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Вступ 

 

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним 

документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, 

нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, 

обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня певного напрямку. 

Цей стандарт є складовою галузевого стандарту вищої освіти і 

використовується під час: 

 розроблення складової галузевого стандарту вищої освіти (засоби 

діагностики якості вищої освіти); 

 розроблення складових стандартів вищої освіти вищих навчальних 

закладів (варіативні частини освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти); 

 розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні й 

практик. 
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ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

молодшого спеціаліста 
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 1201 Медицина 

 
( ш и ф р  і  н а з в а  г а л уз і  з н а н ь )  

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.120101 Сестринська справа 

 
( ш и ф р  і  н а з в а  н а п р я м у п і д г о т о в к и )  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.12010105 Акушерська справа 

 
( к о д  і  н а з в а  с п е ц і а л ь н о с т і )  

КВАЛІФІКАЦІЯ 3232 Акушерка 

 
( к о д  і  н а з в а  к в а л і ф і к а ц і ї )  

 

Чинний від ________________ 
 ( р і к  —  м і с я ц ь  —  ч и с л о )

 

1. Галузь використання 

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які 

здійснюють управління в галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають 

освітні послуги в галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм 

власності, де готують фахівців  

освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст 
( н а з в а  о с в і т н ь о - к в а л і ф і к а ц і й н о г о  р і в н я )

 

галузь знань 1201 Медицина 

 
( ш и ф р  і  н а з в а  г а л уз і  з н а н ь )  

напрям підготовки 6.120101 Сестринська справа 

 
( ш и ф р  і  н а з в а  н а п р я м у п і д г о т о в к и )

 

спеціальність 5.12010105 Акушерська справа 

 
( к о д  і  н а з в а  с п е ц і а л ь н о с т і )

 

освітній рівень неповна вища освіта 

 
( н а з в а  о с в і т н ь о г о  р і в н я )  

кваліфікація 3232 акушерка 

 
( к о д  і  н а з в а  к в а л і ф і к а ц і ї )

 

з узагальненим об’єктом діяльності —  

 
(для освітньо-кваліфікаційних рівнів : бакалавр,  спеціаліст ,  магістр)  

з предметної галузі діяльності 

спостереження, догляд та надання 

допомоги вагітним, породіллям, дітям 1-го 

року життя, участь у моніторингу здоров’я 

населення, надання допомоги 

гінекологічним хворим, участь у 

плануванні сім’ї 
 

( д л я  о с в і т н ь о - к в а л і ф і к а ц і й н и х  р і в н і в :  м о л о д ш и й  с п е ц і а л і с т )  

з нормативним терміном навчання 

(денна форма) 2,5 року 

 
( р о к і в ,  м і с я ц і в )  
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Цей стандарт установлює: 

 нормативну частину змісту навчання в залікових одиницях, засвоєння 

яких забезпечує формування компетенцій відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики; 

 рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик; 

 нормативний термін навчання за очною формою навчання; 

 нормативні форми державної атестації. 

Право на реалізацію ОПП мають вищі навчальні заклади за наявності 

відповідної ліцензії, виданої уповноваженим органом виконавчої влади. 
 

2. Нормативні посилання 

У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні документи: 

— Порядок розроблення стандартів вищої освіти, внесення змін до них та 

здійснення контролю за їх дотриманням, затверджений наказом МОН України 

від 10.11.2007 р. № 897. 

— Випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників. — Краматорськ: Центр продуктивності. 

— Державний класифікатор України: Класифікація видів економічної 

діяльності ДК 009: 2010. — К.: Держстандарт України, 2006. 

— Державний класифікатор України: Класифікатор професій 

ДК 003: 2005. — К.: Держстандарт України, 2010. 

— Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839 “Про 

затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста”. 

— Наказ Міністерства освіти України від 13.07.2007 р. № 604 “Про 

порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста”. 

— Наказ Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161 “Про 

затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах”. 

— Лист Міністерства освіти і науки України від 31.07.2008 р. № 1/9-484 

“Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих 

стандартів вищої освіти”. 

— Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.06.2005 р. № 262 

“Про введення стандартів освіти молодших медичних (фармацевтичних) 

спеціалістів)”. 

 
3. Визначення 

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що 

подані: наказ Міністерства освіти і науки України від 10.11.2007 р. № 897 та в 

інших відповідних діючих нормативних документах обов’язкового 

застосування. 
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4. Позначення та скорочення 

У цьому стандарті застосовуються такі скорочення назв циклів 

підготовки, до яких віднесено блоки змістових модулів: 

ГСЕ(01) — гуманітарної та соціально-економічної підготовки; 

ПН(02) — природничо-наукової підготовки; 

ПП(03) — професійної та практичної підготовки. 

 

5. Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами 

підготовки, навчальними дисциплінами й практиками 

 

5.1. Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки: 

— цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки; 

— цикл математичної та природничо-наукової підготовки, забезпечують 

певний освітній рівень; 

— цикл професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, 

що разом із попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний 

рівень. 

5.2. Розподіл змісту програми підготовки фахівця та навчальний час за 

нормативною та варіативною частинами програми підготовки, навчальний час 

за циклами підготовки, кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожної з 

навчальних дисциплін і практик нормативної частини програми підготовки 

подано в Додатку Г. 

 
Додаток А 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час за 

циклами підготовки 

 
Термін навчання (років)  

Максимальний навчальний час загальної підготовки (академічних 

годин/кредитів/кредитів ECTS) 
5400/100/150 

Максимальний навчальний час за циклами (академічних годин/ 

національних кредитів/ кредитів ECTS: 
 

— гуманітарної та соціально-економічної підготовки 918/17/25,5—17 % 

— природничо-наукової підготовки 810/15/22,5—15 % 

— професійної та практичної підготовки 3672/68/102—68 % 

(Обсяги розподілу максимального навчального часу встановлені за циклами) 

 

6. Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми 

6.1 Система знань у вигляді системи змістових модулів щодо складових 

узагальнених структур діяльності, поданих у ГСВОУ_____11 “Галузевий 

стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика” у 

змісті компетенцій, наведені в Додатку Б. 

6.2. У Додатку В подано перелік нормативних навчальних дисциплін і 

практик (видів практичної підготовки), вказано назви й шифри блоків змістових 
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модулів, із яких формуються ці навчальні дисципліни й практики, і назви та 

шифри змістових модулів, що входять до цього блоку змістових модулів. 

6.3. У Додатку Г для кожної навчальної дисципліни (або практики) 

нормативної частини змісту освітньо-професійної програми вказано кількість 

навчальних годин/національних кредитів/кредитів ECTS її вивчення та перелік 

сформованих компетенцій. 

6.4. Нормативна частина ОПП не змінюється. 

6.5. Навчальний заклад має право змінювати назви навчальних дисциплін 

і практик та розподіл блоків змістових модулів у них за окремим погодженням 

із Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

 

Примітка. У Додатку Б та Додатку В шифри змістових модулів указано за 

структурами: 

 

а) шифр змістового модуля, що 

відповідає професійній. Компетенції, 

зазначеному в Додатку Б 

ГСВОУ_____11 “Галузевий стандарт 

вищої освіти України. Освітньо-

кваліфікаційна характеристика”: 

б) шифр змістового модуля, що 

відповідає компетенції, зазначеній у 

Додатку А ГСВОУ_____11 “Галузевий 

стандарт вищої освіти України. 

Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика”: 

КХХ. ХХ . ХХ  

номер змістового 

модуля, наскрізний 

для певної компетенції 

шифр компетенції 

КХХ. ХХ . ХХ  

номер змістового 

модуля, наскрізний 

для певної компетенції 

шифр компетенції 

У Додатку Б шифри блоків змістових 

модулів указані за структурою: 

ХХ.ХХ ХХ  

номер блоку змістових 

модулів, наскрізний 

для певного циклу підготовки 

цикл підготовки 

 

 

7. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних 

закладах 

7.1. На державну атестацію виносяться система компетенцій, що 

визначена в ГСВОУ_____11 “Галузевий стандарт вищої освіти України. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика”, та блоки відповідних змістових 

модулів, що зазначені в Додатку В. 

7.2. У Додатку Д зазначаються нормативні форми державної атестації і 

подано розподіл блоків змістовних модулів між ними. 

7.3. Формою державної атестації є комплексний кваліфікаційний 

державний іспит. 
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7.4. Вимоги до засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення 

кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки встановлюються в 

ГСВОУ_____11 “Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики 

якості вищої освіти”, що затверджуються в установленому порядку додатково. 

 
8. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки 

Викладацький склад, який бере участь у викладанні навчальних дисциплін 

нормативної частини змісту навчання, повинен мати відповідні фах за 

дипломом про вищу освіту, сертифікат або свідоцтво про післядипломну освіту. 
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Додаток Б 

Cистема змістовних модулів 

Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Використовуючи нормативно-

регламентуючі матеріали в умовах 

лікувально-профілактичних закладів: 

   

— складати паспорт дільниці 3.ПФ.С.01.ПР.О.01 — Організація лікувально-профілактичної допомоги 

населенню міст 

3.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

— складати план роботи 3.ПФ.С.01.ПР.О.02 — Медична допомога сільському населенню 3.ПФ.С.01.ПР.О.02.01—02 

— Організація акушерсько-гінекологічної допомоги  в 

Україні 

— застосовуючи необхідне обладнання, 

підготовлювати робоче місце 

3.ПФ.С.01.ПР.О.03 — Охорона здоров’я матері і дитини 3.ПФ.С.01.ПР.О.03.01—02 

— Організація медичного обслуговування населення 

— забезпечувати необхідну медичну 

документацію 

8.ПФ.С.01.ПР.О.01 — Основні показники здоров’я населення 8.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

— вести затверджену медичну 

документацію 

8.ПФ.С.01.ПР.О.02 — Автоматизована система управління охорони здоров’я 8.ПФ.С.01.ПР.О.02.01—02 

— Інформаційні технології 

— здійснювати та аналізувати статистичну 

звітність 

8.ПФ.С.01.ПР.О.03 — Методи статистичного дослідження 8.ПФ.С.01.ПР.О.03.01—03 

— Методи оброблення медичної інформації 

— Автоматизоване робоче місце медичного  працівника 

— володіти комп’ютерною технікою для 

оформлення та аналізу статистичних даних 

8.ПФ.С.01.ПР.О.04 — Професійний огляд і диспансеризація за допомогою 

ЕОМ 

8.ПФ.С.01.ПР.О.04.01—02 

— Медичні інформаційні системи 

— графічно фіксувати температуру тіла, 

базальну температуру, пульс, артеріальний 

тиск 

8.ПФ.С.01.ПР.О.05 — Температура  тіла. Термометрія 8.ПФ.С.01.ПР.О.05.01 

— виписувати вимоги  на  медикаменти, 

дотримуючись латинської термінології 

8.ПФ.С.01.ПР.О.06 — Виписування, зберігання, застосування  лікарських 

засобів 

8.ПФ.С.01.ПР.О.06.01—04 

— Латинський алфавіт 

— Рецепт. Структура і форма. Латинська частина рецепту 

— Загальна рецептура. Лікарські форми 

— дотримуватися санітарно- 5.ПФ.С.01.ПР.О.01 — Гігієна лікувально-профілактичних закладів 5.ПФ.С.01.ПР.О.01.01—05 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

протиепідемічного режиму — Санітарно-протиепідемічні заходи в акушерських 

стаціонарах 

— Вчення про епідемічний процес 

— Організація дезінфекційних заходів 

— Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах 

— дотримуватися правил техніки безпеки 

під час роботи з медичним 

інструментарієм, обладнанням, кров’ю та 

біологічними рідинами організму 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02 — Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях 5.ПФ.С.01.ПР.О.02.01—11 

— Діяльність медичного персоналу у відділенні реанімації 

— Робота з апаратурою для наркозу 

— Техніка безпеки під час роботи з хірургічним 

інструментарієм 

— Особиста гігієна медичного персоналу 

— Гігієна праці 

— Правила роботи з кров’ю, біологічними рідинами, 

екскреторними та секреторними виділеннями хворих 

— Вірусний гепатит 

— СНІД 

— Техніка безпеки у фітотерапевтичному кабінеті 

— Правила безпеки під час стерилізації 

— оброблювати та стерилізувати 

інструментарій, перев’язувальний матеріал 

і предмети догляду, застосовуючи 

необхідні розчини та обладнання 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03 — Мікроби і навколишнє середовище 5.ПФ.С.01.ПР.О.03.01—06 

— Антисептичні засоби 

— Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-

профілактичних установ. Дезінфекція. Стерилізація 

— Профілактика хірургічної інфекції 

— Передстерилізаційне очищення, його значення 

— Режим стерилізації предметів медичного призначення, 

інструментів, апаратури 

— дотримуватись правил асептики та 

антисептики 

5.ПФ.С.01.ПР.О.04 — Антисептичні засоби 5.ПФ.С.01.ПР.О.04.01 

— виділяти та вести групи  підвищеного 

ризику 

5.ПФ.С.01.ПР.О.05 — Засоби, що впливають на тонус та скорочувальну 

діяльність міометрія 

5.ПФ.С.01.ПР.О.05.01—07 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— Засоби, що впливають на систему крові 

— Інфузійна терапія, переливання крові, кровозамінників 

— Найпростіші методи фізіотерапії 

— Застосування лікарських засобів 

— Система крові 

— Патологія системи крові 

— здійснювати профілактику дистрес-

синдрому плода та асфіксії 

новонародженого 

5.ПФ.С.01.ПР.О.06 — Гормони та їх аналоги 5.ПФ.С.01.ПР.О.06.01—06 

— Кровообіг плода 

— Кисневе голодування 

— Фізіологія вагітності 

— Внутрішньоутробна гіпоксія плода 

— Вітамінні препарати 

— здійснювати профілактику лактостазу та 

гіпогалактії 

5.ПФ.С.01.ПР.О.07 — Гігієна вагітних 5.ПФ.С.01.ПР.О.07.01—08 

— Нормальний післяпологовий період 

— Особиста гігієна вагітної, породіллі, матері-

годувальниці 

— Догляд за шкірою 

— Правила грудного вигодовування 

— Післяпологові захворювання 

— Найпростіші методи фізіотерапії 

— Лікування ультразвуком 

— здійснювати профілактику тріщин сосків 5.ПФ.С.01.ПР.О.08 — Фізіопрофілактика 5.ПФ.С.01.ПР.О.08.01 

— здійснювати профілактику маститу 5.ПФ.С.01.ПР.О.09 — Захворювання молочної залози 5.ПФ.С.01.ПР.О.09.01—02 

— Найпростіші методи фізіотерапії 

— здійснювати профілактику небажаної 

вагітності 

5.ПФ.С.01.ПР.О.10 — Планування сім’ї 5.ПФ.С.01.ПР.О.10.01—03 

— Сучасні методи контрацепції 

— Контрацептивні засоби 

— здійснювати профілактику гонобленореї 5.ПФ.С.01.ПР.О.11 — Гонорея у жінок і дітей 5.ПФ.С.01.ПР.О.11.01—03 

— Основі принципи й методи лікування хворих на очні 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

хвороби 

— Пологи 

— здійснювати профілактику 

онкозахворювань 

5.ПФ.С.01.ПР.О.12 — Вчення про тканини 5.ПФ.С.01.ПР.О.12.01—07 

— Пухлини 

— Біохімічні основи спадковості 

— Цитологічні основи спадковості 

— Спадковість і середовище 

— Пухлиноподібні утворення та справжні пухлини 

жіночих статевих органів, онкопрофогляд 

— Методи обстеження гінекологічної хворої 

— здійснювати профілактику аномалій 

розвитку плода 

5.ПФ.С.01.ПР.О.13 — Спадковість і патологія 5.ПФ.С.01.ПР.О.13.01—06 

— Медико-генетичне консультування 

— Аномалії розвитку плода і елементів плідного яйця 

— Фізіологія вагітності 

— Кишкові інфекції 

— Інфекції дихальних шляхів 

— проводити диспансерне обслуговування 5.ПФ.С.01.ПР.О.14 — Організація педіатричної служби в Україні 5.ПФ.С.01.ПР.О.14.01—05 

— Проведення диспансеризації здорової та хворої дитини 

— Профілактика заразних шкірних і венеричних 

захворювань. Питання диспансеризації 

— Професійний огляд, диспансеризація за допомогою 

ЕОМ 

— Медичні спеціалізовані комплекси.  

— Комп’ютерний моніторинг 

— породіль, дітей першого року життя 5.ПФ.С.01.ПР.О.15 — Особливості  взаємовідносин  медичного працівника з 

пацієнтом 

5.ПФ.С.01.ПР.О.15.01—06 

— Методи обстеження хворого 

— Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої 

дитини та догляд за нею 

— Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

та догляд за нею 

— Методи обстеження дитини. Семіотика основних 

захворювань 

— Вигодовування грудної дитини 

— здійснювати поточний санітарний 

контроль за установами для дітей 

5.ПФ.С.01.ПР.О.16 — Організація роботи санітарно-епідеміологічної служби 5.ПФ.С.01.ПР.О.16.01-—03 

— Гігієна дітей і підлітків 

— ФАП 

— проводити протиепідемічні заходи у 

вогнищах інфекційних захворювань, у тому 

числі карантинних 

5.ПФ.С.01.ПР.О.17 — Вчення про епідемічний процес 5.ПФ.С.01.ПР.О.17.01—03 

—Основи профілактики інфекційних хвороб 

— Дитячі інфекційні хвороби 

— пропагувати основи здорового способу 

життя, здійснювати роботу з вагітною та її 

сім’єю щодо питань психологічної 

підтримки, підготовки до пологів, 

виявлення відхилень перебігу вагітності 

5.ПФ.С.02.ПР.О.18 — Формування здорового способу життя 5.ПФ.С.02.ПР.О.18.01—08 

— Профілактика заразних шкірних і венеричних хвороб 

— Сім’я і здоров’я 

— Санітарна освіта 

— Раціональне харчування 

— Харчування 

— Загартування 

— Статеве виховання дітей 

— аналізувати питання проблем довкілля 5.ПФ.С.02.ПР.О.19 — Основні показники здоров’я населення 5.ПФ.С.02.ПР.О.19.01—08 

— Гігієна повітря 

— Гігієна ґрунту та очищення населених місць 

— Гігієна води і водопостачання населених місць 

— Гігієна житла 

— Гігієна харчування 

— Медико-генетичне консультування 

— Аномалії розвитку і захворювання елементів 

заплідненого яйця 

— прищеплювати  гігієнічні навички 5.ПФ.С.02.ПР.0.20 — Особиста гігієна вагітної та породіллі, матері-

годувальниці 

5.ПФ.С.02.ПР.О.20.01—02 

— Особиста гігієна 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— проводити санітарно-освітню роботу з 

питань охорони материнства та дитинства, 

етики сімейних відносин та планування 

сім’ї, профілактики захворювань, що 

передаються статевим шляхом 

5.ПФ.С.02.ПР.О.21 — Психопрофілактика і психогігієна 5.ПФ.С.02.ПР.О.21.01 

— збирати анамнез, використовуючи 

навички міжособового спілкування 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.22 — Методи обстеження хворих. 5.ПФ.Д.03.ПР.О.22.01—06 

— Особистість. Психічні якості особистості 

— Методи обстеження дитини 

— Діагностика хірургічних захворювань 

— Психологічні аспекти лікувальної практики і 

психотерапії 

— Емоційно-вольові процеси 

— здійснювати та оцінювати  дані 

загального огляду пацієнтки 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.23 — Свідомість. Психічні процеси в нормі й патології 5.ПФ.Д.03.ПР.О.23.01—02 

— Основи діагностики 

— оглядати зів 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.24 — Клінічна анатомія, засоби дослідження в разі хвороб 

горла 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.24.01 

— проводити аускультацію серцевих тонів 

та дихання пацієнтки 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.25 — Органи дихання 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.25.01—05 

— Кровообіг 

— Патологія системи дихання 

— Патологія серцево-судинної системи 

— Органи дихання. Органи кровообігу 

— вимірювати артеріальний тиск, 

підраховувати пульс 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.26 — Спостереження і догляд за хворими на захворювання 

органів кровообігу 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.26.01 

— вимірювати температуру тіл 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.27 — Температура тіла людини. Термометрія 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.27.01—04 

— Патологія терморегуляції 

— Анатомо-фізіологічні особливості доношеної дитини та 

догляд за нею 

— Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини 

та догляд за нею 

— вимірювати зріст, масу тіла 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.28 — Обмін речовин та енергії 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.28.01—03 

— Порушення жирового й вуглеводного обміну 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— Харчування вагітних жінок, матерів-годувальниць 

— визначати наявність набряків 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.29 — Сечові та статеві органи 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.29.01—08 

— Патологія сечової системи 

— Порушення водного обміну 

— Спостереження і догляд за хворими на захворювання 

сечової системи 

— Захворювання нирок і сечових шляхів 

— Захворювання, пов’язані з вагітністю. Гестози 

— Вплив різних захворювань на перебіг вагітності та 

пологів 

— Нирки. Сечові шляхи 

— проводити пальпацію живота 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30 — Органи травлення 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.01—02 

— Патологія системи травлення 

— проводити зовнішнє акушерське 

обстеження 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.31 — Фізіологія вагітності 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.31.01—04 

— Багатопліддя 

— Тазові передлежання 

— Поперечне і косе положення плода 

— вислуховувати серцеві тони плода 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.32 — Кровообіг плода 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.32.01—04 

— Кисневе голодування 

— Багатоводдя 

— Внутрішньоутробна гіпоксія плода 

— вимірювати зовнішні та додаткові 

розміри таза, оглядати ромб Міхаеліса 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33 — Скелет нижньої кінцівки 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.01—03 

— Жіночий таз і тазове дно 

— Аномалії таза 

— оглядати зовнішні статеві органи 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.34 — Анатомія зовнішніх статевих органів 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.34.01—07 

— Травми жіночих статевих органів 

— Запальні захворювання жіночих статевих органів 

— Аномалії жіночих статевих органів 

— Акушерський травматизм 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— Післяпологові захворювання 

— Нормальний післяпологовий період 

— оглядати шийку матки в дзеркалах 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.35 — Пухлиноподібні утворення та справжні пухлини 

жіночих статевих органів 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.35.01 

— виконувати бімануальне дослідження, 

вимірювати обвід живота та висоту стояння 

дна матки 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36 — Невиношування вагітності 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.01 

— визначати передбачувану масу тіла 

плода 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.37 — Пологи 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.37.01—03 

— Плід — об’єкт пологів 

— Аномалії таза 

— брати матеріал на бактеріологічне, 

бактеріоскопічне та цитологічне 

дослідження 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.38 — Морфологія і фізіологія мікроорганізмів 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.38.01—21 

— Патогенні коки 

— Родина кишкових бактерій 

— Кориебактерії дифтерії 

— Мікобактерії туберкульозу 

— Збудники зоонозних інфекцій 

— Патогенні клостридії 

— Патогенні спірохети 

— Рикетсії. Віруси 

— Кишкові інфекції 

— Кров’яні інфекції 

— Інфекції зовнішніх покривів 

— Дерматомікози 

— Захворювання, що передаються статевим шляхом 

— Участь акушерки в лабораторних та інструментальних 

методах дослідження 

— Невиношування вагітності 

— Порушення менструального циклу 

— Безпліддя 

— Основи дитячої гінекології 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— Запалення 

— Пухлини 

— визначати термін вагітності, термін 

допологової відпустки, передбачуваний 

термін пологів 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.39 — Нормальний менструальний цикл 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.39.01—02 

— Невиношування  і переношування вагітності 

— в умовах пологового будинку і під час 

патронажу проводити проби на наявність 

білка в сечі 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.40 — Патологія вагітності і пологів 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.40.01—02 

— Захворювання, що пов’язані з вагітністю. Гестози 

— визначати групу крові, проводити проби 

на сумісність крові донора і реципієнта 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41 — Інфузійна терапія. Переливання крові та 

кровозамінників 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.01—09 

— Система крові 

— Патологія системи крові 

— Кровотворна система 

— Кровотечі під час вагітності, пологів 

— Невідкладна допомога в акушерстві 

— Невідкладна допомога в гінекології 

— Реанімація та інтенсивна терапія під час колапсу і шоку 

— Необхідність кореляції життєдіяльності організму в 

разі порушень гемостазу. Принцип інфузійної терапії 

— брати матеріал на сальмонельоз 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.42 — Родина кишкових бактерій 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.42.01—02 

— Сальмонельоз 

— оглядати на педикульоз та коросту 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.43 — Дезінфекція 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.43.01—02 

— Дерматозоонози 

— заповнювати гістерограму і партограму 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44 — Пологи 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.01 

— підготовлювати пацієнтку до 

дослідження та лікувальних процедур 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.45 — Методика обстеження гінекологічної хворої 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.45.01 

— підготовлювати роділлю до пологів 5.ПФ.С.05.ПП.Н.46 — Пологи 5.ПФ.С.05.ПП.Н.46.01—02 

— Нервова система 

— підготовлювати пацієнтку до операції 5.ПФ.С.05.ПП.Н.47 — Речовини, що впливають на ЦНС. Засоби для наркозу 5.ПФ.С.05.ПП.Н.47.01—05 

— Психотропні засоби 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— Оперативне акушерство 

— Загальне лікування гінекологічних хворих і догляд за 

ними 

— Лікування хворих у хірургічному відділенні 

— підготовлювати руки до виконання 

лікувально-діагностичних процедур, 

приймання пологів та оброблення 

новонародженого 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.48 — Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах 5.ПФ.С.05.ПП.Н.48.01 

— підготовлювати набір інструментів, 

перев’язувальний матеріал та необхідне 

обладнання для лікувально-діагностичних 

процедур та оперативного розродження 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.49 — Оперативна хірургічна техніка 5.ПФ.С.05.ПП.Н.52.01—02 

— Обсяг реанімаційної допомоги 

— здійснювати санітарне оброблення 

вагітних, роділь 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.50 — Санітарно-протиепідемічні заходи в акушерському 

стаціонарі 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.50.01 

— визначати та оцінювати характер 

пологової діяльності 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.51 — Вчення про тканини 5.ПФ.С.06.ПП.Н.51.01—03 

— Вчення про м’язи 

— Аномалії пологової діяльності 

— виконувати знеболювання пологів 5.ПФ.С.06.ПП.Н.52 — Імпульсивний струм низької частоти постійної та 

змінної полярності 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.52.01—06 

— Загальне знеболювання 

— Місцеве знеболювання 

— Знеболювання пологів 

— Засоби, що діють переважно в ділянці аферентних 

нервів 

— Основи лікувальної фізкультури 

— підготовлювати стерильний столик на 

пологи 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.53 — Антисептичні засоби 5.ПФ.С.06.ПП.Н.53.01 

— надавати акушерську допомогу в 

пологах 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.54 — Пологові травми. Внутрішньочерепна пологова травма 5.ПФ.С.06.ПП.Н.54.01 

— у разі потреби проводити епізіотомію, 

перинеотомію 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.55 — Знеболювання пологів 5.ПФ.С.06.ПП.Н.55.01—09 

— Оперативне акушерство 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— Акушерський травматизм 

— Антисептичні засоби 

— Оперативно-хірургічна техніка 

— Засоби, що діють переважно в ділянці аферентних 

нервів 

— Місцеве знеболювання 

— Анатомія жіночих статевих органів 

— Сечові та статеві органи 

— у разі потреби проводити амніотомію 5.ПФ.С.06.ПП.Н.56 — Антисептичні засоби 5.ПФ.С.06.ПП.Н.56.01—03 

— Пологи 

— Фізіологія вагітності 

— виконувати катетеризацію сечового 

міхура 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.57 — Спостереження і догляд за хворими на захворювання 

сечової системи 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.57.01 

— застосовувати міхур з льодом 5.ПФ.С.06.ПП.Н.58 — Найпростіші методи фізіотерапії 5.ПФ.С.06.ПП.Н.58.01—05 

— Кровотечі під час вагітності і в пологах 

— Післяпологові захворювання 

— Порушення менструального циклу 

— Пологові травми. Внутрішньочерепна пологова травма 

— відсмоктувати вміст ротоглотки та 

носоглотки у новонародженого 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.59 — Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої 

дитини та догляд за нею 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.59.01—02 

— Дістрес-синдром та асфіксія новонародженого 

— здійснювати “тепловий ланцюжок”, 

виконувати в разі потреби термометрію 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.60 — Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини 

та догляд за нею 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.60.01 

— здійснювати профілактику гонобленореї 5.ПФ.С.06.ПП.Н.61 — Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої 

дитини та догляд за нею 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.61.01—05 

— Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної  дитини 

та догляд за нею 

— Пологи 

— Антисептичні засоби 

— Очні хвороби 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— здійснювати перший та другий етапи 

оброблення пуповини новонародженого 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62 — Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої 

дитини та догляд за нею 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.01—04 

— Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини 

та догляд за нею 

— Пологи 

— Антисептичні засоби 

— виконувати антропометрію 

новонародженого 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.63 — Пологи 5.ПФ.С.06.ПП.Н.63.01—03 

— Багатопліддя 

— Аномалії розвитку і захворювання елементів плідного 

яйця 

— сповивати новонародженого 5.ПФ.С.06.ПП.Н.64 — Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої 

дитини та догляд за нею 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.64.01—02 

— Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини 

та догляд за нею 

— оцінювати стан новонародженого за 

шкалою Апгар 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.65 — Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої 

дитини та догляд за нею 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.65.01-—03 

— Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини 

та догляд за нею 

— Пологи 

— проводити спостереження за загальним 

станом роділлі, оцінювати його в разі 

погіршення 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.66 — Вплив різних захворювань на перебіг пологів 5.ПФ.С.06.ПП.Н.66.01—03 

— Захворювання, пов’язані з вагітністю. Гестози 

— Особливості догляду за тяжкохворим 

— у разі потреби здійснювати ручне 

відокремлення плаценти, виділення 

посліду, обстеження порожнини матки 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.67 — Антисептичні засоби 5.ПФ.С.06.ПП.Н.67.01—06 

— Профілактика хірургічної інфекції 

— Речовини, що впливають на ЦНС. Засоби для наркозу 

— Загальне знеболювання 

— Кровотечі під час пологів 

— Оперативне акушерство 

— подавати зволожений кисень 5.ПФ.С.06.ПП.Н.68 — Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострої 

дихальної недостатності 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.68.01—02 

— Дістрес-синдром та асфіксія новонародженого 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— оглядати родові шляхи 5.ПФ.С.06.ПП.Н.69 — Анатомія жіночих статевих органів 5.ПФ.С.06.ПП.Н.69.01—06 

— Сечові та статеві органи 

— Акушерський травматизм 

— Пологи 

— Антисептичні засоби 

— Оперативно-хірургічна техніка 

— проводити облік крововтрати 5.ПФ.С.06.ПП.Н.70 — Система крові 5.ПФ.С.06.ПП.Н.70.01—04 

— Патологія системи крові 

— Гемостаз 

— Кровотечі під час пологів 

— накладати шви на шийку матки, піхву, 

промежину в разі розриву першого-другого 

ступенів за відсутності лікаря 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71 — Антисептичні засоби 5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.01—05 

— Оперативно-хірургічна техніка 

— Засоби, що діють переважно в ділянці аферентних 

нервів 

— Місцеве знеболювання 

— Оперативне акушерство 

— користуватися сучасною наркозною 

апаратурою 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.72 — Обсяг реанімаційної допомоги. Легенево-серцева 

реанімація 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.72.01—02 

— Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній 

хірургії, акушерстві та гінекології, педіатрії 

— прикладати  новонародженого до 

грудей, роз’яснювати методи сучасного 

ведення лактації 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.73 — Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої 

дитини та догляд за нею 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.73.01—03 

— Нормальний  післяпологовий  період 

— Вигодовування грудної дитини 

— вести спостереження за станом 

породіллі після пологів та після 

оперативного розродження, оцінювати його 

в разі погіршення 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.74 — Нормальний післяпологовий період 5.ПФ.С.07.ПП.Н.74.01—06 

— Спостереження і догляд за хворими на захворювання 

органів кровообігу 

— Спостереження і догляд за хворими на захворювання 

органів дихання 

— Спостереження і догляд за хворими на захворювання 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

органів травлення 

— Спостереження і догляд за хворими на захворювання 

органів сечової системи 

— Лікування хворих у відділенні інтенсивної терапії та 

післяопераційній палаті 

— зціджувати молоко 5.ПФ.С.07.ПП.Н.75 — Нормальний післяпологовий період 

— Післяпологові захворювання 

— Захворювання молочної залози 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.75.01—03 

— проводити туалет породіль 5.ПФ.С.07.ПП.Н.76 — Особиста гігієна вагітної, породіллі та матері-

годувальниці 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.76.01 

— обробляти шви на промежині 5.ПФ.С.08.ПП.Н.77 — Антисептичні засоби 5.ПФ.С.08.ПП.Н.77.01—03 

— Рани 

— Світлолікування. Фізіопрофілактика 

— знімати шви з промежини 5.ПФ.С.08.ПП.Н.78 — Антисептичні засоби 5.ПФ.С.08.ПП.Н.78.01—02 

— Оперативно-хірургічна техніка 

— ставити  очисну клізму 5.ПФ.С.08.ПП.Н.79 — Органи травлення 5.ПФ.С.08.ПП.Н.79.01—05 

— Спостереження та догляд за хворими на захворювання 

органів травлення 

— Нормальний післяпологовий період 

— Гельмінтози 

— Кишкові інфекції 

— виконувати перев’язування та 

оброблення швів на черевній стінці після 

оперативного розродження 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.80 — Антисептичні засоби 5.ПФ.С.08.ПП.Н.80.01—07 

— Десмургія 

— Рани 

— Лікування хворих у відділенні інтенсивної терапії та 

післяопераційній палаті 

— Хірургічна інфекція 

— Гострі  гнійні захворювання шкіри та підшкірної 

основи 

— Дренування ран 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— проводити заняття з лікувальної 

фізкультури 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.81 — Гігієна вагітних 

— Основи  ЛФК 

— Організація роботи кабінету ЛФК 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.81.01—03 

— володіти маніпуляційною технікою 5.ПФ.С.08.ПП.Н.82 — Виписування, зберігання, застосування лікарських 

препаратів 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.82.01 

— виконувати фізіотерапевтичні 

процедури: ультразвуковий масаж, 

ультрафіолетове опромінювання, УВЧ, 

діатермію, електрофорез 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.83 — Лікування ультразвуком 5.ПФ.С.08.ПП.Н.83.01—10 

— Діатермія 

— Електричний струм низької напруги 

— Електричний струм високої напруги і частоти 

— Світлолікування 

— Солі лужних і лужноземельних металів 

— Нормальний післяпологовий період 

— Загальне лікування гінекологічних хворих і догляд за 

ними 

— Найпростіші методи фізіотерапії 

— Загартування 

— володіти технікою піхвових ванночок, 

спринцювань, присипок, лікування 

тампонами 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.84 — Виписування, зберігання, застосування лікарських 

препаратів 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.84.01—02 

— Загальне лікування гінекологічних хворих і догляд за 

ними 

— розводити антибіотики 5.ПФ.С.08.ПП.Н.85 — Виписування, зберігання, застосування лікарських 

препаратів 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.85.01—04 

— Алергія 

— Хіміотерапевтичні засоби 

— Алергійні хвороби шкіри 

— застосовувати грілку 5.ПФ.С.08.ПП.Н.86 — Найпростіші методи фізіотерапії 5.ПФ.С.08.ПП.Н.86.01—03 

— Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої 

дитини та догляд за нею 

— Опіки 

— накладати компрес 5.ПФ.С.08.ПП.Н.87 — Найпростіші методи фізіотерапії 5.ПФ.С.08.ПП.Н.87.01—03 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— Антисептичні засоби 

— Водо- і теплолікування 

— виготовляти найпростіші 

фітотерапевтичні засоби 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.88 — Найпростіші фітотерапевтичні засоби 5.ПФ.С.08.ПП.Н.88.01 

— напади бронхіальної астми 5.ПФ.С.08.ПП.Н.89 — Органи дихання 5.ПФ.С.08.ПП.Н.89.01—08 

— Патологія системи дихання 

— Спостереження та догляд за хворими на захворювання 

органів дихання 

— Невідкладна допомога в терапії 

— Найпростіші методи фізіотерапії 

— Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострої 

дихальної недостатності 

— Особливості догляду за тяжкохворими 

— Засоби, що впливають на функції органів дихання 

— надавати невідкладну допомогу вразі 

набряку легень 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.90 — Органи дихання 5.ПФ.С.09.ПП.Н.90.01—10 

— Патологія системи дихання 

— Спостереження та догляд за хворими на захворювання 

органів дихання 

— Невідкладна допомога в терапії 

— Найпростіші методи фізіотерапії 

— Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострої серцево-

судинної недостатності 

— Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострої 

дихальної недостатності 

— Серцево-легенева реанімація 

— Засоби, що впливають на функції органів дихання 

— Особливості догляду за тяжкохворими 

— надавати допомогу в разі гіпертонічного 

кризу 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.91 — Кровообіг 5.ПФ.С.09.ПП.Н.91.01—10 

— Патологія серцево-судинної системи 

— Спостереження та догляд за хворими на захворювання 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту) 

 31 

Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

органів кровообігу 

— Захворювання органів кровообігу 

— Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострої серцево-

судинної недостатності 

— Засоби, що впливають на серцево-судинну систему 

— Невідкладна допомога в терапії 

— Найпростіші методи фізіотерапії 

— надавати невідкладну допомогу в разі 

серцевого нападу 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.92 — Патологія серцево-судинної системи 5.ПФ.С.09.ПП.Н.92.01—09 

— Спостереження та догляд за хворими на захворювання 

органів кровообігу 

— Захворювання органів кровообігу 

— Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострої серцево-

судинної недостатності 

— Серцево-легенева реанімація 

— Засоби, що впливають на серцево-судинну систему 

— Невідкладна допомога в терапії 

— Найпростіші методи фізіотерапії 

— Особливості догляду за тяжкохворими 

— надавати невідкладну допомогу в разі 

гіперглікемічної коми 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.93 — Ендокринні залози 5.ПФ.С.09.ПП.Н.93.01—07 

— Патологія ендокринної системи 

— Захворювання ендокринних залоз та порушення обміну 

— Реанімація та інтенсивна терапія в разі коматозного 

стану 

— Гормональні препарати 

— Невідкладна допомога в терапі 

— Особливості догляду за тяжкохворими 

— надавати невідкладну допомогу в разі 

гіпоглікемічної коми 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.94 — Ендокринні залози 5.ПФ.С.09.ПП.Н.94.01-08 

— Патологія ендокринної системи 

— Захворювання ендокринних залоз та порушення обміну 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— Реанімація та інтенсивна терапія в разі коматозного 

стану 

— Гормональні препарати 

— Невідкладна допомога в терапії 

— Особливості догляду за тяжкохворими 

— Глюкоза 

— надавати невідкладну допомогу в разі 

ниркової коліки 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.95 — Сечові та статеві органи 5.ПФ.С.09.ПП.Н.95.01—05 

— Патологія сечової та статевої систем 

— Спостереження та догляд за хворими на захворювання 

сечової та статевої систем 

— Особливості догляду за тяжкохворими 

— Засоби, що впливають на функції нирок 

— надавати невідкладну допомогу в разі 

тяжких форм гестозів 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.96 — Нервова система 5.ПФ.С.09.ПП.Н.96.01—15 

— Сечові та статеві органи 

— Патологія сечової системи 

— Захворювання нирок і сечових шляхів 

— Реанімація та інтенсивна терапія в разі коматозного 

стану 

— Особливості догляду за тяжкохворими 

— Речовини, що діють переважно на холінергічні синапси 

— Речовини, що діють переважно на адренергічні синапси 

— Невідкладна допомога в акушерстві 

— Розлади психічної діяльності 

— Порушення мозкового кровообігу 

— Засоби, що впливають на функції органів травлення 

— Засоби, що впливають на функції нирок 

— Психотропні засоби 

— Засоби, що впливають на ЦНС 

— надавати невідкладну допомогу в разі 5.ПФ.С.09.ПП.Н.97 — Патологія системи крові 5.ПФ.С.09.ПП.Н.97.01—12 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

кровотечі — Розлади периферійного кровообігу 

— Спостереження та догляд за хворими на захворювання 

органів кровообігу 

— Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострої серцево-

судинної недостатності 

— Найпростіші методи фізіотерапії 

— Необхідність кореляції життєдіяльності організму в 

разі порушеннь гемостазу 

— Реанімація та інтенсивна терапія під час колапсу 

— Гемостаз 

— Невідкладна допомога в акушерстві 

— Невідкладна допомога в гінекології 

— Засоби, що впливають на сиситему крові 

— Засоби, що впливають на скорочувальну діяльність 

міометрія 

— надавати невідкладну допомогу в разі 

гострого живота 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.98 — Лікування хворих у відділеннях інтенсивної терапії та 

післяопераційній палаті 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.98.01—07 

— Загальні принципи першої медичної допомоги 

— Захворювання органів черевної порожнини 

— Невідкладна допомога в гінекології 

— Особливості догляду за тяжкохворими 

— Амбулаторна хірургія 

— Лікування хворих у хірургічному стаціонарі 

— надавати невідкладну допомогу в разі 

анафілактичного шоку 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.99 — Алергія 5.ПФ.С.09.ПП.Н.99.01—03 

— Гострі алергійні захворювання 

— Засоби, що впливають на процеси запалення та алергії 

— надавати невідкладну допомогу в разі 

нещасних випадків, аварій, катастроф, 

стихійного лиха та застосування сучасної 

зброї 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.100 — Уражуюча дія сучасної зброї 5.ПФ.С.09.ПП.Н.100.01—25 

— Заходи першої медичної та долікарської допомоги в 

разі поранення і ушкодження 

— Травматичний шок 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— Синдром тривалого роздавлювання тканин 

— Термічні опіки 

— Радіаційні ураження 

— Ураження отруйними речовинами 

— Рани 

— Опіки. Електротравми 

— Травми 

— Хірургічна інфекція 

— Десмургія 

— Травми ЦНС 

— Травми жіночих статевих органів 

— Невідкладна допомога в нещасних випадках 

— Захворювання та ушкодження голови 

— Захворювання та ушкодження грудної клітки 

— Захворювання та ушкодження черевної порожнини 

— Захворювання та ушкодження сечових та статевих 

органів 

— Захворювання та ушкодження кінцівок 

— Травми органа зору 

— Протиепідемічний захист в умовах застосування 

бактеріологічної зброї 

— Основи захисту від ядерної та хімічної зброї 

— Запобігання надзвичайним ситуаціям 

— Надання першої допомоги потерпілому 

— забезпечувати диференційований догляд 5.ПФ.С.10.ПП.Н.101 — Спостереження і догляд за хворими на захворювання 

органів кровообігу 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.101.01—11 

— Спостереження і догляд за хворими на захворювання 

органів дихання 

— Спостереження і догляд за хворими на захворювання 

органів травлення 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— Спостереження і догляд за хворими на захворювання 

органів сечової системи 

— Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої 

дитини та догляд за нею 

— Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини 

та догляд за нею 

— Захворювання внутрішніх органів та догляд за дітьми 

— Основні правила лікування хворих на інфекційні 

хвороби. Догляд за хворими 

— Основні правила обстеження, лікування неврологічних 

хворих і догляд за ними 

— Основні правила догляду, нагляду в разі психічних 

розладів 

— Найпростіші методи фізіотерапії 

— допомагати проводити амбулаторний 

прийом 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.102 — Психологічні аспекти лікувальної практики і 

психотерапії 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.102.01—20 

— Особливості взаємовідносин медперсоналу з 

пацієнтами 

— Амбулаторна хірургія 

— ФАП 

— Невідкладна допомога на догоспітальному етапі 

— Захворювання внутрішніх органів 

— Захворювання вуха, горла, носа. Невідкладна допомога 

— Хвороби очей 

— Основні принципи і методи лікування хворих на 

хвороби очей 

— Вигодовування грудної дитини 

— Методика обстеження дитини і семіотика основних 

захворювань 

— Основи дитячої гінекології 

— Діагностика вагітності 
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— Алергійні хвороби шкіри 

— Хвороби шкіри з нез’ясованою етіологією 

— Інфекційні та паразитарні захворювання 

— Венеричні хвороби 

— Основні принципи лікування хворих на інфекційні 

захворювання та догляд за хворими 

— Загальна симптоматика нервових хвороб 

— Загальна психопатологія та основні методи обстеження 

психічно хворих 

— виконувати профілактичні щеплення 5.ПФ.С.11.ПП.Н.103 — Основні принципи профілактики інфекційних хвороб 

та заходи боротьби з ними. Організація 

імунопрофілактики 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.103.01—09 

— Санітарна освіта 

— Охорона здоров’я матері й дитини 

— Вчення про імунітет 

— Специфічна імунопрофілактика інфекційних хвороб та 

імунотерапія 

— Хірургічна інфекція 

— Амбулаторна хірургія 

— ФАП 

— Дитячі інфекційні хвороби 

— здійснювати долікарський прийом 5.ПФ.С.11.ПП.Н.104 — Особливості взаємовідносин медпрацівників з 

пацієнтами 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.104.01—03 

— Діагностика вагітних 

— Участь акушерки в інструментальних та лабораторних 

методах дослідження 

— вимагати від пацієнтів виконання правил 

внутрішнього трудового розпорядку, 

виконання призначеного лікування, 

обстежень 

6.ПФ.С.01.ПП.Р.01 — Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в 

Україні 

6.ПФ.С.01.ПП.Р.01.01 

— давати вказівки молодшому медичному 6.ПФ.С.01.ПП.Р.02 — ФАП, сільська амбулаторія 6.ПФ.С.01.ПП.Р.02.01 
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персоналу кабінету та контролювати його 

роботу 

— організувати та контролювати власну 

поведінку з метою забезпечення 

гармонійних стосунків з учасниками 

спільної діяльності 

КСО-1.ПР.Р.01 — Свідомість. Психічні процеси КСО-1.ПР.Р.01.01 

— підвищувати фаховий і культурний 

рівень, фізичні та психічні якості, 

поліпшувати психологічний клімат і 

трудову активність у колективі, 

пропагувати здоровий спосіб життя та 

дотримання норм здорового способу життя; 

володіти навичками запобігання фізичній 

перевтомі, перетренуванню, 

перенапруженню, іншим кризовим проявам 

КСО-2.ПР.Р.02 — Фізична підготовка та фізичне виховання студентів КСО-2.ПР.Р.02.01—03 

— Легка атлетика 

— Спортивні ігри 

— здійснювати читання і осмислення 

професійно орієнтованої та 

загальнонаукової літератури, 

використовувати її в соціальній та 

професійних сферах; аналітично 

опрацьовувати наукові джерела з метою 

отримання інформації, що необхідна для 

вирішення певних завдань професійно-

виробничої діяльності 

КСО-3.ПР.Р.03 — Свідомість. Психічні процеси КСО-3.ПР.Р.03.01 

— в умовах виробничої або побутової 

діяльності з урахуванням мети спільної 

діяльності на основі усвідомлених цілей 

власної діяльності та її структури 

формувати здатність до критики і 

самокритики 

КСО-4.ПР.Р.04 — Свідомість. Психічні процеси КСО-4.ПР.Р.04.01 

— збагачувати свій інтелект шляхом 

самоосвіти 

КСО-5.ПР.Р.05 — Духовна культур як феномен КСО-5.ПР.Р.05.01 

— діагностувати й аналізувати стан 

соціально-психологічного клімату в 

колективі, причини наявних конфліктів, 

КСО-6.ПР.Р.06 — Психологічні основи спілкування КСО-6.ПР.Р.06.01 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту) 

 38 

Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

використовувати соціальні умови для 

профорієнтаційної роботи з кадрами, 

зміцнення трудової дисципліни, 

розв’язування міжособистих і трудових 

конфліктів 

— формулювати цілі власної діяльності з 

урахуванням суспільних, державних, 

виробничих інтересів; визначати структуру 

власної діяльності; приймати рішення щодо 

здійснення діяльності 

КСО-7.ПР.Р.07 — Соціально-технологічні теорії КСО-7.ПР.Р.07.01 

— в умовах виробничої або побутової 

діяльності формувати орієнтовну основу 

власних дій, оцінювати результати власної 

діяльності стосовно досягнення часткових 

та загальних цілей діяльності, коригувати 

цілі діяльності та її структуру з метою 

підвищення безпеки та ефективності 

діяльності 

КСО-8.ПР.Р.08 — Свідомість. Психічні процеси КСО-8.ПР.Р.08.01 

— толерантно ставитися до протилежних 

думок, брати участь у дискусіях, 

орієнтуватись у різноманітності релігійних 

вчень, течій та сект 

КСО-9.ПР.Р.09 — Філософська концепція людини КСО-9.ПР.Р.09.01 

— визначати зовнішні та внутрішні 

фактори, що сприяють або не сприяють 

вирішенню екологічних проблем України 

та її регіонів, прогнозувати стратегію і 

тактику збереження та стабільного 

розвитку життя на землі 

КСО-10.ПР.Р.10 — Загальна гігієна навколишнього середовища КСО-10.ПР.Р.10.01 

— з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки 

в історичних подіях минулого, аналізувати 

й узагальнювати історичний матеріал у 

певній системі, порівнювати, оцінювати, 

пояснювати історичні факти на основі 

здобутих із різних джерел знань 

КЗН-1.ПР.Р.01 — Україна від найдавніших часів до козаччини КЗН-1.ПР.Р.01.01—04 

— Україна в ХVІІ—ХVІІІ ст. 

— Українські землі в складі Австрійської та Російської 

імперій 

— Україна в новітні часи 

— оцінювати події та діяльність людей в КЗН-1.ПР.Р.02 — Україна від найдавніших часів до козаччини КЗН-1.ПР.Р.02.01—05 
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історичному процесі з позицій 

загальнолюдських цінностей 

— Україна в ХVІІ—ХVІІІ ст. 

— Українські землі в складі Австрійської та Російської 

імперій 

— Україна в новітні часи 

— Гуманістичний зміст історії виникнення і розвитку 

філософських проблем 

— розглядати суспільні явища в 

конкретних історичних умовах розвитку 

КЗН-1.ПР.Р.03 — Україна від найдавніших часів до козаччини КЗН-1.ПР.Р.03.01—04 

— Україна в ХVІІ—ХVІІІ ст. 

— Українські землі в складі Австрійської та Російської 

імперій 

— Україна в новітні часи 

— порівнювати, пояснювати, аналізувати і 

критично оцінювати історичні факти та 

діяльність осіб, спираючись на отримані 

знання на основі альтернативних поглядів 

на проблеми. Критично підходити до 

історичних подій радянського періоду 

КЗН-1.ПР.Р.04 — Україна в новітні часи КЗН-1.ПР.Р.04.04 

— заглиблюватися в сутність явищ і 

процесів реального світу, свідомо 

використовувати звання в пізнавальній, 

практичній, виробничій та організаційно-

виховній діяльності 

КЗН-1.ПР.Р.05 — Проблема буття у філософії КЗН-1.ПР.Р.05.01—02 

— Соціальна структура суспільства 

— розпізнавати різні види владних 

відносин, специфіку політичної влади, її 

сутність, структуру, функції, орієнтуватися 

в міжнародному політичному житті, 

геополітичній обстановці, мати уявлення 

про місце й статус України в сучасному 

світі 

КЗН-1.ПР.Р.06 — Влада як суспільне явище КЗН-1.ПР.Р.06.01 

— вирішувати практичні професійні 

завдання в сучасних мовах 

державотворення, процесі формування 

ринкової економіки, ставлення 

багатопартійної системи і відповідних 

КЗН-1.ПР.Р.07 — Політичні партії та громадські об’єднання КЗН-1.ПР.Р.07.01—02 

— Політичне життя, громадське суспільство і демократія 
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соціально-політичних відносин в Україні 

— застосовувати демократичні принципи 

та норми в розвитку політичних процесів в 

Україні, становлення її державності, гідно 

оцінювати духовну спадщину свого народу 

(пісні, обряди, традиції тощо) 

КЗН-1.ПР.Р.08 — Україна від найдавніших часів до козаччини КЗН-1.ПР.Р.08.01—04 

— Україна в ХVІІ—ХVІІІ ст. 

— Україна в новітні часи 

— Влада як суспільне явище 

— формувати сучасну історико-політичну 

культуру, формувати і відстоювати свою 

життєву політичну позицію 

КЗН-1.ПР.Р.09 — Гуманістичний смисл історії КЗН-1.ПР.Р.09.01—02 

— Політичне життя, громадянське суспільство і 

демократія 

— об’єктивно і критично оцінювати 

життєво важливу соціальну інформацію, 

вносити посильний вклад у гармонізацію 

людських міжнаціональних, міжпартійних 

відносин 

КЗН-1.ПР.Р.10 — Політичне життя, громадянське суспільство і 

демократія 

КЗН-1.ПР.Р.10.01—02 

— Теорія і практика соціальних досліджень 

— формувати цілісний погляд на основи 

економіки як системи знань, науково 

обґрунтовувати особливості формування й 

розвитку соціально-економічних явищ в 

умовах сучасної ринкової трансформації 

економіки України 

КЗН-1.ПР.Р.11 — Основи економіки як системи знань про розвиток 

соціально-економічних явищ в умовах сучасної ринкової 

економіки України 

КЗН-1.ПР.Р.11.01 

— формувати й чітко розуміти свої 

громадянські права, свободи та обов’язки, 

відстоювати принципи громадянського 

суспільства й правової держави 

КЗН-1.ПР.Р.12 — Основи Конституційного права України КЗН-1.ПР.Р.12.01—02 

— Політичне життя, громадянське суспільство і 

демократія 

— користуватись історичними джерелами 

та довідковими матеріалами з історії 

України 

КЗН-1.ПР.Р.13 — Україна від найдавніших часів до козаччини КЗН-1.ПР.Р.13.01—06 

— Україна в ХVІІ—ХVІІІ ст. 

— Українські землі в складі Австрійської та Російської 

імперій 

— Україна в новітні часи 

— Гуманістичний зміст історії виникнення і розвитку 

філософських проблем 

— Культура України від найдавніших часів до козаччини 

— давати раціонально-критичну оцінку КЗН-1.ПР.Р.14 — Україна в новітні часи КЗН-1.ПР.Р.14.01 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту) 

 41 

Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

політичних сил  з позиції загально-

національних інтересів України 

— орієнтуватись у проблемах поділу влади, 

формах державного управління 

КЗН-1.ПР.Р.15 — Влада як суспільне явище КЗН-1.ПР.Р.15.01 

— орієнтуватись у міжнародному 

політичному житті, мати уявлення про 

місце і статус України в сучасному світі 

КЗН-1.ПР.Р.16 — Політичне життя, громадянське суспільство і 

демократія 

КЗН-1.ПР.Р.16.01—02 

— Соціальні технологічні теорії 

— приймати практичні рішення щодо 

оптимального застосування професійних 

знань в інтересах становлення незалежної 

України 

КЗН-1.ПР.Р.17 — Політична свідомість та політична культура КЗН-1.ПР.Р.17.01 

— читати, відповідати на запитання, вести 

бесіду в обсязі необхідного спілкування в 

соціально-побутовій, культурній та 

професійній сферах 

КЗН-1.ПР.Р.18 — Україна в новітні часи КЗН-1.ПР.Р.18.01 

— проводити ґрунтовний аналіз соціальної 

спрямованості господарської діяльності 

держави та підприємств в Україні й у світі 

КЗН-1.ПР.Р.19 — Соціальна спрямованість господарської діяльності 

держави та підприємств в Україні й світі 

КЗН-1.ПР.Р.19.01 

— використовувати соціальні умови для 

профорієнтаційної роботи з кадрами, 

зміцнення трудової дисципліни, 

розв’язання міжособистісних і трудових 

конфліктів тощо 

КЗН-1.ПР.Р.20 — Основи трудового права КЗН-1.ПР.Р.20.01 

— приймати практичні рішення щодо 

ефективного застосування набутих 

економічних знань під час виконання своїх 

професійних обов’язків 

КЗН-1.ПР.Р.21 — Основи економіки як системи знань про розвиток 

соціально-економічних явищ в умовах сучасної ринкової 

економіки України 

КЗН-1.ПР.Р.21.01—02 

— Соціальна спрямованість господарської діяльності 

держави та підприємств в Україні й світі 

— професійно спілкуватися з діловими 

партнерами. Володіти емоційним станом і 

самоконтролем 

КЗН-1.ПР.Р.22 — Психологічні основи спілкування КЗН-1.ПР.Р.22.01 

— аналізувати явища духовного життя, 

орієнтуватися в багатому світі духовної 

культури 

КЗН-1.ПР.Р.23 — Духовна культура як феномен КЗН-1.ПР.Р.23.01 
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— розрізняти світобачення  і 

світорозуміння кожної культурно-

історичної епохи 

КЗН-1.ПР.Р.24 — Світобачення і світорозуміння культурно-історичних 

епох 

КЗН-1.ПР.Р.24.01 

— збагачувати власну духовну культуру 

шляхом самоосвіти, творчо працювати над 

поглибленням і вдосконаленням культурно-

освітніх знань 

КЗН-1.ПР.Р.25 — Духовна культура як феномен КЗН-1.ПР.Р.25.01 

— орієнтуватись у багатстві духовної 

культури, збагачувати свій інтелект 

шляхом самоосвіти, давати пояснення 

різноманітним концепціям розвитку 

світової культури, толерантно ставитися до 

протилежних думок, брати участь у 

дискусіях, критично ставитись до 

тенденційної інформації 

КЗН-1.ПР.Р.26 — Українська культура XVII—XVIII ст. КЗН-1.ПР.Р.26.01—02 

— Українська культура в новітні часи 

— розглядати всі культурологічні питання 

сучасності з позиції цивілізованого підходу 

КЗН-1.ПР.Р.27 — Духовна культура як феномен КЗН-1.ПР.Р.27.01 

— орієнтуватись у різноманітності 

релігійних вчень, течій та сект 

КЗН-1.ПР.Р.28 — Гуманістичний зміст історії виникнення і розвитку 

філософських проблем 

КЗН-1.ПР.Р.28.01 

— застосовувати знання з питань 

конституційних прав та обов’язків 

громадян України 

КЗН-1.ПР.Р.29 — Основи конституційного права України КЗН-1ПР.Р.29.01—08 

— Основи адміністративного права 

— Основи цивільного права 

— Основи сімейного права 

— Основи трудового права 

— Основи соціального забезпечення 

— Основи екологічного права 

— Основи кримінального права 

— обґрунтувати свою світоглядну та 

громадську позиції 

КЗН-1.ПР.Р.30 — Філософська концепція людини КЗН-1.ПР.Р.30.01 

— аналізувати соціально значущі проблеми 

і процеси, факти і явища суспільного життя 

КЗН-1.ПР.Р.31 — Теорія і практика соціальних досліджень КЗН-1.ПР.Р.31.01—02 

— Соціальна філософія 

— володіти методологією і методами КЗН-1.ПР.Р.32 — Основний зміст пізнавальної діяльності КЗН-1.ПР.Р.32.01 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

пізнання, творчої діяльності під час 

вирішення професійних завдань, 

розроблення соціальних та екологічних 

заходів, організації міжнародних людських 

відносин 

— самостійно аналізувати й оцінювати 

сучасні проблеми людського буття, 

виявляти фактори, що визначають 

прогресивні та консервативні тенденції, 

знаходити шляхи прискорення прогресу й 

методи нейтралізації негативних явищ 

КЗН-1.ПР.Р.33 — Основи філософського вчення про розвиток КЗН-1.ПР.Р.33.01—02 

— Філософська концепція людини. Цінності в житті 

людини й суспільства 

— аналізувати факти та явища, визначаючи 

роль людського фактора в історії, давати 

різнобічну характеристику сучасним 

проблемам та історичним особам 

КЗН-1.ПР.Р.34 — Україна в Новітні часи КЗН-1.ПР.Р.34.01—03 

— Соціальна філософія 

— Політичне життя суспільства 

— давати правовий аналіз конкретних 

суспільних відносин 

КЗН-1.ПР.Р.35 —Основи конституційного права України КЗН-1.ПР.Р.35.01 

— розв’язувати правові ситуації з 

підготовкою та складанням правових 

документів 

КЗН-1.ПР.Р.36 — Основи адміністративного права КЗН-1.ПР.Р.36.01—07 

— Основи цивільного права 

— Основи сімейного права 

— Основи трудового права 

— Основи соціального забезпечення 

— Основи екологічного права 

— Основи кримінального права 

— вільно орієнтуватись у питаннях 

правового характеру щодо обраної професії 

КЗН-1.ПР.Р.37 — Основи трудового права КЗН-1.ПР.Р.37.01 

— аналізувати принципи та структуру 

організації та діяльності державних органів 

КЗН-1.ПР.Р.38 — Політичне життя, громадянське суспільство і 

демократія 

КЗН-1.ПР.Р.38.01 

— чітко визначати й користуватися двома 

формами ділового мовлення: усною і 

писемною 

КІ-1.ПР.Р.01 — Усне ділове мовлення КІ-1.ПР.Р.01.01—02 

— Писемне ділове мовлення 

— дотримуючись норм сучасної 

літературної української мови, логічно, 

КІ-1.ПР.Р.02 — Усне ділове мовлення КІ-1.ПР.Р.02.01—02 

— Писемне ділове мовлення 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

точно і послідовно формулювати думки 

— знаючи основні правила оформлення 

найважливіших документів, добирати 

відповідні терміни за фахом для 

грамотного оформлення ділових паперів 

КІ-1.ПР.Р.03 — Писемне ділове мовлення КІ-1.ПР.Р.03.01—02 

— Складання професійних документів. Реквізити 

документів 

— логічно і послідовно давати стислу 

інформацію з питань професійного 

спілкування в колективі 

КІ-1.ПР.Р.04 — Усне ділове мовлення КІ-1.ПР.Р.04.01—02 

— Писемне ділове мовлення 

— читати, відповідати на запитання, вести 

бесіду в обсязі необхідного спілкування в 

соціально-побутовій, культурній та 

професійній сферах 

КІ-2.ПР.Р.01 — Читання і реферування загальнонаукової або загально-

технічної інформації 

КІ-2.ПР.Р.01.01 

— розуміти іноземну мову й розвивати 

практичні навички ділового професійного 

спілкування 

КІ-2.ПР.Р.02 — Елементарне спілкування із загальних питань у межах 

загальновживаних норм 

КІ-2.ПР.Р.02.01 

— володіти іноземною мовою в письмовій 

формі і складати ділові листи, угоди, 

контракти тощо 

КІ-2.ПР.Р.03 — Написання особистих і нескладних ділових листів КІ-2.ПР.Р.03.01 

— використовуючи інформаційні 

технології (інформативні бази даних, 

гіпертексти, системи навігації, пошуку 

інформації тощо) на електронних носіях 

(включаючи СД-ROM носії на мережу 

INTERNET), отримувати інформацію, 

необхідну для вирішення певних завдань 

діяльності 

КІ-3.ПР.Р.01 —Інформаційні технології КІ-3.ПР.Р.01.01 

— проводити обговорення проблем 

загальнонаукового та професійно 

орієнтованого характеру, проводити усний 

обмін інформацією у процесі повсякденних 

і ділових контактів 

КІ-4.ПР.Р.01 — Усне ділове мовлення КІ-4.ПР.Р.01.01 

— оцінювати рівень розвитку власних 

пізнавальних процесів та визначати 

характер їхнього впливу на ефективність 

КІ-5.ПР.Р.01 — Свідомість. Психічні процеси КІ-5.ПР.Р.01.01 
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Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

виконань професійних завдань різного 

рівня складності 

— підвищувати фаховий і культурний 

рівень, фізичні та психічні якості, 

поліпшувати психологічний клімат і 

трудову активність у колективі, 

пропагувати здоровий спосіб життя та 

дотримання норм здорового способу життя, 

володіти навичками запобігання фізичній 

перевтомі, перетренуванню, 

перевантаженню, іншим кризовим проявам 

КСО-2.ПР.Р.02 — Фізична підготовка та фізичне виховання студентів КСО-2.ПР.Р.02.01—03 

— Легка атлетика 

— Спортивні ігри 
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Додаток В 

Перелік навчальних дисциплін і практик та система блоків змістових модулів 

 

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ГСЕ.01 Історія України України від найдавніших 

часів до козаччини 

ГСЕ.01.01 — Україна від найдавніших часів 

до козаччини 

КЗН-1.ПР.Р.01.01—03.01 

Україна в XVII—XVIII ст. ГСЕ.01.02 — Україна в XVII—XVIII ст. КЗН-1.ПР.Р.01.02—03.02 

Українські землі в складі 

Австрійської та Російської 

імперій 

ГСЕ.01.03 — Українські землі в складі 

Австрійської та Російської 

імперій 

КЗН-1.ПР.Р.01.03—03.03 

Україна в новітні часи ГСЕ.01.04 — Україна в новітні часи КЗН-1.ПР.Р.01.04 

КЗН-1.ПР.Р.03.04—04.04 

КЗН-1.ПР.Р.14.01 

ГСЕ.02 Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Усне ділове мовлення ГСЕ 02.01 — Усне ділове мовлення КІ-1.ПР.Р.01.01—02.01 

КІ-1.ПР.Р.04.01 

Писемне ділове мовлення ГСЕ 02.02 — Писемне ділове мовлення КІ-1.ПР.Р.01.02 

КІ-4.ПР.Р.01.01 

Складання професійних 

документів. Реквізити 

документів 

ГСЕ 02.03 — Складання професійних 

документів. Реквізити 

документів 

КІ-1.ПР.Р.01.03 

ГСЕ.03 Основи філософських 

знань 

Гуманістичний зміст історії 

виникнення і розвитку 

філософії 

ГСЕ.03.01 — Гуманістичний зміст історії 

виникнення і розвитку філософії 

КЗН-1.ПР.Р.02.05 

КЗН-1.ПР.Р.13.05 

КЗН-1.ПР.Р.28.01 

Онтологія і гносеологія  ГСЕ.03.02 — Проблема буття у філософії КЗН-1.ПР.Р.05.01 

— Основний зміст пізнавальної 

діяльності 

КЗН-1.ПР.Р.32.01 

Соціальна філософія ГСЕ.03.03 — Основний зміст пізнавальної 

діяльності 

КЗН-1.ПР.Р.32.01 

— Основи філософського вчення КЗН-1.ПР.Р.33.01—33.02 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

про розвиток 

— Філософська концепція 

людини 

КСО-9.ПР.Р.09.01 

— Соціальна філософія КЗН-1.ПР.Р.34.02 

ГСЕ.04 Соціологія Соціальна структура 

суспільства 

ГСЕ.04.01 — Соціальна структура 

суспільства 

КЗН.1.ПР.Р.05.02 

Теорія і практика соціальних 

досліджень 

ГСЕ.04.02 — Теорія і практика соціальних 

досліджень 

КЗН.1.ПР.Р.10.02 

КЗН.1.ПР.Р.31.01 

Соціально технологічні 

теорії 

ГСЕ.04.03 — Соціально-технологічні теорії КЗН.1.ПР.Р.16.02 

ГСЕ.05 Основи правознавства  Основи конституційного 

права 

ГСЕ.05.01 — Основи конституційного 

права 

КЗН-1.ПР.Р.12.01 

КЗН-1.ПР.Р.29.01 

КЗН-1.ПР.Р.35.01 

Основи адміністративного 

права 

ГСЕ.05.02 — Основи адміністративного 

права 

КЗН-1.ПР.Р.29.02 

КЗН-1.ПР.Р.36.02 

Основи цивільного права ГСЕ.05.03 — Основи цивільного права КЗН-1.ПР.Р.29.03 

КЗН-1.ПР.Р.36.03 

Основи сімейного права ГСЕ05.04 — Основи сімейного права КЗН-1.ПР.Р.29.04 

КЗН-1.ПР.Р.36.04 

Основи трудового права ГСЕ.05.05 — Основи трудового права КЗН-1.ПР.Р.20.05 

КЗН-1.ПР.Р.29.05 

КЗН-1.ПР.Р.36.05—37.05 

Основи права соціального 

забезпечення 

ГСЕ.05.06 — Основи права соціального 

забезпечення 

КЗН-1.ПР.Р.29.06 

КЗН-1.ПР.Р.36.06 

Основи екологічного права ГСЕ.05.07 — Основи екологічного права КЗН-1.ПР.Р.29.07 

КЗН-1.ПР.Р.36.07 

Основи кримінального права ГСЕ.05.08 — Основи кримінального права КЗН-1.ПР.Р.29.08 

КЗН-1.ПР.Р.36.08 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

Основи конституційного 

права 

ГСЕ.05.01 — Основи конституційного 

права 

КЗН-1.ПР.Р.12.01 

КЗН-1.ПР.Р.29.01 

КЗН-1.ПР.Р.35.01 

ГСЕ.06 Основи економічної 

теорії 

Основи економіки як 

система знань про розвиток 

соціально-економічних явищ 

в умовах сучасної ринкової 

економіки України 

ГСЕ.06.01 — Основи економіки як система 

знань про розвиток соціально-

економічних явищ в умовах 

сучасної ринкової економіки 

України 

КЗН-1.ПР.Р.11.01 

КЗН-1.ПР.Р.21.01 

Соціальна спрямованість 

господарської діяльності 

держави та підприємств в 

Україні й у світі 

ГСЕ.06.02 — Соціальна спрямованість 

господарської діяльності 

держави та підприємств в 

Україні й у світі 

КЗН-1.ПР.Р.19.01 

КЗН-1.ПР.Р.21.02 

ГСЕ.07 Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням)  

Читання і реферування 

загальнонаукової або 

загально-технічної 

інформації 

ГСЕ.07.01 — Читання і реферування 

загальнонаукової або 

загальнотехнічної інформації 

КІ-2.ПР.Р.01.01 

Елементарне спілкування із 

загальних питань й у межах 

загальновживаних норм 

ГСЕ.07.02 — Елементарне спілкування із 

загальних питань в межах 

загальновживаних норм 

КІ-2.ПР.Р.02.01 

Написання особистих і 

нескладних ділових листів 

ГСЕ.07.03 — Написання особистих і 

нескладних ділових листів 

КІ-2.ПР.Р.03.01 

ГСЕ.08 Культурологія Духовна культура як 

феномен історії людства 

ГСЕ.08.01 — Духовна культура як феномен 

історії людства 

КЗН-1.ПР.Р.23.01 

КЗН-1.ПР.Р.27.01 

КСО-6.ПР.Р.06.01 

Світобачення і 

світорозуміння культурно-

історичних епох 

ГСЕ.08.02 — Світобачення і світорозуміння 

культурно-історичних епох 

КЗН-1.ПР.Р.24.01 

Культура України від 

найдавніших часів до 

козаччини  

ГСЕ.08.03 — Культура України від 

найдавніших часів до козаччини 

КЗН-1.ПР.Р.13.01 

КЗН-1.ПР.Р.02.01—03.01 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту) 

 49 

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

Українська культура XVII—

XVIII ст. 

ГСЕ.08.04 — Українська культура XVII—

XVIII ст. 

КЗН-1.ПР.Р.26.01 

КЗН-1.ПР.Р.01.02 

Українська культура в 

новітні часи 

ГСЕ.08.05 — Українська культура в Новітні 

часи 

КЗН-1.ПР.Р.26.02 

КЗН-1.ПР.Р.02.04 

ГСЕ.09 Фізичне виховання Фізична підготовка та 

фізичне виховання студентів 

ГСЄ.09.01 — Фізична підготовка та фізичне 

виховання студентів 

КСО-2.ПР.Р.02.01 

Легка атлетика ГСЄ.09.02 — Легка атлетика КСО-2.ПР.Р.02.02 

Спортивні ігри ГСЄ.09.03 — Спортивні ігри КСО-2.ПР.Р.02.03 

ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки 

ПН.01 Основи латинської 

мови з медичною 

термінологією 

Правила питання, письма та 

наголосу 

ПН.01.01 — Латинський алфавіт 8.ПФ.С.01.ПР.О.06.02 

Рецепт. 

Структура і форма 

латинська частина рецепту 

ПН.01.02 — Рецепт. 

Структура і форма. Латинська 

частина рецепту 

8.ПФ.С.01.ПР.О.06.03 

ПН.02 Основи  психології та 

міжособове 

спілкування 

Свідомість. Психічні 

процеси 

ПН.02.01 — Свідомість. Психічні процеси 5.ПФ.Д.03.ПР.О.23.04 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.22.09 

КСО-1.ПР.Р.01 

КСО-3.ПР.Р.03 

КСО-4.ПР.Р.04 

КСО-8.ПР.Р.08 

Психологічні основи 

спілкування 

ПН.02.02 — Психологічні основи 

спілкування 

КЗН-1.ПР.Р.22.01 

КСО-6.ПР.Р.06 

Особливості взаємовідносин 

медичного працівника з 

пацієнтом 

ПН.02.03 — Особливості взаємовідносин 

медичного працівника з 

пацієнтом 

5.ПФ.С.02.ПР.О.18.02 

5.ПФ.С.02.ПР.О.21.02 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.22.01 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.49.01 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.50.03 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.51.04 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.02 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту) 

 50 

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

Психологічні аспекти 

лікувальної практики і 

психотерапії 

ПН.02.04 — Психологічні аспекти 

лікувальної практики і 

психотерапії 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.22.08 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.49.06 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.50.02 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.51.05 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.01 

5.ПФ.С.02.ПР.О.21.03 

ПН.03 Основи медичної 

інформатики  

Методи статистичного 

дослідження 

ПН.03.01 — Методи статистичного 

дослідження 

8.ПФ.С.01.ПР.О.03.01 

Автоматизовані системи 

управління в установах 

охорони здоров’я 

ПН.03.02 — Автоматизовані системи 

управління в установах охорони 

здоров’я 

8.ПФ.С.01.ПР.О.02.04 

— Автоматизована система 

охорони здоров’я 

8.ПФ.С.01.ПР.О.03.04 

— Автоматизовані системи 

управління в установах охорони 

здоров’я 

8.ПФ.С.01.ПР.О.04.05 

Методи оброблення 

медичної інформації 

ПН.03.03 — Методи оброблення медичної 

інформації 

8.ПФ.С.01.ПР.О.04.01 

8.ПФ.С.01.ПР.О.03.03 

— Методи статистичного 

дослідження 

8.ПФ.С.01.ПР.О.03.01 

Інформаційні технології ПН.03.04 — Інформаційні технології 8.ПФ.С.01.ПР.О.02.05 

8.ПФ.С.01.ПР.О.05.03 

Діагностика та 

прогнозування на ЕОМ 

ПН.03.05 — Діагностика та прогнозування 

захворювань на ЕОМ 

5.ПФ.С.01.ПР.О.14.04 

Автоматизована система 

управління охорони 

здоров’я. 

Автоматизоване робоче 

місце медичного працівника 

ПН.03.06 — Автоматизована система 

управління охорони здоров’я 

8.ПФ.С.01.ПР.О.02.04—03.04 

— Автоматизоване робоче місце 

медичного працівника 

8.ПФ.С.02.ПР.О.04.02—05.02 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту) 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

ПН.04 Анатомія людини Вчення про тканини ПН.04.01 — Вчення про тканини  5.ПФ.С.01.ПР.О.12.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.55.01 

Вчення про кістки ПН.04.02 — Скелет нижньої кінцівки 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.34.01—34.02 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.35.01—35.02 

Вчення про м’язи ПН.04.03 — Вчення про м’язи 5.ПФ.С.06.ПП.Н.55.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.76.01 

Вчення про органи 

травлення 

ПН.04.04 — Вчення про органи травлення  5.ПФ.Д.03.ПР.Н.31.04 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.84.01 

Вчення про органи дихання ПН.04.05 — Вчення про органи дихання 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.25.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.94.01 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.95.01 

Вчення про судини 

кровообігу 

ПН.04.06 — Вчення про судинки 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.25.03 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.26.01—27.01 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.96.01—97.01 

— Кровообіг плоду 5.ПФ.С.01.ПР.О.06.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.01 

Сечові та статеві органи ПН.04.07 — Сечові та статеві органи 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.01 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.10 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.37.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.37.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.38.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.38.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.59.09—59.10 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.61.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.74.01—74.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.100.01 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.02 

Ендокринні залози ПН.04.08 — Ендокринні залози 5.ПФ.С.09.ПП.Н.98.01—99.01 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту) 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

Нервова система ПН.04.09 — Нервова система 5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.01 

ПН.05 Фізіологія людини Система крові ПН.05.01 — Система крові 5.ПФ.С.01.ПР.О.05.06 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.02—45.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.75.01 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.01 

Вчення про органи 

травлення 

ПН.05.02 — Вчення про органи травлення 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.31.04 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.84.01 

Вчення про органи дихання ПН.05.03 — Вчення про органи дихання 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.25.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.94.01—95.01 

Вчення про судини 

кровообігу 

ПН.05.04 — Вчення про судинки 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.25.03 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.26.01—27.01 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.96.01—97.01 

— Кровообіг плода 5.ПФ.С.01.ПР.О.06.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.01 

Обмін речовин енергії, 

теплолбмін 

ПН.05.05 — Обмін речовин енергії, 

теплолбмін 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.29.05 

Сечові та статеві органи ПН.05.06 — Сечові та статеві органи 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.01 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.10 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.37.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.37.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.38.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.38.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.59.09—59.10 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.61.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.74.01—74.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.100.01 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.02 

Ендокринні залози ПН.05.07 — Ендокринні залози 5.ПФ.С.09.ПП.Н.98.01—99.01 



ГСВОУ________11 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

Нервова система ПН.05.08 — Нервова система 5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.01 

ПН.06 Патоморфологія та 

патфізіологія 

Загальна нозологія ПН.06.01 — Ушкодження 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.27.06 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.03 

— Імунопатологічні процеси 5.ПФ.С.09.ПП.Н.104.01 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.90.02 

Типові патологічні процеси ПН.06.02 — Розлади периферійного 

кровообігу і мікроциркуляції 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.49.03 

Патологія органів і систем ПН.06.03 — Запалення 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.29 

— Патологія терморегуляція 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.28.02 

— Кисневі голодування 5.ПФ.С.01.ПР.О.06.04 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.03 

— Пухлини 5.ПФ.С.01.ПР.О.12.02 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.30 

— Патологія системи крові 5.ПФ.С.01.ПР.О.05.07 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.03—45.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.75.02—75.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.03 

— Патологія серцево-судинної 

системи 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.25.05 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.26.02—27.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.96.02—97.02 

— Патологія системи дихання 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.25.04 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.94.02-95.02 

— Патологія системи травлення 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.31.05 

— Патологія ендокринної 

системи 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.98.02—99.02 

— Патологія вагітності і пологів 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.43.02 

ПН.07 Основи медичної Цитологічні основи ПН.07.01 — Цитологічні основи 5.ПФ.С.01.ПР.О.13.02 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

генетики спадковості спадковості 5.ПФ.С.01.ПР.О.12.04 

Біохімічні основи 

спадковості 

ПН.07.02 — Біохімічні основи спадковості 5.ПФ.С.01.ПР.О.12.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.13.01 

Методи медичної генетики ПН.07.03 — Методи медичної генетики 5.ПФ.С.01.ПР.О.12.05 

5.ПФ.С.01.ПР.О.13.03 

5.ПФ.С.02.ПР.О.19.07 

Спадковість і патологія ПН.07.04 — Спадковість і патологія 5.ПФ.С.01.ПР.О.13.04 

Медико-генетичне 

консультування  

ПН.07.05 — Медико-генетичне 

консультування  

5.ПФ.С.02.ПР.О.19.09 

5.ПФ.С.01.ПР.О.13.06 

5.ПФ.С.02.ПР.О.21.04 

ПН.08 Основи мікробіології з 

імунологією 

Загальна мікробіологія ПН.08.01 — Морфологія і фізіологія 

мікроорганізмів 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.01 

— Мікроби і навколишнє 

середовище 

5.ПФ.С.01.ПР.О.04.01 

5.ПФ.С.01.ПР.О.04.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.01 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.03 

— Вчення про інфекцію 5.ПФ.С.01.ПР.О.17.01 

— Вчення про імунітет 5.ПФ.С.11.ПП.Н.108.04 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.108.05 

Спеціальна мікробіологія ПН.08.02 — Патогенні коки 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.02 

— Родина кишкових бактерій 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.46.04 

— Коринебактерії дифтерії 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.04 

— Мікобактерії туберкульозу 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.05 

— Збудники зоонозних інфекцій 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.06 

— Патогенні клостридії 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.07 

— Патогенні спірохети 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.08 

— Рикетсії і віруси 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.09 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

ПН.09 Основи екології та 

профілактичної 

медицини 

Загальна гігієна 

навколишнього середовища 

ПН.09.01 — Загальна гігієна 

навколишнього середовища 

5.ПФ.С.02.ПР.О.19.02—19.06 

КСО-10.ПФ.Р.10.01 

Гігієна особиста, праці  

дітей і підлітків 

ПН.09.02 — Особиста гігієна 5.ПФ.С.02.ПР.О.20.03 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.26.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.05 

— Гігієна праці 5.ПФ.С.01.ПР.О.02.06 

— Гігієна дітей і підлітків 5.ПФ.С.01.ПР.О.16.02 

Гігієна ЛПЗ. Організація 

медичного обслуговування. 

Санітарна освіта 

ПН.09.03 — Гігієна ЛПЗ 5.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

— Організація медичного 

обслуговування населення 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.05 

5.ПФ.С.01.ПР.О.14.05 

— Санітарна освіта 5.ПФ.С.02.ПР.О.19.08 

5.ПФ.С.02.ПР.О.21.07 

ПН.10 Фармакологія та 

медична рецептура 

Загальна рецептура ПН.10.01 — Рецепт. Структура та форма. 

Латинська частина рецепту 

8.ПФ.С.01.ПР.О.06.03 

— Загальна рецептура 8.ПФ.С.01.ПР.О.06.04 

5.ПФ.С.01.ПР.О.05.05 

5.ПФ.С.01.ПР.О.11.04 

5.ПФ.С.01.ПР.О.06.02 

5.ПФ.С.01.ПР.О.11.04 

— Лікарські оформлення 8.ПФ.С.01.ПР.О.06.01 

8.ПФ.С.01.ПР.О.06.04 

Загальна фармакологія  ПН.10.02 — Загальна фармакологія 5.ПФ.С.08.ПП.Н.89.05 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.87.01 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.89.01 

Лікарські засоби, які 

впливають на периферійну 

нервову систему 

ПН.10.03 — Речовини, що впливають на 

дію в ділянці закінчень 

аферентних нервів 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.56.07 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.76.04 

— Речовини, що діють 

переважно в ділянці закінчень 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.10 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

еферентних нервів та 

холінергічні синапси 

— Речовини, що діють на 

адренергічні синапси 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.11 

Лікарські засоби, які 

впливають на ЦНС 

ПН.10.04 — Засоби для наркозу 5.ПФ.С.06.ПП.Н.56.01 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.18 

Психотропні засоби ПН.10.05 — Психотропні засоби 5.ПФ.С.05.ПП.Н.51.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.56.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.17 

Засоби, які впливають на 

органи дихання 

ПН.10.06 — Засоби, що впливають на 

функції органів дихання 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.94.08 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.95.09 

Засоби, що впливають на 

серцево-судинну систему 

ПН.10.07 — Засоби, що впливають на 

серцево-судинну систему 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.96.06 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.97.07 

— Засоби, що впливають на 

функції нирок 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.100.06 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.16 

Засоби, що впливають на 

функцію органів травлення 

ПН.10.08 — Засоби, що впливають на 

функції органів травлення 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.15 

Засоби, що впливають на 

тонус та скорочувальну 

діяльність міометрія 

ПН.10.09 — Засоби, що впливають на 

тонус та скорочувальну 

діяльність міометрія 

5.ПФ.С.01.ПР.О.05.01 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.15 

Засоби, що впливають на 

систему крові 

ПН.10.10 — Засоби, що впливають на 

систему крові 

5.ПФ.С.01.ПР.О.05.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.14 

Лікарські засоби з 

переважним впливом на 

процеси тканинного обміну 

ПН.10.11 — Препарати гормонів 5.ПФ.С.01.ПР.О .06.01 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.98.05—99.05 

— Контрацептивні засоби 5.ПФ.С.01.ПР.О.10.03 

5.ПФ.С.02.ПР.О.21.03 

— Вітамінні препарати 5.ПФ.С.01.ПР.О.06.07 

— Солі лужних і лужно- 

земельних металів 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.104.04 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

— Глюкоза 5.ПФ.С.09.ПП.Н.99.08 

Антисептичні засоби ПН.10.12 — Антисептичні засоби 5.ПФ.С.01.ПР.О.03.02—04.02 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.49.02 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.50.01—52.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.54.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.57.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.59.05 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.60.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.61.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.66.05 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.67.04 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.72.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.74.05 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.76.02 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.81.04 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.82.01—83.01 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.85.01 

ПН.11 Безпека 

життєдіяльності 

Охорона праці ПН.11.01 — Управління охороною праці та 

інструктажі з питань охорони 

праці 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.01 

— Вимоги безпеки до 

технологічного обладнання та 

процесів 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.11 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.01 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.10 

— Вплив шкідливих речовин на 

здоров’я працюючих 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.07 

— Електробезпека та пожежна 

безпека 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.10 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.01 

Безпека життєдіяльності ПН.11.02 — Забезпечення соціальної 

природної та технічної безпеки 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.24 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

— Надання першої долікарської 

допомоги потерпілим 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.15 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.25 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.02 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки 

ПП.01 Загальний догляд за 

хворими і медична 

маніпуляційна техніка 

Основи практичної 

діяльності акушерки 

ПП.01.01. — Санітарно-протиепідемічний 

режим лікувальних установ. 

Дезінфекція. Стерилізація 

5.ПФ.С.01.ПР.О.01.02 

5.ПФ.С.01.ПР.О.01.04 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.07 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.11 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.05—03.06 

5.ПФ.С.01.ПР.О.04.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.47.01 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.52.03 

— Особиста гігієна вагітної, 

породіллі, матері-годувальниці 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.05 

5.ПФ.С.01.ПР.О.07.03—07.04 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.09.02 

5.ПФ.С.02.ПР.О.20.02—20.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.47.03 

— Харчування вагітної, матері-

годувальниці 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.29.07 

5.ПФ.С.02.ПР.О.18.06 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.16 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.109.04 

— Спостереження і догляд за 

хворими на захворювання 

кровообігу 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.26.06—27.06 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.05 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.79.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.95.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.95.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.95.09—95.10 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.96.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.96.06 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.96.08—96.09 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.97.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.97.09—97.10 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.04 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.01 

— Спостереження і догляд за 

хворими на захворювання 

органів дихання 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.06 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.73.01 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.79.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.94.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.94.05 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.94.07 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.94.08 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.02 

— Спостереження і догляд за 

хворими на захворювання 

органів травлення 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.07 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.79.04 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.84.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.06 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.03 

— Спостереження і догляд за 

хворими на захворювання 

органів сечової системи 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.04 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.43.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.61.06 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.08 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.79.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.100.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.100.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.100.06 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.05 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.04 

— Особливості догляду за 

тяжкохворими 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.09 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.94.07 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.95.08 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.96.09 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.97.06 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.97.10 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.98.07—99.07 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.100.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.09 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.08 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.104.03 

— Участь акушерки в 

лабораторних та 

інструментальних методах 

дослідження 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.19 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.46.05—47.05 

5.ПФ.Д.05.ПР.Н.49.03 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.50.04 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.51.06 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.109.05 

— Температура тіла. 

Термометрія 

8.ПФ.С.01.ПР.О.05.01 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.28.01 

— Найпростіші методи 

фізіотерапії 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.01 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.10 

5.ПФ.С.01.ПР.О.05.04 

5.ПФ.С.01.ПР.О.07.07 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.06 

5.ПФ.С.01.ПР.О.09.05 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.01 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.82.05 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.88.09 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.91.01 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.91.03 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.92.01—92.03 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.93.01 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.94.05—95.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.96.08 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.97.09 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.100.04 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.07 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.11 

Медична маніпуляційна 

техніка 

ПП.01.02. — Виписування, зберігання, 

застосування лікарських засобів 

5.ПФ.С.01.ПР.О.06.01 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.87.01 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.90.01—90.02 

Основи санології ПП.01.03. — Планування сім’ї , 

репродуктивне здоров’я 

5.ПФ.С.01.ПР.О.10.01 

5.ПФ.С.02.ПР.О.21.08 

— Сім’я і здоров’я 5.ПФ.С.02.ПР.О.18.04 

— Раціональне харчування 5.ПФ.С.02.ПР.О.18.06 

— Загартування 5.ПФ.С.02.ПР.О.18.08 

5.ПФ.С.02.ПР.О.20.04 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.88.10 

ПП.02 Внутрішня медицина Методи обстеження хворого 

в терапії 

ПП.02.01 — Методи обстеження хворого в 

терапії 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.22.02 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.23.01 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.25.01 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.26.05—27.05 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.31.01 

Спеціальна частина терапії ПП.02.02 — Захворювання органів 

дихання 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.02 

— Захворювання органів 

кровообігу 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.06 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.96.04—97.04 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.04 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.01 

— Захворювання травного 

каналу, печінки та жовчних 

шляхів 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.03 

— Хвороби нирок і сечових 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.05 



ГСВОУ________11 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

шляхів 5.ПФ.С.09.ПП.Н.100.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.07 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.04 

— Хвороби крові та органів 

кровотворення  

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.05 

— Імунні та алергійні 

захворювання 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.104.02 

— Захворювання ендокринної 

системи та обміну речовин 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.98.03—99.03 

Невідкладні стани в терапії ПП.02.03 — Невідкладні стани в терапії 5.ПФ.С.09.ПП.Н.94.04—95.04 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.96.07 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.97.08 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.98.06—99.06 

ПП.03 Хірургія Загальна хірургія ПП.03.01 — Асептика та антисептика 5.ПФ.С.01.ПР.О.03.02—03.06 

5.ПФ.С.01. ПР.О.04.02 

5.ПФ.С.01. ПР.О.04.04 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.51.01 

— Гемостаз 5.ПФ.С.06.ПП.Н.75.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.11 

— Знеболювання 5.ПФ.С.06.ПП.Н.56.04—56.05 

— Десмургія 5.ПФ.С.08.ПП.Н.85.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.12 

— Інфузійна терапія переливання 

крові 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.07 

5.ПФ.С.01.ПР.О.05.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.01—45.01 

— Дренування ран 5.ПФ.С.08.ПП.Н.85.07 

— Оперативна хірургічна техніка 5.ПФ.С.01.ПР.О.02.04 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.53.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.74.06 



ГСВОУ________11 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

— Загальні принципи першої 

медичної допомоги 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.103.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.02 

— Амбулаторна хірургія 5.ПФ.С.01.ПР.О.15.04 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.22.02 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.23.06 

— Діагностика хірургічних 

захворювань 

5.ПФ.С.01.ПР.О.15.04 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.22.02 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.23.06 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.31.01 

— Післяопераційний період 5.ПФ.С.05.ПП.Н.51.10 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.10 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.103.08 

— Закриті ушкодження 5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.04 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.10 

— Рани 5.ПФ.С.08.ПП.Н.82.04 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.85.03 

— Опіки 5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.05 

— Електротравма 5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.09 

— Пухлини 5.ПФ.С.01.ПР.О.12.02 

— Хірургічна інфекція 5.ПФ.С.08.ПП.Н.85.05—85.06 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.11 

— Захворювання та ушкодження 

голови 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.16 

— Захворювання та ушкодження 

грудної клітки 

5.ПФ.С.01.ПР.О.09.01 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.17 

— Захворювання та ушкодження 

органів черевної порожнини 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.103.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.18 

— Захворювання та ушкодження 5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.04 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту) 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

сечових та статевих органів 5.ПФ.С.06.ПП.Н.63.01 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.100.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.19 

— Захворювання та ушкодження 

кінцівок 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.20 

ПП.04 Педіатрія Організація педіатричної 

служби в Україні  

ПП.04.01 — Організація педіатричної 

служби в Україні 

5.ПФ.С.01.ПР.О.16.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.15.01 

5.ПФ.С.01.ПР.О.14.01 

5.ПФ.С.01.ПР.О.14.07 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.42.05 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.108.03 

Анатомо-фізіологічні 

особливості новонародженої 

дитини та догляд за нею 

ПП.04.02 — Анатомо-фізіологічні 

особливості новонародженої 

дитини та догляд за нею 

5.ПФ.С.01.ПР.О.15.05 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.63.02—63.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.64.01—70.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.73.03 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.78.01 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.05 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.27.02—27.03 

Анатомо-фізіологічні 

особливості недоношеної 

дитини та догляд за нею 

ПП.04.03 — Анатомо-фізіологічні 

особливості недоношеної дитини 

та догляд за нею 

5.ПФ.С.01.ПР.О.15.06 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.64.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.67.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.65.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.66.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.68.02—70.02 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.28.03—28.04 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.06 

Анатомо-фізіологічні 

особливості дитячого віку 

ПП.04.04 — Анатомо-фізіологічні 

особливості дитячого віку 

5.ПФ.С.02.ПР.О.18.09 

5.ПФ.С.02.ПР.О.20.04 

5.ПФ.С.01.ПР.О.14.08 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.01 



ГСВОУ________11 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

Методика обстеження 

дитини і семіотика основних 

захворювань 

ПП.04.05 — Методика обстеження дитини 

і семіотика основних 

захворювань 

5.ПФ.С.01.ПР.О.15.07 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.22.06 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.23.05 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.25.06 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.26.03—27.03 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.27.01 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.09 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.31.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.04 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.07 

Вигодування  грудної 

дитини 

ПП.04.06 — Вигодування  грудної дитини 5.ПФ.С.01.ПР.О.07.05 

5.ПФ.С.01.ПР.О.09.04 

5.ПФ.С.01.ПР.О.15.08 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.78.03 

Захворювання внутрішніх 

органів 

ПП.04.07 — Захворювання внутрішніх 

органів 

5.ПФ.С.01.ПР.О.14.08 

5.ПФ.С.01.ПР.О.15.07 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.07 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.63.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.73.03 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.25.05 

Дитячі інфекційні хвороби ПП.04.08 — Дитячі інфекційні хвороби 5.ПФ.С.01.ПР.О.17.06 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.108.05 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.108.09 

Невідкладна допомога на 

дошпітальному етапі 

ПП.04.09 — Невідкладна допомога на 

дошпітальному етапі 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.77.03 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.05 

ФАП. Сільська амбулаторія ПП.04.10 — ФАП. Сільська амбулаторія 5.ПФ.С.01.ПР.О.16.04 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.04 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.108.08 

ПП.05 Акушерство Організація акушерсько-

гінекологічної допомоги в 

ПП.05.01 — Організація акушерсько-

гінекологічної допомоги в 

3.ПФ.С.01.ПР.О.01.01—01.03 

3.ПФ.С.01.ПР.О.02.01—02.03 



ГСВОУ________11 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

Україні Україні 3.ПФ.С.01.ПР.О.03.01—03.05 

5.ПФ.С.01.ПР.О.14.06 

5.ПФ.С.01.ПР.О.15.11 

5.ПФ.С.01.ПР.О.15.01 

5.ПФ.С.01.ПР.О.16.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.14.01 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.14 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.108.03 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.109.01 

6.ПФ.С.01.ПП.Р.01.01—02.01 

8.ПФ.С.01.ПР.О.01.01—01.02 

8.ПФ.С.01.ПР.О.02.01—02.05 

8.ПФ.С.01.ПР.О.03.01—03.05 

8.ПФ.С.01.ПР.О.04.01—04.05 

8.ПФ.С.01.ПР.О.05.02—05.03 

Профілактика захворювань в 

акушерських стаціонарах 

ПП.05.02 — Профілактика захворювань в 

акушерських стаціонарах 

5.ПФ.С.01.ПР.О.01.05 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.09 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.07 

5.ПФ.С.01.ПР.О.04.05 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.54.02 

5.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.03—04.03 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.52.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.54.02 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.08 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.47.01 

Фізіологічне акушерство ПП.05.03 — Анатомія жіночих статевих 

органів 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.01—38.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.59.09 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.74.01 

— Жіночий таз і тазове дно 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.34.02—34.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.35.02—35.03 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

— Менструальний цикл 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.42.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.07 

— Фізіологія вагітності 5.ПФ.С.01.ПР.О.13.08 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.32.02—33.02 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.42.02 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.39.04 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.40.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.60.03 

— Діагностика вагітності 5.ПФ.С.01.ПР.О.15.09 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.22.03 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.23.02 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.29.04 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.32.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.04—35.04 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.02—38.02 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.39.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.40.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.42.03 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.15 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.109.03 

— Гігієна вагітної 5.ПФ.С.02.ПР.О.20.02 

5.ПФ.С.01.ПР.О.07.01 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.01 

5.ПФ.С.01.ПР.О.09.02 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.86.01 

— Плід — об’єкт пологів 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.40.04 

— Пологи 5.ПФ.С.01.ПР.О.11.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.40.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.14 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.43.04 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.06—45.06 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.47.04 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.48.01 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.50.05 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.52.05 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.54.03—55.03  

5.ПФ.С.06.ПП.Н.57.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.58.01—59.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.60.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.61.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.11 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.63.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.64.03—70.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.74.04—75.04 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.84.03 

— Дистрес-синдром плода  та 

асфіксія новонародженого 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.73.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.06.06 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.09 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.63.03 

— Знеболювання пологів 5.ПФ.С.06.ПП.Н.56.01—56.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.56.04—56.06 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.59.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.59.08 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.72.04 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.76.05 

— Нормальний післяпологовий 

період 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.10—38.10 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.39.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.23 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.42.01 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту) 

 69 

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.61.05 

5.ПФ.С.06.ПР.Н.62.03 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.78.02 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.79.01 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.80.01 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.81.02 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.82.03 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.83.02 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.84.04 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.86.02 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.88.07  

5.ПФ.С.01.ПР.О.07.02—08.02 

5.ПФ.С.01.ПР.О.09.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.15.03 

— Багатопліддя 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.32.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.05 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.39.05 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.68.04 

— Тазове передлежання 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.32.04 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.06 

Патологічне акушерство ПП.05.04 — Захворювання, що пов’язані з 

вагітністю. Гестози 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.07 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.43.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.73.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.14 

— Екстрагенітальна патологія та 

вагітність 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.04—30.06 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.08 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.61.06 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.05—71.09 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту) 

 70 

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.79.02—73.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.94.03—99.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.06 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.04 

— Аномалії розвитку та 

захворювання елементів 

заплідненого яйця 

5.ПФ.С.01.ПР.О.13.07 

5.ПФ.С.02.ПР.О.19.10 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.68.05 

— Поперечне і косе положення 

плода 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.32.05 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.07 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.39.07 

— Недоношування і 

переношування 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.38.12 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.25 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.42.04 

— Патологія пологової 

діяльності 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.55.04 

— Аномалії таза 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.34.03-35.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.40.05 

— Кровотечі під час вагітності і 

пологів 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.07 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.10 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.11 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.45.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.45.07 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.45.10—45.11 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.04 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.04 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.72.05 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.75.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.10 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.11 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту) 

 71 

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

— Акушерський травматизм 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.08—38.08 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.40.06 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.59.04 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.74.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.76.07 

— Післяпологові захворювання 5.ПФ.С.01.ПР.О.01.05 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.07 

5.ПФ.С.01.ПР.О.04.05 

5.ПФ.С.01.ПР.О.07.06 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.05 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.09—38.09 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.39.02 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.22 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.06 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.80.02—80.03 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.81.04 

Невідкладна допомога в 

акушерстві 

ПП.05.05 — Невідкладна допомога в 

акушерстві 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.08 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.45.08 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.53.04 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.73.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.77.02—77.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.12 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.12 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.103.01 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.05 

Оперативне акушерство ПП.05.06 — Оперативне акушерство 5.ПФ.С.05.ПП.Н.51.08 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.53.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.59.03  

5.ПФ.С.06.ПП.Н.61.04 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.05 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.72.06  



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту) 

 72 

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.76.06 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.83.03 

ПП.06 Гінекологія Методика обстеження 

гінекологічних хворих 

ПП.06.01 — Методика обстеження 

гінекологічних хворих 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.22.05 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.23.03 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.31.06 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.04—38.04 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.20  

5.ПФ.С.01.ПР.О.12.07 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.49.05 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.53.03 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.13 

Аномалії жіночих статевих 

органів 

ПП.06.02 — Аномалії жіночих статевих 

органів 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.07—38.07 

Порушення менструального 

циклу 

ПП.06.03 — Порушення менструального 

циклу 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.21 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.07 

Запальні захворювання 

жіночих статевих органів 

ПП.06.04 — Запальні захворювання 

жіночих статевих органів 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.06—38.06 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.17—41.18 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.21 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.29 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.08 

Безпліддя ПП.06.05 — Безпліддя 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.27 

Пухлиноподібні утворення 

та справжні пухлини 

жіночих статевих органів 

ПП.06.06 — Пухлиноподібні утворення та 

справжні пухлини жіночих 

статевих органів 

5.ПФ.С.01.ПР.О.12.06 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.37.11—38.11 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.24 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.30 

Основи дитячої гінекології ПП.06.07 — Основи дитячої гінекології 5.ПФ.С.02.ПР.О.18.09 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.28 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.12 

Травми жіночих статевих 

органів 

ПП.06.08 — Травми жіночих статевих 

органів 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.05—38.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.19 



ГСВОУ________11 
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 73 

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

Невідкладна допомога в 

гінекології 

ПП.06.09 — Невідкладна допомога в 

гінекології 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.09  

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.13 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.103.06 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.14 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.45.09 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.51.07 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.103.04 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.103.05 

Загальне лікування хворих і 

догляд за ними 

ПП.06.10 — Загальне лікування хворих і 

догляд за ними 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.51.09 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.09—62.10 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.77.03 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.88.08—88.09 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.89.02 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.88.01—88.02 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.88.05 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.89.01 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.89.03—89.04 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.91.04 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.93.01 

ПП.07 Дерматологія та 

венерологія 

Спеціальна дерматологія ПП.07.01 — Алергійні хвороби 5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.17 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.104.01 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.90.04 

— Шкірні хвороби з 

нез’ясованою етіологією 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.18 

— Інфекційні та паразитарні 

захворювання шкіри 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.16 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.47.02 

5.ПФ.Д.04.ПП.Н.41.13 

Інфекційні хвороби, що 

передаються статевим 

шляхом 

ПП.07.02 — Венеричні захворювання 5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.21 

5.ПФ.С.01.ПР.О.11.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.17—41.18 



ГСВОУ________11 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

— Профілактика заразних 

шкірних та венеричних 

захворювань. Питання 

диспансеризації 

5.ПФ.С.01.ПР.О.14.09 

5.ПФ.С.02.ПР.О.18.03 

ПП.08  Інфектологія Загальна частина 

інфекційних хвороб 

ПП .08.01 — Основи профілактики 

інфекційних хвороб 

5.ПФ.С.01.ПР.О.17.03 

Основні принципи лікування 

хворих на інфекційні 

хвороби та догляд за ними 

ПП .08.02 — Основні принципи лікування 

хворих на інфекційні хвороби та 

догляд за ними 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.22 

Спеціальна частина 

інфекційних хвороб 

ПП.08.03  — Кишкові інфекції 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.10 

— Інфекції дихальних шляхів 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.11 

— Кров’яні інфекції 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.12 

— Інфекції зовнішніх покривів 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.13 

—  СНІД  5.ПФ.Д.04.ПП.Н.41.14 

ПП.09 Анестезіологія та 

реаніматологія 

Реанімація та інтенсивна 

терапія термінальних станів 

ПП.09.01 — Серцево-легенева та 

церебральна реанімація 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.95.08 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.97.06 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.77.02 

— Реанімація та інтенсивна 

терапія гострої дихальної 

недостатності 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.94.01—94.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.95.01—95.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.94.06 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.95.09 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.95.07 

— Реанімація та інтенсивна 

терапія гострої серцево-судинної 

недостатності 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.26.02—27.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.95.06 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.96.02—96.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.96.05—96.06 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.97.02—97.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.97.05 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.06 

— Необхідність кореляції 

життєдіяльності організму в разі 

порушеннь гемостазу. Принципи 

інфузійної терапії 

5.ПФ.С.01.ПР.О.05.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.09 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.11 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.01—45.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.45.11 

— Реанімація та інтенсивна 

терапія шокових станів 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.10—45.10 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.10 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.104.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.03 

— Реанімація та інтенсивна 

терапія коматозів станів 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.98.04 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.98.07 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.99.04 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.99.07 

— Реанімація та інтенсивна 

терапія невідкладних станів у 

хірургії, акушерстві, гінекології, 

педіатрії 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.07—44.09 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.45.08 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.91.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.12 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.13 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.04 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.06 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.09 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.25 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.51.07 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.04 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.04 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.77.03 

— Реанімація та інтенсивна 

терапія гострих екзогенних 

отруєнь 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.07 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

ПП.10 Оториноларингологія Клінічна анатомія, 

захворювання вуха, горла, 

носа. 

Невідкладна допомога 

ПП.10.10 — Клінічна анатомія, засоби 

дослідження при хворобах горла 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.24.01 

ПП.11 Офтальмологія Травми органа зору ПП.11.01. — Травми органа зору  5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.21 

Хвороби очей ПП.11.02 — Хвороби очей 5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.08 

Основні принципи і методи 

лікування хворих на хвороби 

очей 

ПП.11.03. — Основні принципи і методи 

лікування хворих на хвороби 

очей 

5.ПФ.С.01.ПР.О.11.02 

ПП.12 Неврологія та 

психіатрія з 

наркологією 

Нервові хвороби ПП.12.01 — Нервова система 5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.56.09 

— Порушення мозкового 

кровообігу 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.14 

— Травми ЦНС 5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.13 

— Основні правила обстеження, 

лікування неврологічних хворих 

догляд за ними 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.09 

— Загальна симптоматика 

нервових хвороб 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.23 

Психічні хвороби ПП.12.02 — Загальна психопатологія та 

основні методи обстеження 

психічно хворих 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.24 

— Основні принципи догляду, 

нагляду психічно хворих 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.10 

— Розлади психічної діяльності 5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.13 

— Основні правила обстеження, 

лікування неврологічних хворих 

догляд за ними 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.09 

ПП.13 Медична і соціальна Техніка безпеки в кабінеті ПП.13.01 — Техніка безпеки в кабінеті 5.ПФ.С.01.ПР.О.02.01 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

реабілітація ФТВ ФТВ 5.ПФ.С.01.ПР.О.02.10 

Електролікування ПП.13.02 — Електролікування 5.ПФ.С.06.ПП.Н.56.03 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.88.01—88.04 

— Лікування ультразвуком 5.ПФ.С.01.ПР.О.07.08 

Світлолікування, водо-

теплолікування. 

Фізіопрофілактика 

ПП.13.03 — Світлолікування 5.ПФ.С.01.ПР.О.08.07 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.82.05 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.88.05 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.92.03 

— Фізіопрофілактика 5.ПФ.С.01.ПР.О.09.06 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.07 

— Водо-теплолікування 5.ПФ.С.08.ПП.Н.92.03 

Організація роботи кабінету 

ЛФК і масажу. Основи ЛФК 

ПП.13.04 — Організація роботи кабінету 

ЛФК і масажу 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.86.04 

— Основи ЛФК 5.ПФ.С.06.ПП.Н.56.08 

ПП.14 Епідеміологія Загальна епідеміологія ПП.14.01 — Вчення про епідемічній 

процес 

5.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.17.01 

— Організація дезінфекційних 

заходів 

5.ПФ.С.01.ПР.О.01.04 

5.ПФ.С.01.ПР.О.17.02 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.03 

— Санітарно-протиепідемічній 

режим лікувально-

профілактичних установ 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.03—04.03 

— Санітарно-протиепідемічні 

заходи в акушерських 

стаціонарах 

5.ПФ.С.01.ПР.О.01.02 

Спеціальна частина 

епідеміології 

ПП.14.02 — Кишкові інфекції 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.10 

— Інфекції дихальних шляхів 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.11 

— Кров’яні інфекції 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.12 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

— Інфекції зовнішніх покривів 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.13 

— СНІД 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.14 

ПП.15 Репродуктивне здоров’я 

та планування сім’ї 

Планування сім’ї. Сучасні 

методи контрацепції. 

Контрацептивні засоби 

ПП.15.01 — Планування сім’ї. Сучасні 

методи контрацепції. 

Контрацептивні засоби 

5.ПФ.С.01.ПР.О.10.01—10.03 

5.ПФ.С.02.ПР.О.21.06 

5.ПФ.С.02.ПР.О.21.08 

ПН.16 Військово-медична 

підготовка 

Вражаюча сила сучасної 

зброї 

ПП.16.01 — Вражаюча сила сучасної зброї 5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.01 

Надання першої допомоги 

потерпілому 

ПП.16.02 — Надання першої допомоги 

потерпілому 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.02 

Основи військово-польової 

хірургії 

ПП.16.03 — Основи військово-польової 

хірургії 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.02 

— Травматичний шок 5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.03 

— Синдром тривалого 

роздавлювання 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.04 

— Опіки 5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.05 

Основи військово-польової 

терапії 

ПП.16.04 — Радіаційні ураження 5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.02 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.06 

— Ураження отруйними 

речовинами  

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.07 

— Основи захисту від ядерної та 

хімічної зброї 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.23 

Основи військової 

епідеміології 

ПП.16.05 — Протиепідемічний захист в 

умовах застосування 

бактеріологічної зброї 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.22 

Запобігання надзвичайних 

ситуацій 

ПП.16.06 — Запобігання надзвичайним 

ситуаціям 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.24 

ПП.17 Основи охорони праці 

та охорона праці в 

Охорона праці ПП.17.01 — Управління охороною праці та 

інструктажі з питань охорони 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.01 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

галузі праці 

— Вимоги безпеки до 

технологічного обладнання та 

процесів 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.01 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.10—02.11 

— Вплив шкідливих речовин на 

здоров’я працюючих 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.07 

— Електробезпека та пожежна 

безпека 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.10 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.01 

ПП.18 

Практична підготовка 

1. Навчальна 

практика (входить до 

загального обсягу 

годин циклу 

професійної та 

практичної підготовки 

— 2064 год.) 

    

ПП.18.01 

ПП.18.02 
2. Виробнича 

практика (378 год.): 

— догляд за вагітними; 

— догляд за роділлями; 

— догляд за 

породіллями; 

— догляд за медичною 

маніпуляційною 

технікою 

Основи практичної 

діяльності акушерки 

ПП.18.01.01 — Санітарно-протиепідемічний 

режим лікувальних установ. 

Дезінфекція. Стерилізація 

5.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.05—03.06 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.08 

5.ПФ.С.01.ПР.О.04.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.47.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.54.02 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.52.02—52.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.11 

— Особиста гігієна вагітної, 

породіллі, матері-годувальниці 

5.ПФ.С.01.ПР.О.07.03—08.03 

5.ПФ.С.08.ПР.О.05.05 

5.ПФ.С.01.ПР.О.09.02 

5.ПФ.С.02.ПР.О.20.02 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.86.01 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

5.ПФ.С.01.ПР.О.07.01 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.01 

— Участь акушерки в 

лабораторних та 

інструментальних методах 

дослідження 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.19 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.47.05 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.49.03 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.50.04 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.51.06 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.109.05 

— Температура тіла. 

Термометрія 

8.ПФ.С.01.ПР.О.05.01 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.28.01 

— Найпростіші методи 

фізіотерапії 

5.ПФ.С.01.ПР.О.05.04 

5.ПФ.С.01.ПР.О.07.07 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.06—06.06 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.14.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.01 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.88.09 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.92.01 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.01 

5.ПФ.С.01.ПР.О.02.10 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.93.01 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.94.05—95.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.96.08 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.97.09 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.100.04 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.07 

5.ПФ.С.10.ПП.Н.106.11 

Медична маніпуляційна ПП.18.01.02 — Виписування, зберігання, 8.ПФ.С.01.ПР.О.06.03 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

техніка застосування лікарських засобів 5.ПФ.С.01.ПР.О.06.02 

5.ПФ.С.01.ПР.О.11.04 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.49.02 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.50.01—52.01 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.51.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.05.01—05.02 

5.ПФ.С.01.ПР.О.05.05 

5.ПФ.С.02.ПР.О.21.05 

8.ПФ.С.01.ПР.О.06.04 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.54.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.56.01—56.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.57.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.60.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.61.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.72.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.76.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.76.04 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.81.04 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.82.01—83.01 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.85.01 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.87.01 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.89.01—90.01 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.92.02 

Хірургія Загальна хірургія ПП.18.01.03 — Асептика та антисептика 5.ПФ.С.01.ПР.О.01.05 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.04—03.05 

5.ПФ.С.01.ПР.О.04.04 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.52.04 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.52.06 

Акушерство Організація акушерсько-

гінекологічної допомоги в 

Україні 

ПП.18.01.04 — Організація акушерсько-

гінекологічної допомоги в 

Україні 

3.ПФ.С.01.ПР.О.01.03—02.03 

3.ПФ.С.01.ПР.О.03.01 

8.ПФ.С.01.ПР.О.02.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.14.06 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

5.ПФ.С.01.ПР.О.15.11 

6.ПФ.С.01.ПП.Р.01.01 

8.ПФ.С.01.ПР.О.03.02 

5.ПФ.С.01.ПР.О.16.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.14.01—15.01 

Профілактика  захворювань 

в акушерських стаціонарах 

ПП.18.01.05 — Профілактика  захворювань в 

акушерських стаціонарах 

5.ПФ.С.01.ПР.О.01.03—01.04 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.07 

5.ПФ.С.01.ПР.О.04.05 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.54.02 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.03—04.03 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.52.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.54.02 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.08 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.47.01 

Фізіологічне акушерство ПП.18.01.06 — Анатомія жіночих статевих 

органів 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.01—38.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.59.09 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.74.01 

— Жіночий таз і тазове дно 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.34.02—34.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.35.02—35.03 

— Менструальний цикл 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.42.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.07 

— Фізіологія вагітності 5.ПФ.С.01.ПР.О.13.08 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.32.02—33.02 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.42.02 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.39.04 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.40.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.60.03 

— Діагностика вагітності 5.ПФ.С.01.ПР.О.15.09 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.22.03 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.23.02 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.29.04 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.32.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.04—35.04 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.02—38.02 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.39.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.40.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.42.03 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.15 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.109.03 

— Гігієна вагітної 5.ПФ.С.02.ПР.О.20.02 

5.ПФ.С.01.ПР.О.07.01—08.01 

5.ПФ.С.01.ПР.О.09.02 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.86.01 

Акушерство Фізіологічне акушерство ПП.18.01.07 — Плід — об’єкт пологів 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.40.04 

— Пологи 5.ПФ.С.01.ПР.О.11.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.40.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.43.04 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.06—45.06 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н. 47.04 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.48.01 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.50.05 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.52.05 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.54.03—55.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.57.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.58.01—59.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н. 60.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.61.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н. 62.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.63.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н. 64.03—70.03 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.74.04—75.04 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.84.03 

— Дистрес-синдром плода  та 

асфіксія новонародженого 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.73.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.06.06 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.09 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.63.03 

— Знеболювання пологів 5.ПФ.С.06.ПП.Н.56.01—56.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.56.04—56.06 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.59.02 

— Нормальний післяпологовий 

період 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.10—38.10 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.39.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.23 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.42.01 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.61.05 

5.ПФ.С.06.ПР.Н.62.03 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.78.02  

5.ПФ.С.07.ПП.Н.79.01—80.01 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.81.02  

5.ПФ.С.08.ПП.Н.82.03 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.83.02  

5.ПФ.С.08.ПП.Н.84.04  

5.ПФ.С.08.ПП.Н.86.02  

5.ПФ.С.08.ПП.Н.88.07  

5.ПФ.С.01.ПР.О.07.02—08.02 

5.ПФ.С.01.ПР.О.09.03 

5.ПФ.С.01.ПР.О.15.03 

Патологічне акушерство ПП.18.01.08 — Багатопліддя 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.32.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.05 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.39.05 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.68.04 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

— Тазове передлежання 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.32.04 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.06 

— Захворювання, пов’язані з 

вагітністю. Гестози 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.07 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.43.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.73.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.14 

— Екстрагенітальна патологія та 

вагітність 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.04—30.06 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.30.08 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.61.06 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.05—71.09 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.79.02—79.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.94.03—99.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.06 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.04 

— Аномалії розвитку та 

захворювання елементів 

заплідненого яйця 

5.ПФ.С.01.ПР.О.13.07 

5.ПФ.С.02.ПР.О.19.10 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.68.05 

— Поперечне і косе положення 

плода 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.32.05 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.33.07 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.39.07 

— Недоношування і 

переношування 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.38.12 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.25 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.42.04 

— Сучасні методи контрацепції 5.ПФ.С.01.ПР.О.10.02 

5.ПФ.С.02.ПР.О.21.06 

5.ПФ.С.01.ПР.О.10.01 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

5.ПФ.С.01.ПР.О.10.03 

5.ПФ.С.02.ПР.О.21.08 

— Патологія пологової 

діяльності 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.55.04 

— Аномалії таза 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.34.03-35.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.40.05 

— Кровотечі під час вагітності і 

в пологах 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.07 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.10—44.11 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.45.01 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.45.07  

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.45.10—45.11 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.04 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.71.04 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.72.05 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.75.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.10 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.11 

— Акушерський травматизм 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.08—38.08 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.40.06 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.59.04  

5.ПФ.С.06.ПП.Н.74.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.76.07 

— Післяпологові захворювання 5.ПФ.С.01.ПР.О.01.05 

5.ПФ.С.01.ПР.О.03.07 

5.ПФ.С.01.ПР.О.04.05  

5.ПФ.С.01.ПР.О.07.06 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.05 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.09—38.09 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.39.02 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.22 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.06 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

5.ПФ.С.07.ПП.Н.80.02—80.03 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.81.04 

Гінекологія Методика обстеження 

гінекологічних хворих 

ПП.18.01.09 — Методика обстеження 

гінекологічних хворих 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.22.05 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.23.03 

5.ПФ.Д.03.ПР.Н.31.06 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.04—38.04 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.20  

5.ПФ.С.01.ПР.О.12.07 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.49.05 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.53.03 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.13 

Аномалії жіночих статевих 

органів 

ПП.18.01.10 — Аномалії жіночих статевих 

органів 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.07—38.07 

Порушення менструального 

циклу 

ПП.18.01.11 — Порушення менструального 

циклу 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.21 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.07 

Запальні захворювання 

жіночих статевих органів 

ПП.18.01.12 — Запальні захворювання 

жіночих статевих органів 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.06—38.06 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.17—41.18 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.21 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.29 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.08 

Безпліддя ПП.18.01.13 — Безпліддя 5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.27 

Пухлиноподібні утворення 

та справжні пухлини 

жіночих статевих органів 

ПП.18.01.14 — Пухлиноподібні утворення та 

справжні пухлини жіночих 

статевих органів 

5.ПФ.С.01.ПР.О.12.06 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.37.11—38.11 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.24 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.30 

Основи дитячої гінекології ПП.18.01.15 — Основи дитячої гінекології 5.ПФ.С.02.ПР.О.18.09 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.41.28 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.12 

Травми жіночих статевих 

органів 

ПП.18.01.16 — Травми жіночих статевих 

органів 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.36.05—38.05 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.19 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

Загальне лікування хворих і 

догляд за ними 

ПП.18.01.17 — Загальне лікування хворих і 

догляд за ними 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.51.09 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.09—62.09 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.77.03 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.88.08—88.09 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.88.01—88.02 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.88.05 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.89.01—89.04 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.91.04 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.93.01 

3. Переддипломна 
практика (540 год.) 

    

Акушерство Невідкладна допомога в 

акушерстві 

ПП.18.02.01 — Невідкладна допомога в 

акушерстві 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.08 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.45.08 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.53.04 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.73.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.77.02—77.03 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.101.12 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.12 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.103.01 

5.ПФ.С.11.ПП.Н.107.05 

Оперативне акушерство ПП.18.02.02 — Оперативне акушерство 5.ПФ.С.05.ПП.Н.51.08 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.53.02 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.59.03 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.61.04  

5.ПФ.С.06.ПП.Н.62.05 

5.ПФ.С.06.ПП.Н.72.06  

5.ПФ.С.06.ПП.Н.76.06 

5.ПФ.С.08.ПП.Н.83.03 

Гінекологія Невідкладна допомога в 

гінекології 

ПП.18.02.03 — Невідкладна допомога в 

гінекології 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.44.09  

5.ПФ.С.09.ПП.Н.102.13 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.103.06 
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Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку 

змістових модулів, 

що входить до 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, що 

входять до блоку змістових 

модулів 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.105.14 

5.ПФ.Д.04.ПР.Н.45.09 

5.ПФ.С.05.ПП.Н.51.07 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.103.04 

5.ПФ.С.09.ПП.Н.103.05 

Планування сім’ї  Планування сім’ї. Сучасні 

методи контрацепції. 

Контрацептивні засоби 

ПП.18.02.04 — Планування сім’ї. Сучасні 

методи контрацепції 

— Контрацептивні засоби 

5.ПФ.С.01.ПР.О.10.01—10.03 

5.ПФ.С.02.ПР.О.21.06 

5.ПФ.С.02.ПР.О.21.08 
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Додаток Г 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки, навчальними дисциплінами й 

практиками та перелік сформованих компентенцій 
 

Цикл 
Навчальний цикли та передбачувані результати 

їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин / нац. кредитів 
Кредитів ECTS 

Шифри сформованих 

компетенцій 

ГСЕ І. Цикл гуманітарної та соціально-

економічной підготовки 

    

Нормативна частина     

У результаті вивчення нормативної частини 

дисциплін циклу студент повинен 

знати: 

основи філософії, психології, педагогіки, що 

сприяють розвитку загальної культури і 

соціалізації особистості, схильності до 

етичних цінностей, вітчизняну історію, основи 

економіки і права, причино-наслідкові зв’язки 

розвитку суспільства; 

уміти: 

використовувати набуті знання в професійній 

та соціальній діяльності; 

володіти: 

здатністю до розуміння та сприйняття етичних 

норм поведінки відносно інших людей і 

відносно природи, необхідність дотримання 

норм здорового способу життя, навичками 

запобігання фізичних перевтом, 

перетренуванню, перенапруженню та іншим 

кризовим проявам; 

здатністю до критики і самокритики в умовах 

виробничої або побутової діяльності; 

збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти, 

давати пояснення різноманітним концепціям 

розвитку світової культури, толерантно 

ставитися до протилежних думок, критично 

ставитися до тенденційної інформації; 

діагностувати й аналізувати стан соціально-

Історія України 54/1 1,5 КЗН-1 

Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 

54/1 1,5 КІ-1 

Основи філософських знань 54/1 1,5 КЗН-1 

Соціологія 54/1 1,5 КЗН-1 

Основи правознавства  54/1 1,5 КЗН-1 

Основи економічної теорії 54/1 1,5 КЗН-1 

Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 

216/4 6 КІ-2 

Культурологія 54/1 1,5 КЗН-1 

Фізичне виховання 189/3,5 5,25 КСО-2 
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Цикл 
Навчальний цикли та передбачувані результати 

їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин / нац. кредитів 
Кредитів ECTS 

Шифри сформованих 

компетенцій 

психологічного клімату в колективі, причини 

наявних конфліктів, розв’язування 

міжособових і трудових конфліктів 

Нормативна компонента за циклом  783/14,5 21,8  

Варіативна компонента  135/2,5 3,8  

Усього за циклом  918/17 26  

ПН ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки     

Нормативна частина     

У результаті вивчення нормативної частини 

дисциплін циклу студент повинен 

знати: 

базові знання фонетики, лексики, латинської 

мови в обсязі, необхідному для засвоєння 

загальнопрофесійних дисциплін; 

уміти: 

використовувати набуті знання в професійній 

діяльності акушерки; 

володіти: 

навичками використання знань клінічної 

термінології 

Основи латинської мови з 

медичною термінологією 

54/1 1,5 КІ-2 

Знати: 

елементарні методи статистичного 

оброблення даних, сучасні комп’ютерні 

методи обстеження та лікування. 

Уміти: 

використовувати комп’ютер і належні 

програми в практичній медичній діяльності. 

Володіти: 

навичками створювати бази даних і 

використовувати Інтернет-ресурси 

Основи психології та 

міжособове спілкування 

54/1 1,5 КСО-1 

Знати: 

анатомію, патологічну анатомію, фізіологію, 

патологічну фізіологію, гігієну з основами 

Основи медичної інформатики  54/1 1,5 КЗН-2 

Анатомія людини 54/1 1,5 КЗН-3 

Фізіологія людини 54/1 1,5 КЗН-3 
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Цикл 
Навчальний цикли та передбачувані результати 

їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин / нац. кредитів 
Кредитів ECTS 

Шифри сформованих 

компетенцій 

екології, фармакологію з рецептурою, основні 

питання соціальної медицини та організації 

охорони здоров’я, основи загальної та 

медичної психології. 

Уміти: 

використовувати набуті знання в професійної 

діяльності акушерки. 

Володіти: 

здатністю використовувати базові знання 

циклу МНП для вирішення клінічних завдань, 

виявлення спадкової патології, проведення 

профілактичних заходів, використовувати 

лікарські засоби у випадку надання 

невідкладної допомоги; методами проведення 

санітарно-освітньої роботи, поліпшення 

соціально-психологічного клімату в колективі, 

методами спілкування в соціумі 

“медпрацівник — пацієнт” 

Патоморфологія та 

патфізіологія 

54/1 1,5 КЗН-4 

Основи медичної генетики 54/1 1,5 КЗН-8 

Основи мікробіології з 

імунологією 

54/1 1,5 КЗН-5 

Основи екології та 

профілактичної медицини 

54/1 1,5 КЗН-6 

Фармакологія та медична 

рецептура 

54/1 1,5 КЗН-7 

Знати: 

вимоги з техніки безпеки по організації 

роботи ЛПЗ з організації пожежної безпеки, 

надання допомоги в умовах надзвичайних 

ситуацій у мирний і воєнний час. 

Уміти: 

організовувати роботу відповідно до вимог 

безпеки життєдіяльності й охорони праці в 

лікувально-профілактичних закладах. 

Володіти: 

навичками організації безпечних умов праці 

та надання першої допомоги потерпілим 

Безпека життєдіяльності 54/1 1,5 КЗП-3 

 Нормативна компонента  594/11 16,5  

Варіативна компонента  216/4 6  

Усього за циклом  810/15 22,5  

 ІІІ. Цикл професійної та практичної     
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Цикл 
Навчальний цикли та передбачувані результати 

їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин / нац. кредитів 
Кредитів ECTS 

Шифри сформованих 

компетенцій 

підготовки  

Нормативна частина     

У результаті вивчення нормативної частини 

циклу студент повинен знати: 

етіопатогенез, методи діагностики, лікування, 

надання невідкладної допомоги, догляду за 

вагітними, роділлями, породіллями, 

новонародженими та пацієнтами, 

деонтологічні аспекти спілкування та 

профілактики захворювань в клінічних 

дисциплінах; 

уміти: 

використовувати набутті знання в професійній 

діяльності акушерки; 

володіти: 

професійно-профільованими методами  в 

клінічних дисциплінах для виконання 

виробничих функцій в умовах ФАПу, жіночої 

консультації, стаціонару та амбулаторії 

Загальний догляд за хворими 

та медична маніпуляційна 

техніка 

 81/1,5 2,25 КСП-1 

КСП-2 

КСП-21 

Внутрішня медицина  81/1,5 2,25 КСП-2 

КСП-3 

КСП-21 

Хірургія  81/1,5 2,25 КСП-2 

КСП-4 

КСП-21 

Педіатрія   81/1,5 2,25 КСП-2 

КСП-5 

КСП-21 

Акушерство  432/8 12 КСП-2 

КСП-8—13 

КСП-21 

Гінекологія 135/2,5 3,75 КСП-2 

КСП-8 

КСП-10—13 

КСП-21 

Дерматологія та венерологія 
54/1 1,5 КСП-7 

КСП-21 

Інфектологія 54/1 1,5 КСП-2 

КСП-6 

КСП-21 

Анезтезіологія та 

реаніматологія 

54/1 1,5 КСП-2 

КСП-21 

Оториноларингологія 54/1 1,5 КСП-2 

КСП-15 

КСП-21 

Офтальмологія 54/1 1,5 КСП-2 

КСП-16 
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Цикл 
Навчальний цикли та передбачувані результати 

їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин / нац. кредитів 
Кредитів ECTS 

Шифри сформованих 

компетенцій 

КСП-21 

Неврологія та психіатрія з 

наркологією 

54/1 1,5 КСП-2 

КСП-16 

КСП-21 

Медична та соціальна 

реабілітація 

54/1 1,5 КСП-20—21 

Епідеміологія 
54/1 1,5 КСП-17 

КСП-21 

Репродуктивне здоров’я та 

планування сім’ї 

54/1 1,5 КСП-10 

КСП-21 

Знати: 

види сучасної зброї та її вражаючу дію 

Уміти: 

використовувати набутті знання для надання 

першої медичної та долікарської допомоги. 

Володіти: 

методами надання першої медичної допомоги 

та долікарської допомоги в разі травматичного 

шоку, синдрому тривалого роздавлювання, 

радіаційних уражень, опіків, уражень 

отруйними речовинами 

Військово-медична підготовка 

та медицина надзвичайних 

ситуацій 

54/1 1,5 КСП-1 

Знати: 

вимоги з техніки безпеки з організації роботи 

ЛПЗ та організації пожежної безпеки. 

Уміти: 

організовувати роботу відповідно до вимог 

безпеки життєдіяльності та охорони праці в 

лікувально-профілактичних закладах. 

Володіти: 

навичками організації безпечних умов праці 

та надання першої допомоги потерпілим 

Основи охорони праці та 

охорона праці в галузі 

54/1 1,5 КЗП-3 

IV. Практична підготовка 

(цикл професійної та практичної 

підготовки) 
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Цикл 
Навчальний цикли та передбачувані результати 

їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин / нац. кредитів 
Кредитів ECTS 

Шифри сформованих 

компетенцій 

 Навчальна практика під 

керівництвом викладача 

2064/38 57 КСП-1 

КСП-3—4 

КСП-6 

КСП-8 

КСП-10—12 

КСП-21 

У результаті проходження виробничої 

практики з догляду за вагітними, роділлями, 

породіллями та медичною маніпуляційною 

технікою студент повинен 

знати: 

роботу приймального відділення, центральної 

стерилізаційної, відділень пологового 

будинку, посадові обов’язки акушерки на 

кожному робочому місці, накази та інструкції 

МОЗ України, які регламентують роботу 

лікувальної установи із санітарно-

протіепідемічного режиму. 

Уміти: 

під контролем акушерок виконувати 

обов’язкові практичні навички з догляду за 

вагітними, роділлями, породіллями; 

працювати з медичною документацією. 

Володіти: 

технікою виконання маніпуляцій, 

передбачених програмою, професійно-

профільованими методами догляду за 

вагітними, роділлями, породіллями в умовах 

стаціонару та жіночої консультації 

Виробнича практика з догляду 

за вагітними, роділлями, 

породіллями та медичною 

маніпуляційною технікою 

162/3 4,5 КЗП-5—6 

КСП-1—2 

 

У результаті проходження акушерської 

виробничої практики 

студент повинен 

знати: 

етіопатогенез, методи діагностики, лікування, 

надання невідкладної допомоги, догляду за 

Акушерська практика 216/4 6 КЗП-2 

КЗП-5 

КСП-1—2 

КСП-7—13 

КСП-16—18 

КСП-21 
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Цикл 
Навчальний цикли та передбачувані результати 

їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин / нац. кредитів 
Кредитів ECTS 

Шифри сформованих 

компетенцій 

вагітними, роділлями, породіллями, 

новонародженими та пацієнтами, 

деонтологічні аспекти спілкування та 

профілактики захворювань у клінічних 

дисциплінах. 

Уміти: 

самостійно та під контролем акушерок 

виконувати обов’язкові практичні навички, 

оцінювати стан тяжкості вагітної, надавати 

долі-карську невідкладну допомогу, 

проводити профілактичні огляди, 

закріплювати навички роботи з медичною 

документацією. Разом з лікарями і 

досвідченими акушерками та медичними 

сестрами проводити патронажну роботу. 

Володіти: 

методами диференційованого догляду за 

хворими, вагітними, породіллями та 

новонародженими, принципами організації 

лікувально-охоронного режиму і методами 

санітарно-освітньої роботи 

 

У результаті проходження переддипломної 

практики 

студент повинен 

знати: 

основи законодавства України про охорону 

здоров’я, постанови і рішення уряду України з 

питань охорони здоров’я і навколишнього 

середовища: нормативні документи з 

дотримання санітарно-протиепідемічного 

режиму, організації роботи пологових та 

гінекологічних відділень, жіночих 

консультацій, правила техніки безпеки під час 

роботи з медичним інструментарієм і 

обладнанням. 

Переддипломна практика 540/10 15 КЗП-2—6 

КСП-1 

КСП-2 

КСП-5 

КСП-7—13 

КСП-16—19 

КСП-21 
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Цикл 
Навчальний цикли та передбачувані результати 

їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин / нац. кредитів 
Кредитів ECTS 

Шифри сформованих 

компетенцій 

Основні положення медико-біологічних та 

загально-спеціальних дисциплін, потрібних 

для вирішування професійних завдань, основи 

фармакотерапії, дозування та методику 

введення в організм лікарських засобів, 

правила обліку, виписування і зберігання 

лікарських препаратів. 

Методику обстеження, встановлення діагнозу 

та терміну вагітності, прийняття пологів (у 

відсутності лікаря), маніпуляційну техніку, 

правила асептики та антисептики, проведення 

профілактичних оглядів жінок. Принципи і 

норми етики та деонтології. 

Планування роботи ФАПу, здійснення 

статистичної звітності та її аналізу; систему 

ведення медичної документації, організації 

амбулаторного прийому. 

Принципи профілактики захворювань та 

основи здорового способу життя; методи 

диспансерного обслуговування населення; 

основи імунопрофілактики; питання охорони 

здоров’я дітей; методи санітарно-освітньої 

роботи. 

Володіти: 

методами обстеження хворих та оцінюванням 

результатів, терапії та профілактики 

захворювань, методами обстеження дітей і 

вагітних жінок; методами долі-карської 

невідкладної допомоги; спостереження і 

догляду за хворими дітьми, людьми похилого 

віку в умовах лікувально-профілактичних 

установ і вдома; навичками міжособового 

спілкування 

Нормативна компонента  2403/44,5 66,75  

Варіативна компонента  999/18,5 28  
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Цикл 
Навчальний цикли та передбачувані результати 

їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин / нац. кредитів 
Кредитів ECTS 

Шифри сформованих 

компетенцій 

Усього за циклом  3402/63 94,75  

Нормативна компонента за ОПП  3780/70 105  

Варіативна компонента за ОПП  1620/30 45  

Разом за ОПП  5400/100 150  
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Додаток Ґ 

 

Нормативні форми державної атестації осіб, які навчаються 

у вищих навчальних закладах 

Нормативні форми державної атестації, що використовуються для встановлення рівня 

опанування особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, відповідних змістових 

модулів: 

Комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності складається з двох етапів: 

— теоретичний екзамен — тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені в 

ОКХ молодшого спеціаліста; 

— практично-орієнтований екзамен — оцінювання спроможності вирішувати 

практично-орієнтовні типові завдання діяльності і демонстрації відповідних умінь та 

навичок. 

 

ПП.02 — внутрішня медицина: 

 ПП.02.01 — методи обстеження хворого в терапії; 

 ПП.02.02 — спеціальна частина терапії; 

 ПП.02.03 — невідкладні стани в терапії. 

ПП.04 — педіатрія: 

 ПП.04.01 — організація педіатричної служби в Україні; 

ПП.04.02 — анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею; 

ПП.04.03 — анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею; 

ПП.04.04 — анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку; 

ПП.04.05 — методика обстеження дитини і семіотика основних захворювань; 

ПП.04.06 — вигодування грудної дитини; 

ПП.04.07 — захворювання внутрішніх органів; 

ПП.04.08 — дитячі інфекційні хвороби; 

ПП.04.09 — невідкладна допомога на догоспітальному етапі; 

ПП.04.10 — ФАП. Сільська амбулаторія. 

ПП.05 — акушерство: 

 ПП.05.01 — організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні; 

 ПП.05.02 — профілактика захворювань в акушерських стаціонарах; 

 ПП.05.03 — фізіологічне акушерство; 

 ПП.05.04 — патологічне акушерство; 

 ПП.05.05 — невідкладна допомога в акушерстві; 

 ПП.05.06 — оперативне акушерство. 

ПП.06 — гінекологія: 

 ПП.06.01 — методика обстеження гінекологічних хворих; 

 ПП.06.02 — аномалії жіночих статевих органів; 

 ПП.06.03 — порушення менструального циклу; 

 ПП.06.04 — запальні захворювання жіночих статевих органів; 

 ПП.06.05 — безпліддя; 

ПП.06.06 — пухлиноподібні утворення та справжні пухлини жіночих статевих органів; 

ПП.06.07 — основи дитячої гінекології; 

ПП.06.08 — травми жіночих статевих органів; 

ПП.06.09 — невідкладна допомога в гінекології; 

ПП.06.10 — загальне лікування хворих і догляд за ними. 

ПП.15 — репродуктивне здоров’я та планування сім’ї: 

ПП.15.01 — планування сім’ї. Сучасні методи контрацепції. Контрацептивні засоби. 


