ПЕРЕЛІК МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ТА КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
відділення `` Лікувальна справа``( 9 кл. )
Освітньо-кваліфікаціцний рівень : молодший спеціаліст
Галузь знань 22 Охорона здоров`я
Спеціальність : 223 « Медсестринство»
Згідно з Переліком платних послуг (які можуть надаватися в державних та
комунальних закладах охорони здоров`я), затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138 зі змінами Статуту КЗВО « Рівненська
медична академія», враховуючи рішення Вченої ради ( протокол від 05.12.2018р.),
відпрацювання пропущених занять без поважних причин проводитимуться на
платній основі відповідно до « Розрахунку вартості» .
ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
1. Основи латинської мови з медичною термінологією
2. Основи загальної та медичної психології
3. Основи медичної інформатики
4. Анатомія людини
5. Фізіологія
6. Патоморфологія та патофізіологія
7. Фармакологія та медична рецептура
8. Медична хімія
9. Мікробіологія
10.Основи екології та профілактичної медицини
11.Медична біологія
12.Основи біологічної фізики та медична апаратура
13.Соціальна медицина та організація ОЗ

Цикл професійно-практичної підготовки
1. Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
2. Внутрішня медицина
3. Хірургія
4. Педіатрія
5. Акушерство
6. Гінекологія
7. Стоматологічні захворювання
8. Дерматологія та венерологія
9. Інфектологія
10.Анастезіологія і реаніматологія
11.Оториноларингологія
12.Офтальмологія
13.Неврологія
14.Психіатрія та наркологія
15.Медична та соціальна реабілітація
16.Сімейна медицина
17.Онкологія
18.Геронтологія геріатрія та паліативна медицина
19.Репродуктивне здоров`я та планування сім`ї
20.Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
21.Епідеміологія
22.Невідкладні стани у внутрішній медицині
23.Невідкладні стани в хірургії
24.Невідкладні стани в педіатрії
25.Невідкладні стани в акушерстві та гінекології
26.Фармакотерапія

ПЕРЕЛІК МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ТА КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
відділення `` Лікувальна справа``( 11 кл. )
Освітньо-кваліфікаціцний рівень : молодший спеціаліст
Галузь знань 22 Охорона здоров`я
Спеціальність : 223 `` Медсестринство``
Згідно з Переліком платних послуг (які можуть надаватися в державних та
комунальних закладах охорони здоров`я), затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138 зі змінами Статуту КЗВО `` Рівненська
медична академія``, враховуючи рішення Вченої ради ( протокол від 05.12.2018р.),
відпрацювання пропущених занять без поважних причин проводитимуться на
платній основі відповідно до `` Розрахунку вартості``
.
ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
14.Основи латинської мови з медичною термінологією
15.Основи загальної та медичної психології
16.Основи медичної інформатики
17.Анатомія людини
18.Фізіологія
19.Патоморфологія та патофізіологія
20.Фармакологія та медична рецептура
21.Медична хімія
22.Мікробіологія
23.Основи екології та профілактичної медицини
24.Медична біологія
25.Основи біологічної фізики та медична апаратура
26.Соціальна медицина та організація ОЗ
Цикл професійно-практичної підготовки
27.Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
28.Внутрішня медицина
29.Хірургія
30.Педіатрія
31.Акушерство
32.Гінекологія

33.Стоматологічні захворювання
34.Дерматологія та венерологія
35.Інфектологія
36.Анастезіологія і реаніматологія
37.Оториноларингологія
38.Офтальмологія
39.Неврологія
40.Психіатрія та наркологія
41.Медична та соціальна реабілітація
42.Сімейна медицина
43.Онкологія
44.Геронтологія геріатрія та паліативна медицина
45.Репродуктивне здоров`я та планування сім`ї
46.Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
47.Епідеміологія
48.Невідкладні стани у внутрішній медицині
49.Невідкладні стани в хірургії
50.Невідкладні стани в педіатрії
51.Невідкладні стани в акушерстві та гінекології
52.Фармакотерапія

ПЕРЕЛІК МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ТА КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
З напрямку підготовки спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа”. Галузі
знань 1201 “Медицина”, (Спеціальності 223 «Медсестринство». Галузі знань 22
«Охорони здоров’я»), по яких відпрацювання пропущених занять без поважних
причин, згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися в державних та
Міністрів України від 17.09.1996 року №1138 із змінами Статуту КЗВО «Рівненська
медична академія», враховуючи рішення Вченої ради (протокол від 05.12.2018р.),
проводитимуться на платній основі згідно “Розрахунку вартості”.

Цикл природничо-наукової підготовки
1. Основи латинської мови з медичною термінологією.
2. Основи психології та міжособового спілкування
3. Основи медичної інформатики
4. Анатомія людини.
5. Фізіологія.
6. Патоморфологія та патофізіологія.
7. Фармакологія та медична рецептура.
8. Медична хімія.
9. Мікробіологія.
10.Основи екології та профілактичної медицини.
11.Медична біологія.
12.Основи біологічної фізики та медична апаратура.

Цикл професійної та практичної підготовки
1.
2. Основи медсестринства
3. Медсестринство у внутрішній медицині
4. Медсестринство в хірургії
5. Медсестринство в педіатрії
6. Медсестринство в акушерстві
7. Медсестринство в гінекології
8. Медсестринство в інфектології
9. Медсестринство в офтальмології
10.Медсестринство в отоларингології
11.Медсестринство в онкології

12.Медсестринство в дерматології та венерології
13.Медсестринство в сімейній медицині
14.Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині
15.Медсестринство в неврології
16.Медсестринство в психіатрії та наркології
17.Громадське здоров’я та громадське медсестринство
18.Медична та соціальна реабілітація
19.Анестезіологія та реаніматологія

ПЕРЕЛІК МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ТА КЛІНІЧНИХ
(ФАРМАЦЕВТИЧНИХ) ДИСЦИПЛІН
освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст, галузі знань 22 Охорона здоров′я ,
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», професійної кваліфікації «фармацевт», по
яких відпрацювання пропущених занять без поважних причин згідно з переліком платних послуг,
які можуть надаватись в державних та комунальних закладах охорони здоров′я, вищих медичних
навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 17.09.1996 року №1138 зі змінами, статуту КЗВО «Рівненська медична
академія», враховуючи рішення Вченої ради (протокол №3 від 05.12.2018) проводитимуться на
платній основі згідно «Розрахунку вартості»
Дисципліна
Примітка
І. Цикл природничо-наукової підготовки
1. Анатомія з основами фізіології людини
лабораторні,
практичні
2. Фармацевтична ботаніка
та семінарські заняття
3. Неорганічна хімія
4. Гігієна з основами екології
5. Органічна хімія
6. Основи мікробіології
ІІ. Цикл професійної та практичної підготовки
1. Аналітична хімія
лабораторні,
практичні
2. Латинська мова
та семінарські заняття
3. Техніка лабораторних робіт
4. Перша долікарська допомога
5. Основи охорони праці та охорона праці в галузі
6. Фармацевтична хімія
7. Фармакогнозія
8. Технологія ліків
9. Фармакологія
10. ОЕФ
11. Основи менеджменту та маркетингу у фармації
12. Основи фармацевтичної опіки
13. Основи медичного та фармацевтичного товарознавства
14. Інформаційні технології у фармації

ПЕРЕЛІК МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ТА КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст, галузі знань 22
Охорона здоров’я, спеціальності 221 «Стоматологія», спеціалізації «Стоматологія
ортопедична», професійної кваліфікації «технік зубний», по яких відпрацювання
пропущених занять без поважних причин згідно з переліком платних послуг, які
можуть надаватись в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих
медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року №1138 зі змінами,
статуту КЗВО «Рівненська медична академія», враховуючи рішення Вченої ради
(протокол №3 від 05.12.2018), проводитимуться на платній основі згідно
«Розрахунку вартості»
Дисципліни
Примітка
I.

Цикл природничо-наукової підготовки

Основи медичної інформатики
Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального
апарату людини
Зуботехнічне матеріалознавство
Стоматологічна допомога населенню та профілактична
медицина
II.

Цикл професійної та практичної підготовки

Моделювання анатомічнгої форми зубів
Техніка виготовлення знімних протезів
Техніка виготовлення незнімних протезів
Техніка виготовлення бюгельних протезів
Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій в дитячому
віці
Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій
Сучасні технології виготовлення зубних протезів
Основи охорони праці та охорона праці в галузі
Військово медична підготовка та медицина надзвичайних
ситуацій

Лабораторні
практичні та
семінарські
заняття

ПЕРЕЛІК МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ТА КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст, галузі знань 22
Охорона
здоров’я,
спеціальності
221
«Стоматологія»,
спеціалізації
«Стоматологія», професійної кваліфікації «гігієніст зубний», по яких відпрацювання
пропущених занять без поважних причин згідно з переліком платних послуг, які
можуть надаватись в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих
медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року №1138 зі змінами,
статуту КЗВО «Рівненська медична академія», враховуючи рішення Вченої ради
(протокол №3 від 05.12.2018), проводитимуться на платній основі згідно
«Розрахунку вартості»
Дисципліни
Примітка
I. Цикл природничо-наукової підготовки
Основи латинської мови з медичною термінологією
Лабораторні
практичні та
Основи загальної та медичної психології
семінарські
Основи медичної інформатики
заняття
Анатомія з топографічною анатомією голови та шиї
Фізіологія
Основи паталогічної анатомії та паталогічної фізіології
Основи фармакології та медичної рецептури
Основи гістології
Органічна хімія з основами біохімії
Основи мікробіології, вірусології та імунології
II. Цикл професійної та практичної підготовки
Профілактика стоматологічних захворювань
Терапевтична стоматологія
Хірургія зубів та щелепно-лицева травматологія
Дитяча стоматологія
Основи ортодонтії та ортопедичної стоматології
Фізіотерапія в стоматології
Рентгенографія зубів та щелеп
Стоматологічне матеріолознавство обладнання та
інструментарій
Невідкладна допомога в стоматології
Основи менеджменту та маркетингу в стоматології
Ететична стоматологія з основами косметології
Основи охорони праці та охорона праці в галузі

Медична етика та деонтологія
Внутрішні хвороби
Хірургічні хвороби
Інфекційні хвороби з основами епідеміології
Основи неврології, психіатрії та наркології
Основи дерматології та венерології
Основи офтальмології
Основи оториноларингології
Військово-медична підготовка та медицина в надзвичайних
ситуаціях

ПЕРЕЛІК МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ТА КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
З галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальностей:
- 224 Технології медичної діагностики та лікування,
- 226 Фармація, промислова фармація,
- 223 Медсестринство,
- 227 Фізична терапія, ерготерапія
(перший осітньо-кваліфікаційний рівень) по яких відпрацювання пропущених
занять без поважних причин згідно з переліком платних послуг, які можуть
надаватись в державних та комунальних закладах охорони здоров’я,затверджених
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року №1138 зі змінами,
проводитимуться на платній основі згідно «Розрахунку вартості».
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - ФАРМАЦІЯ
№
Дисципліна
Примітка
І. Природничо-науковий цикл
1
Загальна та неорганічна хімія
Лабораторні,семінарські та
практичні заняття
2
Органічна хімія
3
Біологія з основами генетики
4
Біофізика з фіз. методами аналізу
5
Інформаційні технології у фармації
6
Неорганічна хімія
7
Фізична та колоїдна хімія
ІІ. Цикл професійної та практичної підготовки
1
Анатомія та фізіологія людини
Лабораторні,семінарські та
практичні заняття
2
Мікробіологія з основами імунології
3
Латинська мова
4
Патологічна фізіологія
5
Аналітична хімія
6
Фармацевтична ботаніка
7
Біологічна хімія
8
Органічна хімія
9
Гігієна у фармації та екологія
10 Технологія ліків
11 Екстремальна медицина
12 Фармакогнозія
13 Фармакологія
14 Фармацевтична хімія
15 Охорона праці в галузі
16 Перша долікарська допомога
17 ОЕФ
18 Мед та фарм. товарознавство

19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1

Основи менеджменту та маркетингу у
фармації
Основи фармацевтичної опіки
Основи фармакотерапії
CПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»
Дисципліна
Примітка
І. Природничо-науковий цикл
Медична хімія
Лабораторні,семінарські та
практичні заняття
Медична та біологічна фізика
Латинська мова та медична термінологія
Анатомія людини
Фізіологія
Біологічна хімія
Фармакологія та медична рецептура
Патоморфологія та патофізіологія
Мікробіологія
ІІ. Цикл професійної та практичної підготовки
Основи медсестринства
Медсестринство у внутрішній медицині
Медсестринство в педіатрії
Медсестринство в хірургії
Медсестринство в інфектології
Медсестринство в акушерстві
Медсестринство в гінекології
Медсестринство
в
онкології
та
паліативна медицина
Медсестринство в сімейній медицині
Медична та соціальна реабілітація
Анестезіологія та реаніматологія
Клінічна фармакологія з токсикологією
Обстеження та оцінка здоров’я людини
Економіка охорони здоров’я.Маркетинг
медичних послуг.
Медичне
та
фармацевтичне
товарознавство
Менеджмент
та
лідерство
в
медсестринстві
Клінічне медсестринство (в хірургії,
терапії, педіатрії)
Військово-медична
підготовка
та
медицина надзвичайних ситуацій
Охорона праці в галузі
ІІІ. Вибіркові навчальні дисципліни
Медична біологія
Лабораторні,семінарські та

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ріст та розвиток людини
Психічне здоров’я
Репродуктивне здоров’я та планування
сімї
Громадське здоров’я та громадське
медсестринство
Епідеміологія
Соціальна медицина
Медсестринство в офтальмології
Основи профілактичної медицини
Медсестринство в неврології

практичні заняття

Медсестринство в отоларингології
Медсетринство в дерматології та
венерології
Медсестринство в геронтології т а
геріатрії
Медсестринство
в
психіатрії
та
наркології
Клінічне медсестринство в професійній
патології
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»
І. Цикл дисциплін загальної підготовки (Природничо-науковий цикл)

№

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2

Дисципліна
Примітка
І. Блок обов’язкових дисциплін
Латинська мова та медична термінологія
Лабораторні,семінарські та
практичні заняття
Біологічна та біоорганічна хімія
Анатомія людини
Фізіологія людини
Патологічна анатомія та фізіологія (за
професійним спрямуванням)
Лабораторні,семінарські та
І.2 Блок вибіркових дисциплін
практичні заняття
Медична та біологічна фізика
Медична біологія (з основами генетики)
Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Медична хімія
Фармакологія(за
професійним
спрямування)
ІІ. Цикл дисциплін професійної підготовки
Лабораторні,семінарські та
2.1.1. Блок обов’язкових дисциплін
практичні заняття
Основи внутрішньої медицини
Загальна хірургія, хірургія, дитяча

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24

1
2
3

хірургія
Педіатрія з дитячими інфекційними
Акушерство і гінекологія
Основи
фізичної
реабілітації
та
ерготерапії
Клінічний реабілітаційний менеджмент
при дисфункціях внутрішніх органів
Клінічний реабілітаційний менеджмент
при серцево-судинних дисфункціях
Клінічно-реабілітаційний
менеджмент
при хірургічних захворюваннях
Фізична реабілітація в педіатрії та
гінекології
Обстеження, методи оцінки та контролю
при порушенні діяльності опорнорухового апарату
Травматологія
та
ортопедія
(за
професійним спрямуванням)
Клінічний реабілітаційний менеджмент
при порушенні діяльності опорнорухового апарату
Біомеханіка та клінічна кінезіологія
Онкологія. Реабілітація онкохворих
Технічні засоби в реабілітації
Мануальні методи фізичної реабілітації
Методика та техніка класичного масажу
Долікарська медична допомога
Обстеження, методи оцінки та контролю
при порушенні
діяльності нервової
системи
Неврологія
та
нейрохірургія
(за
професійним спрямуванням)
Клінічний реабілітаційний менеджмент
при порушенні діяльності нервової
системи
Паліативна допомога та фізична і
психологічна реабілітація важко-хворих
Клінічна психологія
Основи менеджменту, маркетингу та
адміністрування
(за
професійним
спрямуванням)
ІІІ. Блок вибіркових дисциплін
Організація діяльності реабілітаційних
закладів
Загальна терапія здоров’я
Фізична реабілітація у косметології

Лабораторні,семінарські та
практичні заняття

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Лікувальний масаж
Спортивна травматологія
СПА технологія
Оздоровче
плавання
та
гідрокінезотерапія
Коригуюча гімнастика, фітнес технологія
Оздоровчо-рекреаційна
рухова
активність
Терапевтичні вправи ,ЛФК
Народні
та
нетрадиційні
методи
реабілітації
Основи фітотерапії та аромотерапії
Фізична реабілітація в отоларінгології
Фізична реабілітація в офтальмології
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»
Дисципліна
Примітка
І. Цикл природничо-наукової підготовки
Медична та біологічна фізика
Лабораторні,семінарські
та практичні заняття
Медична хімія
Анатомія людини
Фізіологія
Латинська мова і медична термінологія
Фармакологія та медична рецептура
Біологічна хімія
Медична інформатика
Медична біологія
ІІ. Цикл професійної та практичної підготовки
Техніка лабораторних робіт
Лабораторні,семінарські
та практичні заняття
Аналітична хімія
Патоморфологія з секційним курсом
Патофізіологія
Онкологія з оцінкою результатів досліджень
Внутрішня медицина з оцінкою результатів
досліджень
Педіатрія з оцінкою результатів досліджень
Хірургія з оцінкою результатів досліджень
Дерматологія,венерологія
з
оцінкою
результатів досліджень
Інфекційні хвороби та епідеміологія з оцінкою
результатів досліджень
Гістологія,цитологія та ембріологія
Клінічна лабораторна діагностика
Клінічна хімія

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Мікробіологія, вірусологія та імунологія з
мікробіологічною діагностикою
Лабораторна діагностика паразитарних інвазій
Гігієна з гігієнічною експертизою
Військово-медична підготовка та медицина
надзвичайних ситуацій
Маніпуляційна техніка
Пропедевтика внутрішньої медицини
Фтизіатрія з оцінкою результатів дослідження
Пропедевтика педіатрії
Загальна хірургія
Урологія з оцінкою результатів дослідження
Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів
дослідження
Соціальна медицина
Ендокринологія
з
оцінкою
результатів
дослідження
Акушерство та гінекологія з оцінкою
результатів дослідження
Клінічна мікробіологія
Неврологія з оцінкою результатів дослідження
Основи охорони праці

