;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, тематичні вебквести

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Медсестринство в
акушерстві та
гінекології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Основи
профілактичної
медицини

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Охорона праці в галузі Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;

Медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;

ситуаційні завдання,
практичний контроль;
бінарний метод; практикосамоконтроль
орієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

ПРН 12. Належно
виконувати
медичні маніпуляції
з метою
проведення заходів
щодо стабілізації
функціонального
стану організму.

Українська мова (за
професійним
спрямуванням)

Пояснення; самонавчання;
доповідь, практичні роботи;
консультація; ділова гра;
тренінг

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; підсумковий
модульний контроль;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медсестринство в
неврології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Ріст і розвиток
людини

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація;
тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Основи харчування
дітей раннього віку

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака; ситуаційні
завдання, бінарний метод

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит
клінічних випадків,
фантомів

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика з Самонавчання; практичні
основ медсестринства роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Військово-медична
підготовка та
медицина
надзвичайних
ситуацій

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням клінічних
випадків, фантомів

Клінічне
медсестринство в
професійній патології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
практичні роботи;
консультація; мозковаатака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б

Клінічне
медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
практичні роботи;
консультація; мозковаатака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит

Клінічне
медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит

Клінічне
медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит

Анестезіологія та
реаніматологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; практичні роботи;
дослідні роботи;
консультація; мозковаатака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медична та соціальна
реабілітація

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи;
консультація; мозковаатака; ситуаційні завдання,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство в
онкології та
паліативна медицина

бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням клінічних
випадків, фантомів
Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Соціальна медицина
Лекція; проблемна лекція;
та організація охорони лекція-дискусія;
здоров’я
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б

Медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи;
консультація; мозковаатака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,

ПРН 18.
Організовувати та
проводити
навчання пацієнтів
та членів їхніх
родин з медичних
питань.

науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи;
консультація; мозковаатака; ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Мікробіологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; практичні роботи;
дослідні роботи;
консультація; мозковаатака; ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Патоморфологія та
патофізіологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; практичні роботи;
дослідні роботи;
консультація; мозковаатака; ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство в
дерматології та
венерології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит.
клінічних випадків,
фантомів

Інформаційні
технології в
медсестринстві

Лекція; пояснення;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Громадське здоров’я
та громадське
медсестринство

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова атака;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів
Основи харчування
дітей раннього віку

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; конференція,
практичні роботи;
консультація; тренінг; бліцтурнір; мозкова атака;
ситуаційні завдання

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Репродуктивне
здоров’я та
планування сім’ї

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; конференція,
практичні роботи;
консультація; ділова гра;
тренінг; бліц-турнір;
мозкова атака; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Виробнича практика
за спеціальністю

Самонавчання; практичні
роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Епідеміологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова атака; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Основи гомеопатії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова атака; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Сучасні методи
генетичної
діагностики

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація;
тренінг; мозкова атака;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Тренінг спілкування

Бесіда; пояснення; дебати;
самонавчання; доповідь,
семінар; консультація;
ділова гра; тренінг; бліцтурнір; мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; тематичні

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

веб-квести
Виробнича практика з Самонавчання; практичні
основ медсестринства роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Медична та соціальна
реабілітація

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Економіка охорони
здоров’я. Маркетинг
медичних послуг

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи;
консультація;
мозкова атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Медсестринство в
психіатрії та
наркології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство в
сімейній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство в
акушерстві та
гінекології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Основи
профілактичної
медицини

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи;
консультація; мозкова
атака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Соціальна медицина
Лекція; лекція-дискусія;
та організація охорони самонавчання; доповідь,
здоров’я
практичні роботи;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,

консультація; ситуаційні
завдання

тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б

Охорона праці в галузі Лекція; лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль

Медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Основи сестринської
справи

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Фармакологія та
медична рецептура

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; бесіда;
пояснення; демонстрація;
дебати; моделювання;
самонавчання; практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова атака; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Українська мова (за
професійним
спрямуванням)

Пояснення; самонавчання;
доповідь, практичні роботи;
консультація; ділова гра;
тренінг

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Клінічне
медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит

ПРН 17. Планувати
і проводити
профілактичні та
протиепідемічні
заходи щодо
інфекційних хвороб
(за списком 11).

Медсестринство в
дерматології та
венерології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Епідеміологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
практичні роботи;
консультація; тренінг; бліцтурнір; мозкова атака;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Тренінг спілкування

Бесіда; пояснення; дебати;
самонавчання; доповідь,
семінар; консультація;
ділова гра; тренінг; бліцтурнір; мозкова атака;
ситуаційні завдання,
тематичні веб-квести,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медична біологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг; бліц-турнір;
мозкова атака; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Громадське здоров’я
та громадське
медсестринство

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг; мозкова атака;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика з Самонавчання; практичні
основ медсестринства роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика
за спеціальністю

Самонавчання; практичні
роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Клінічне
медсестринство в
професійній патології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи;
консультація; мозкова
атака; тематичні веб-квести,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний

ситуаційні завдання,
контроль; самоконтроль;
практико-орієнтований
інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів
Економіка охорони
здоров’я. Маркетинг
медичних послуг

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
консультація; ділова гра;
тренінг; бліц-турнір;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
тематичні веб-квести

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Основи
профілактичної
медицини

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
практичні роботи;
консультація; мозкова
атака; ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
конференція, практичні
роботи; консультація;
мозкова атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Основи сестринської
справи

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
консультація; мозкова
атака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Мікробіологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

випадків
ПРН 16. Здатність
до точності при
здійсненні
взаємозалежних
професійних
функцій (за
списком 10).

Мікробіологія

Лекція; пояснення;
самонавчання; практичні
роботи; дослідні роботи;
консультація; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Анатомія людини

Пояснення; демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням фантомів

Усне опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медична та біологічна Лекція; проблемна лекція;
фізика
пояснення; демонстрація;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Основи сестринської
справи

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; мозковаатака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; мозковаатака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Медсестринство в
психіатрії та
наркології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадківа

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Основи гомеопатії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Репродуктивне
здоров’я та
планування сім’ї

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Тренінг спілкування

Бесіда; пояснення; дебати;
самонавчання; доповідь,
семінар; консультація;
ділова гра; тренінг; бліцтурнір; мозкова атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; тематичні
веб-квести,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Основи харчування
дітей раннього віку

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація;
тренінг; мозкова атака;
ситуаційні завдання

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Інформаційні
технології в
медсестринстві

Лекція; пояснення;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг

Перевірка самостійної
роботи; контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит
клінічних випадків,
фантомів

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Клінічне
медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Клінічне
медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Економіка охорони
здоров’я. Маркетинг
медичних послуг

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання;
консультація; ділова гра;
тренінг; бліц-турнір;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; підсумковий
модульний контроль;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;

електронної бази тестів,
тематичні веб-квести

самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит
Обстеження та оцінка Лекція; самонавчання;
Перевірка самостійної
стану здоров’я людини практичні роботи;
роботи; іспит, тестування;
консультація; мозковатематичний (модульний)
атака; тематичні веб-квести, контроль; практичний
ситуаційні завдання,
контроль; самоконтроль
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів
Анестезіологія та
реаніматологія

ПРН 15. Надавати
екстрену
долікарську
медичну допомогу
на підставі
діагнозу
невідкладного
стану (за списком
9).

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Охорона праці в галузі Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
консультація; мозкова
атака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль

Медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство в
неврології

Лекція; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит.
клінічних випадків,
фантомів

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика
за спеціальністю
Військово-медична
підготовка та
медицина
надзвичайних
ситуацій

Самонавчання; практичні
роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль
Лекція; проблемна лекція;
Усне та письмове
пояснення; демонстрація;
опитування; перевірка
самонавчання;
самостійної роботи; залік;
консультація; тренінг;
тестування; тематичний
ситуаційні завдання,
(модульний) контроль;
практико-орієнтований
практичний контроль;
кейс-метод з використанням самоконтроль;
клінічних випадків,
фантомів

Клінічне
медсестринство в
професійній патології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання;
консультація; тематичні вебквести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Практичний контроль;
перевірка самостійної
роботи; іспит, тематичний
(модульний) контроль;
самоконтроль;

Клінічне
медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання;
консультація; тематичні вебквести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Практичний контроль;
перевірка самостійної
роботи; іспит, тематичний
(модульний) контроль;
самоконтроль;

Клінічне
медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання;
консультація; тематичні вебквести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Практичний контроль;
перевірка самостійної
роботи; іспит, тематичний
(модульний) контроль;
самоконтроль;

Анестезіологія та
реаніматологія

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання;
консультація; тематичні вебквести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Практичний контроль;
перевірка самостійної
роботи; іспит, тематичний
(модульний) контроль;
самоконтроль;

Медсестринство в
сімейній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання;
консультація; тематичні вебквести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Практичний контроль;
перевірка самостійної
роботи; іспит, тематичний
(модульний) контроль;
самоконтроль;

Медсестринство в
акушерстві та
гінекології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання;
консультація; тематичні вебквести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Практичний контроль;
перевірка самостійної
роботи; іспит, тематичний
(модульний) контроль;
самоконтроль;

Медсестринство в

Лекція; проблемна лекція;

Практичний контроль;

хірургії

самонавчання;
консультація; тематичні вебквести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів
Лекція; проблемна лекція;
самонавчання;
консультація; тематичні вебквести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

перевірка самостійної
роботи; іспит, тематичний
(модульний) контроль;
самоконтроль;

Медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; доповідь,
консультація; мозкова
атака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Патоморфологія та
патофізіологія

Лекція; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази клінічних випадків

Іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Фармакологія та
медична рецептура

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Сучасні методи
генетичної
діагностики

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Лабораторна
діагностика

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство в
педіатрії

ПРН 14. Вміти
підготувати
пацієнта,
здійснити забір і
скерування
біологічного
матеріалу на
лабораторне та
інструментальне
дослідження (за
списком 8).

Медсестринська етика Лекція; проблемна лекція;
та деонтологія
лекція-дискусія; бесіда;
пояснення; демонстрація;
дебати; моделювання;
самонавчання; доповідь,

Практичний контроль;
перевірка самостійної
роботи; іспит, тематичний
(модульний) контроль;
самоконтроль;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;

науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи;
консультація; тренінг;
ситуаційні завдання,

залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Тренінг спілкування

Бесіда; пояснення; дебати;
самонавчання; доповідь,
семінар; консультація;
ділова гра; тренінг; бліцтурнір; мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
тематичні веб-квести,
орієнтований кейс-метод з
використанням клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит.
клінічних випадків,
фантомів

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика
за спеціальністю

Самонавчання; практичні
роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика з Самонавчання; практичні
основ медсестринства роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Клінічне
медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
консультація; тематичні вебквести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Клінічне
медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
консультація; мозкова
атака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Обстеження та оцінка Лекція; проблемна лекція;
стану здоров’я людини лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
практичні роботи;
консультація; мозкова
атака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Анестезіологія та
реаніматологія

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
консультація; мозкова
атака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,

бінарний метод; практикосамоконтроль
орієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів
Медсестринство в
акушерстві та
гінекології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
консультація; мозкова
атака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
консультація; мозкова
атака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
консультація; мозкова
атака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
консультація; мозкова
атака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Основи сестринської
справи

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
консультація;
мозкова атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Мікробіологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
конференція, практичні
роботи; дослідні роботи;
консультація; мозкова
атака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Біологічна хімія

ПРН 23.
Усвідомлювати та
керуватися у своїй
діяльності
громадянськими
правами,
свободами та
обов’язками;
підвищувати
загальноосвітній
культурний рівень
на основі знань про
історичний
розвиток
суспільства.

клінічних випадків
Лекція; проблемна лекція;
пояснення; демонстрація;
самонавчання;
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Фізіологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; бесіда;
пояснення; демонстрація;
самонавчання; доповідь,
практичні роботи;
консультація; бліц-турнір;
дослідні роботи; мозкова
атака; ситуаційні завдання,
тематичні веб-квести,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медична хімія

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; дослідні роботи;
консультація;
тематичні веб-квести,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Клінічне
медсестринство в
професійній патології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
консультація; мозкова
атака; ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б

Іноземна мова

Пояснення; самонавчання;
доповідь, практичні роботи;
консультація; ділова гра;
тренінг

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; підсумковий
модульний контроль;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Філософія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; бесіда;
пояснення; дебати;
самонавчання; доповідь,
семінар;
консультація; тематичні вебквести

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
самоконтроль;

Основи латинської
мови з медичною
термінологією

Пояснення; самонавчання;
доповідь, практичні роботи;
консультація; ділова гра;
тренінг;
бліц-турнір;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; підсумковий
модульний контроль;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Основи
спостереження та

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;

Усне та письмове
опитування; перевірка

догляд за пацієнтами

самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Сучасні методи
генетичної
діагностики

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство в
неврології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Ріст і розвиток
людини

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Тренінг спілкування

Бесіда; пояснення; дебати;
самонавчання; доповідь,
семінар; консультація;
ділова гра; тренінг; бліцтурнір; мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; тематичні
веб-квести,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Права медсестри

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

бінарний метод;
Історія медицини і
медсестринства

Лекція; лекція-дискусія;
бесіда; самонавчання;
доповідь, консультація;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит.
клінічних випадків,
фантомів

Переддипломна
практика

Самонавчання;
практичні роботи;
консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика
за спеціальністю

Самонавчання; практичні
роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика з Самонавчання; практичні
основ медсестринства роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Військово-медична
підготовка та
медицина
надзвичайних
ситуацій

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; демонстрація;
самонавчання;
практичні роботи;
консультація;
ділова гра; тренінг;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Клінічне
медсестринство в
професійній патології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б

Клінічне
медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Клінічне
медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)

мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Клінічне
медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Менеджмент та
лідерство в
медсестринстві

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; бесіда;
пояснення; самонавчання;
доповідь, практичні роботи;
консультація;
ділова гра; тренінг; бліцтурнір; мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Економіка охорони
здоров’я. Маркетинг
медичних послуг

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ділова гра; тренінг; бліцтурнір;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, тематичні вебквести

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; підсумковий
модульний контроль;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит.

Анестезіологія та
реаніматологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медсестринство в
акушерстві та
гінекології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

клінічних випадків,
фантомів
Основи
профілактичної
медицини

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Соціальна медицина
Лекція; проблемна лекція;
та організація охорони лекція-дискусія;
здоров’я
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,

Охорона праці в галузі Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль;

Медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медсестринство у
внутрішній медицині

ПРН 13.
Виписувати,
зберігати та
застосувати
фармакологічні
засоби (за списком
7).

фантомів
Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Основи сестринської
справи

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Основи
патентознавства

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; бесіда;
самонавчання;
практичні роботи;
консультація;
тренінг

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Історія України та
української культури

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; бесіда;
пояснення; демонстрація;
дебати; самонавчання;
доповідь, семінар;
консультація; бліц-турнір;
тематичні веб-квести

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
самоконтроль;

Медична хімія

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; дослідні роботи;
консультація

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Біологічна хімія

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; дослідні роботи;
консультація; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство в
дерматології та
венерології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг; бліц-турнір;
мозкова атака; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Медсестринство в
психіатрії та
наркології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
практичні роботи;
консультація; тренінг;
мозкова атака; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Основи гомеопатії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
практичні роботи;
консультація; тренінг; бліцтурнір; мозкова атака;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Медсестринство в
неврології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація;
тренінг; мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Клінічне
медсестринство в
професійній патології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б

Медичне та
фармацевтичне
товарознавство

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ділова гра; тренінг; бліцтурнір; ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, тематичні вебквести

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Анестезіологія та
реаніматологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;

практичні роботи;
практичний контроль;
консультація; мозкова
самоконтроль
атака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків
Медсестринство в
сімейній медицині

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи;
консультація; мозкова
атака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство в
онкології та
паліативна медицина

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи;
консультація; мозкова
атака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Основи сестринської
справи

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
практичні роботи;
консультація; мозкова
атака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Фармакологія та
медична рецептура

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; бесіда;
пояснення; демонстрація;
дебати; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ділова гра;
тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Основи латинської

Пояснення; самонавчання;

Усне та письмове

мови з медичною
термінологією

ПРН 11.
Координувати дії
за допомогою
поєднання
декількох навичок
для забезпечення
харчування
пацієнта (за
списком 4).

Основи харчування
дітей раннього віку

доповідь, практичні роботи;
консультація; тренінг; бліцтурнір

опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль
Лекція; проблемна лекція;
Усне та письмове
пояснення; демонстрація;
опитування; перевірка
самонавчання; практичні
самостійної роботи;
роботи; консультація; ділова контроль виконання
гра; тренінг; ситуаційні
індивідуальних завдань;
завдання, бінарний метод
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит
клінічних випадків,
фантомів

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика
за спеціальністю

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Клінічне
медсестринство в
професійній патології

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит; тестування;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б

Клінічне
медсестринство в
хірургії

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит; тестування;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит

Клінічне
медсестринство в
педіатрії

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит; тестування;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит

Анестезіологія та
реаніматологія

Лекція; самонавчання;
Залік; тестування;
практичні роботи;
практичний контроль;
консультація; ситуаційні
самоконтроль
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Медсестринство в
хірургії

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Медсестринство в
педіатрії

ПРН 22.
Аналізувати та
використовувати у
повсякденній
медсестринській
діяльності
результати
сучасних
українських та
іноземних
досліджень за
професійним
спрямуванням.

фантомів
Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; самонавчання;
Іспит, тестування;
практичні роботи;
практичний контроль;
консультація; ситуаційні
самоконтроль
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Основи сестринської
справи

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Перевірка самостійної
роботи; залік; підсумковий
модульний контроль;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Анатомія людини

Лекція; пояснення;
Іспит, тестування;
демонстрація;
практичний контроль;
самонавчання; практичні
самоконтроль
роботи; консультація;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
фантомів

Основи
патентознавства

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; бесіда;
самонавчання;
практичні роботи;
консультація;
тренінг

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство в
дерматології та
венерології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство в
психіатрії та
наркології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;

конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Сучасні методи
генетичної
діагностики

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Основи гомеопатії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Лабораторна
діагностика

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство в
неврології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Репродуктивне
здоров’я та
планування сім’ї

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;

роботи; консультація; ділова тематичний (модульний)
гра; тренінг; бліц-турнір;
контроль; практичний
мозкова-атака;
контроль; самоконтроль;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів
Медсестринська етика Лекція; проблемна лекція;
та деонтологія
лекція-дискусія; бесіда;
пояснення; демонстрація;
дебати; моделювання;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи;
консультація; ділова гра;
тренінг;
ситуаційні завдання,
бінарний метод;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Ріст і розвиток
людини

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Тренінг спілкування

Бесіда; пояснення; дебати;
самонавчання; доповідь,
семінар; консультація;
ділова гра; тренінг; бліцтурнір; мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; тематичні
веб-квести,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Громадське здоров’я
та громадське
медсестринство

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медична біологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Інформаційні

Лекція; пояснення;

Усне та письмове

технології в
медсестринстві

самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг;

опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит.
клінічних випадків,
фантомів

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика
за спеціальністю

Самонавчання; практичні
роботи; консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика з Самонавчання;
основ медсестринства практичні роботи;
консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Військово-медична
підготовка та
медицина
надзвичайних
ситуацій

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; демонстрація;
самонавчання;
практичні роботи;
консультація;
ділова гра; тренінг;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Клінічне
медсестринство в
професійній патології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б

Клінічне
медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Клінічне
медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит

практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів
Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Менеджмент та
лідерство в
медсестринстві

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; бесіда;
пояснення; самонавчання;
доповідь, практичні роботи;
консультація;
ділова гра; тренінг; бліцтурнір; мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Економіка охорони
здоров’я. Маркетинг
медичних послуг

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ділова гра; тренінг; бліцтурнір;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, тематичні вебквести

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; підсумковий
модульний контроль;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит.

Клінічне
медсестринство в
педіатрії

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит.

Обстеження та оцінка Лекція; проблемна лекція;
стану здоров’я людини лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Анестезіологія та
реаніматологія

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Медична та соціальна
реабілітація

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медсестринство в
сімейній медицині

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медсестринство в
акушерстві та
гінекології

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Основи
профілактичної
медицини

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Соціальна медицина
Лекція; проблемна лекція;
та організація охорони лекція-дискусія;
здоров’я
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,

Охорона праці в галузі Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;

Усне та письмове
опитування; перевірка

самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль;

Медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Основи сестринської
справи

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;

науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Мікробіологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; конференція,
практичні роботи; дослідні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Патоморфологія та
патофізіологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; практичні роботи;
дослідні роботи;
консультація; мозковаатака; ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Фармакологія та
медична рецептура

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; бесіда;
пояснення; демонстрація;
дебати; моделювання;
самонавчання; практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; бліц-турнір;
мозкова-атака; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Фізіологія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; бесіда;
пояснення; демонстрація;
самонавчання; доповідь,
практичні роботи;
консультація; бліц-турнір;
дослідні роботи;мозковаатака; ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, тематичні вебквести, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Основи латинської
мови з медичною
термінологією

Пояснення; самонавчання;
доповідь, практичні роботи;
консультація; ділова гра;
тренінг;бліц-турнір;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;

Медична та біологічна Лекція; проблемна лекція;
фізика
пояснення; демонстрація;
самонавчання; доповідь,
науково-дослідні проблемні
групи; практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання, бінарний метод

ПРН 9. Належно
виконувати
медичні маніпуляції
(за списком 3) з
метою
забезпечення
особистої гігієни
пацієнта.

залік; підсумковий
модульний контроль;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;
Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медична хімія

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; дослідні роботи;
консультація;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; підсумковий
модульний контроль;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Філософія

Лекція; проблемна лекція;
лекція-дискусія; бесіда;
пояснення; дебати;
самонавчання; доповідь,
семінар; консультація;
тематичні веб-квести

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
самоконтроль;

Іноземна мова

Пояснення; самонавчання;
доповідь, практичні роботи;
консультація; ділова гра;
тренінг

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; підсумковий
модульний контроль;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Біологічна хімія

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; дослідні роботи;
консультація; бінарний
метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство в
психіатрії та
наркології

Демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням фантомів

Залік; практичний
контроль; самоконтроль

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит
клінічних випадків,
фантомів

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика з Самонавчання; практичні
основ медсестринства роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Клінічне
медсестринство в

Перевірка самостійної
роботи; іспит; тематичний

Демонстрація;
самонавчання; практичні

професійній патології

роботи; консультація;
тренінг; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням фантомів

(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б

Клінічне
медсестринство в
хірургії

Демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит

Клінічне
медсестринство в
педіатрії

Демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит

Медсестринство в
акушерстві та
гінекології

Демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Медсестринство в
хірургії

Демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Медсестринство в
педіатрії

Демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Медсестринство у
внутрішній медицині

Демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами

Демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Основи сестринської
справи

Демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Мікробіологія

Самонавчання; доповідь,
дослідні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання

Іспит, тестування;
самоконтроль

Анатомія людини

Демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням фантомів

Іспит, практичний
контроль; самоконтроль

ПРН 10.
Виконувати
найпростіші
методи
фізіотерапії (за
списком 6).

ПРН 1. Проводити
суб’єктивне та
об’єктивне
обстеження різних
органів і систем
пацієнта та
оцінювати
отримані дані (за
списком 1).

Виробнича практика
за спеціальністю

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль
Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Медична та соціальна
реабілітація

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
ситуаційні завдання

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Основи сестринської
справи

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; тематичні вебквести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Перевірка самостійної
роботи; залік; підсумковий
модульний контроль;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медична та біологічна Лекція; пояснення;
фізика
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання

Залік; практичний
контроль; самоконтроль

Сучасні методи
генетичної
діагностики

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Лабораторна
діагностика

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медсестринство в
неврології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Ріст і розвиток
людини

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; мозковаатака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Громадське здоров’я
та громадське
медсестринство

Лекція; пояснення;
самонавчання; практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; ситуаційні

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний

завдання

(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Медична біологія

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація; ділова
гра; ситуаційні завдання

Перевірка самостійної
роботи; контроль залік;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Інформаційні
технології в
медсестринстві

Лекція; пояснення;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг;

Перевірка самостійної
роботи; контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит.
клінічних випадків,
фантомів

Переддипломна
практика

Самонавчання;
практичні роботи;
консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика
за спеціальністю

Самонавчання;
практичні роботи;
консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика з Самонавчання;
основ медсестринства практичні роботи;
консультація;

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Клінічне
медсестринство в
професійній патології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б

Клінічне
медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Клінічне
медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Клінічне
медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Обстеження та оцінка Лекція; самонавчання;
стану здоров’я людини практичні роботи;
консультація; мозковаатака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Анестезіологія та
реаніматологія

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство в
акушерстві та
гінекології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; мозковаатака; тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Патоморфологія та
патофізіологія

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний

мозкова-атака;
(модульний) контроль;
ситуаційні завдання,
практичний контроль;
бінарний метод; практикосамоконтроль;
орієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

ПРН 2. Проводити
діагностику згідно
спеціалізації:
виявляти та
оцінювати
проблеми
пацієнта.

Фізіологія

Лекція; пояснення;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
дослідні роботи; тематичні
веб-квести,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль;

Анатомія людини

Пояснення; демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація; ділова
гра;
тренінг; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням фантомів

Усне опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство в
дерматології та
венерології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;

Медсестринство в
психіатрії та
наркології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадківа

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство в
дерматології та
венерології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадківа

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Фізіологія

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; мозковаатака; ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Патоморфологія та
патофізіологія

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Сучасні методи
генетичної
діагностики

Лекція; пояснення;
самонавчання; практичні
роботи; дослідні роботи;
консультація; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Лабораторна
діагностика

Лекція; пояснення;
самонавчання; практичні
роботи; дослідні роботи;
консультація; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Медсестринство в
неврології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадківа

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Репродуктивне
здоров’я та
планування сім’ї

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Ріст і розвиток
людини

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Громадське здоров’я
та громадське
медсестринство

Лекція; проблемна лекція;
пояснення; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Медична біологія

Лекція; пояснення;
самонавчання; практичні
роботи; дослідні роботи;
консультація; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Інформаційні
технології в
медсестринстві

Лекція; пояснення;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тренінг

Перевірка самостійної
роботи; контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит

клінічних випадків,
фантомів
Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика
за спеціальністю

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика з Самонавчання; практичні
основ медсестринства роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Клінічне
медсестринство в
професійній патології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б

Клінічне
медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит

Клінічне
медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит

Клінічне
медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
іспит; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит

Обстеження та оцінка Лекція; проблемна лекція;
стану здоров’я людини самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Анестезіологія та
реаніматологія

Перевірка самостійної
роботи; залік; тестування;

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні

роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів
Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Медсестринство в
акушерстві та
гінекології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
мозкова-атака; тематичні
веб-квести, ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит, тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Медсестринство в
онкології та
паліативна медицина

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

ПРН 3. Планувати
медсестринські
втручання.

Мікробіологія

Лекція; пояснення;
самонавчання; практичні
роботи; дослідні роботи;
консультація;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Біологічна хімія

Лекція; пояснення;
самонавчання; практичні
роботи; дослідні роботи;
консультація; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Сучасні методи
генетичної
діагностики

Лекція-дискусія; пояснення;
демонстрація;
самонавчання; практичні
роботи; консультація; ділова
гра; тренінг; ситуаційні
завдання, бінарний метод;
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит
клінічних випадків,
фантомів

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика
за спеціальністю

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика з Самонавчання; практичні
основ медсестринства роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Клінічне
медсестринство в
професійній патології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б

Клінічне
медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит

Клінічне
медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит

Клінічне
медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит;

ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит

Анестезіологія та
реаніматологія

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство в
онкології та
паліативна медицина

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство в
акушерстві та
гінекології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; науководослідні проблемні групи;
конференція, практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків, фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Основи сестринської
справи

ПРН 6.
Забезпечувати
здоровий
мікроклімат в
колективі.

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
тематичні веб-квести,
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Медсестринська етика Лекція-дискусія; бесіда;
та деонтологія
самонавчання; доповідь,
консультація; ділова гра

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; самоконтроль

Тренінг спілкування

Бесіда; пояснення; дебати;
самонавчання; доповідь,
семінар; консультація;
ділова гра; тренінг; бліцтурнір; мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; тематичні
веб-квести,

Усне та письмове
опитування; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Історія медицини і
медсестринства

Лекція; лекція-дискусія;
бесіда; самонавчання;
доповідь, консультація

Усне та письмове
опитування; залік;
тестування; самоконтроль

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит
клінічних випадків,
фантомів

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика
за спеціальністю

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика з Самонавчання; практичні
основ медсестринства роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Менеджмент та
лідерство в
медсестринстві

Лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
консультація; бінарний
метод; тематичні веб-квести

Усне та письмове
опитування; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит

Економіка охорони
здоров’я. Маркетинг
медичних послуг

Лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
консультація; бінарний
метод

Залік; підсумковий
модульний контроль;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит

Медсестринство в
онкології та
паліативна медицина

Лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
консультація; бінарний
метод

Іспит, тестування;
самоконтроль

Охорона праці в галузі Лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
консультація; бінарний
метод

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль

Основи сестринської

Залік; підсумковий

Лекція-дискусія;

ПРН 5.
Здійснювати
медсестринське
адміністрування.

справи

самонавчання; доповідь,
консультація; бінарний
метод

модульний контроль;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Філософія

Бесіда; пояснення;
самонавчання; доповідь,
семінар; консультація

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
самоконтроль

Українська мова (за
професійним
спрямуванням)

Пояснення; самонавчання;
консультація; ділова гра;
тренінг

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; підсумковий
модульний контроль;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Українська мова (за
професійним
спрямуванням)

Пояснення; самонавчання;
доповідь, практичні роботи;
консультація; ділова гра;
тренінг

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; підсумковий
модульний контроль;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Філософія

Проблемна лекція; лекціядискусія; бесіда;
самонавчання; доповідь,
семінар; консультація

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
самоконтроль

Охорона праці в галузі Лекція; лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль

Економіка охорони
здоров’я. Маркетинг
медичних послуг

Лекція; лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит

Тренінг спілкування

Бесіда; пояснення; дебати;
самонавчання; доповідь,
семінар; консультація;
ділова гра; тренінг; бліцтурнір; мозкова-атака;
ситуаційні завдання,
бінарний метод; тематичні
веб-квести

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Права медсестри

Лекція; проблемна лекція;
Усне та письмове
лекція-дискусія;
опитування; залік;
самонавчання; консультація тестування; самоконтроль

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит
клінічних випадків,
фантомів

ПРН 7. Брати
участь у
забезпеченні
спостереження за
здоровим і
перехворілим
населенням,
реабілітації та
диспансерного
нагляду.

Менеджмент та
лідерство в
медсестринстві

Лекція; лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит

Медичне та
фармацевтичне
товарознавство

Лекція; лекція-дискусія;
самонавчання; доповідь,
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Соціальна медицина
Лекція; лекція-дискусія;
та організація охорони самонавчання; доповідь,
здоров’я
практичні роботи;
консультація; ситуаційні
завдання

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б

Медсестринство в
онкології та
паліативна медицина

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання;
консультація; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Медсестринство в
акушерстві та
гінекології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання;
консультація; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Основи
профілактичної
медицини

Лекція; самонавчання;
практичні роботи;
консультація; тематичні вебквести, ситуаційні завдання

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
самоконтроль

Соціальна медицина
Лекція; самонавчання;
та організація охорони практичні роботи;
здоров’я
консультація; тематичні вебквести, ситуаційні завдання

Усне та письмове
опитування; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б

Основи
спостереження та
догляд за пацієнтами

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання;
консультація; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Фізіологія

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання;
консультація; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
практичний контроль;
самоконтроль

Медична та соціальна
реабілітація

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання;
консультація; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків
Обстеження та оцінка Лекція; самонавчання;
стану здоров’я людини практичні роботи;
консультація; тематичні вебквести, ситуаційні завдання

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит,
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Економіка охорони
здоров’я. Маркетинг
медичних послуг

Лекція; самонавчання;
консультація; ситуаційні
завдання

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит

Клінічне
медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання;
консультація; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; іспит;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит

Основи гомеопатії

Лекція; самонавчання;
Усне та письмове
практичні роботи;
опитування; залік;
консультація; тематичні веб- тестування; самоконтроль
квести, ситуаційні завдання

Епідеміологія

Лекція; проблемна лекція;
Усне та письмове
самонавчання;
опитування; залік;
консультація; ситуаційні
тестування; самоконтроль
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Медсестринство в
неврології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання;
консультація; ситуаційні
завдання, практикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Медсестринська етика Лекція-дискусія; бесіда;
та деонтологія
самонавчання; доповідь,
консультація

Усне та письмове
опитування; залік;
тестування; самоконтроль

Ріст і розвиток
людини

Лекція; самонавчання;
консультація; ситуаційні
завдання

Усне та письмове
опитування; залік;
тестування; самоконтроль

Тренінг спілкування

Лекція-дискусія; бесіда;
самонавчання; доповідь,
консультація

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль

Громадське здоров’я

Лекція; самонавчання;

Усне та письмове

та громадське
медсестринство

Атестація

ПРН 4.
Здійснювати
контроль за
роботою
молодшого
медичного
персоналу та
станом інвентарю.

консультація; ситуаційні
завдання

опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль
Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит
клінічних випадків,
фантомів

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика
за спеціальністю

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика з Самонавчання; практичні
основ медсестринства роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Права медсестри

Лекція; лекція-дискусія;
Усне та письмове
самонавчання; консультація опитування; залік;
тестування; самоконтроль

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит
клінічних випадків,
фантомів

Клінічне
медсестринство в
професійній патології

Лекція; самонавчання;
доповідь, практичні роботи;
консультація

Усне та письмове
опитування; іспит;
тематичний (модульний)
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б

Менеджмент та
лідерство в
медсестринстві

Лекція-дискусія; бесіда;
доповідь, практичні роботи;
консультація; ділова гра

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
тестування; тематичний
(модульний) контроль;
практичний контроль;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит

Медичне та
фармацевтичне
товарознавство

Лекція; самонавчання;
консультація

Усне та письмове
опитування; залік;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

Економіка охорони
здоров’я. Маркетинг
медичних послуг

Лекція; самонавчання;
консультація

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи; залік;
підсумковий модульний
контроль; тестування;
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б,
практично-орієнтований
іспит

Анестезіологія та
реаніматологія

Лекція; самонавчання;
доповідь, практичні роботи;
консультація

Усне та письмове
опитування; залік;
тестування; самоконтроль

Охорона праці в галузі Лекція; самонавчання;
доповідь, практичні роботи;
консультація

Усне та письмове
опитування; залік;
тестування; самоконтроль

Основи сестринської
справи

Усне та письмове
опитування; залік;
тестування; самоконтроль

Лекція; самонавчання;
консультація

ПРН 8. Виконувати
медичні маніпуляції
(за списком 2) з
метою
забезпечення
санітарнопротиепідемічного
режиму.

Виробнича практика
за спеціальністю

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Виробнича практика з Самонавчання; практичні
основ медсестринства роботи; консультація

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Клінічне
медсестринство в
професійній патології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит

Клінічне
медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит

Клінічне
медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит

Клінічне
медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Перевірка самостійної
роботи; іспит; практичний
контроль; самоконтроль;
інтегрований тестовий іспит
КРОК Б, практичноорієнтований іспит

Анестезіологія та
реаніматологія

Лекція; проблемна лекція;
Перевірка самостійної
самонавчання; практичні
роботи; залік; практичний
роботи; консультація;
контроль; самоконтроль
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Основи
профілактичної
медицини

Лекція; самонавчання;
дослідні роботи;
консультація; тематичні вебквести

Соціальна медицина
Лекція; самонавчання;
та організація охорони дослідні роботи;
здоров’я
консультація; мозковаатака; тематичні веб-квести

Залік; підсумковий
модульний контроль;
тестування; практичний
контроль; самоконтроль
Перевірка самостійної
роботи; іспит,
самоконтроль; інтегрований
тестовий іспит КРОК Б

Медсестринство в
хірургії

Лекція; проблемна лекція;
Перевірка самостійної
самонавчання; практичні
роботи; іспит, практичний
роботи; консультація;
контроль; самоконтроль
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Медсестринство в
педіатрії

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні

Перевірка самостійної
роботи; іспит, практичний

роботи; консультація;
контроль; самоконтроль
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів
Медсестринство у
внутрішній медицині

Лекція; проблемна лекція;
Перевірка самостійної
самонавчання; практичні
роботи; іспит, практичний
роботи; консультація;
контроль; самоконтроль
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Основи сестринської
справи

Лекція; проблемна лекція;
Перевірка самостійної
самонавчання; практичні
роботи; залік; практичний
роботи; консультація;
контроль; самоконтроль
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Мікробіологія

Лекція; самонавчання;
Іспит, практичний
практичні роботи;
контроль; самоконтроль;
консультація; ситуаційні
завданняпрактикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Переддипломна
практика

Самонавчання; практичні
роботи; консультація

Атестація

Практико-орієнтований
Інтегрований тестовий іспит
кейс-метод з використанням КРОК Б, практичноелектронної бази тестів,
орієнтований іспит
клінічних випадків,
фантомів

Медична біологія

Лекція; самонавчання;
Перевірка самостійної
практичні роботи;
роботи; залік; практичний
консультація; ситуаційні
контроль; самоконтроль
завданняпрактикоорієнтований кейс-метод з
використанням електронної
бази тестів, клінічних
випадків

Медсестринство в
дерматології та
венерології

Лекція; проблемна лекція;
самонавчання; практичні
роботи; консультація;
ситуаційні завдання,
практико-орієнтований
кейс-метод з використанням
електронної бази тестів,
клінічних випадків,
фантомів

Усне опитування; залік;
захист звіту практичної
підготовки; самоконтроль

Залік; тестування;
тематичний (модульний)
контроль; практичний
контроль; самоконтроль

