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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Паліативна та хосгіісна медицина
Викладач (-і)
Контактний телефон викладача
E-mail викладача
Формат дисципліни Дисципліна за вибором
Обсяг дисципліни 90 год.
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Немає за програмою

2. Анотація дисципліни
Програма «Паліативна та хоспісна медицина» призначена для підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 
«Медицина». Програма пропонує розгляд основоположних відомостей, поняття та концепції 
паліативної та хоспісної медицини, її види. Розглядаються психологічні та духовні аспекти паліативної 
допомоги. Хоспіс. Характеристика, принцип роботи. Розглядаються питання пов’язані з хронічним 
болем. Висвітлюються питання онкологічної патології та медикаментозної терапії онкологічних 
хворих. Окремо представлена інформація про ВІЛ інфекцію._________________________________________

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни «Паліативна та хоспісна медицина»

(кінцева ціль) є підготовка магістра за фахом. Описання цілей сформульовано через вміння у 
вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до модуля сформульовано конкретні 
цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети 
вивчення дисципліни.

2. Цілі навчання:
• Визначити тактику паліативного лікування;
• інтерпретувати результати дослідження;
• демонструвати уміння ведення медичної документації;
• демонструвати володіння принципами онкологічної деонтології.

3. Компетентності та результати навчання,формування яких забезпечує вивчення дисципліни:
-загальні:

• здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо;
• здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
• здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ;
• здатність спілкуватися рідною мовою усно і письмово; 

здатність спілкуватися з представниками інших професій.
-спеціальні (фахові, предметні): 

інтерпретувати результати дослідження; 
сформулювати загальну тактику лікування;
продемонструвати володіння принципами онкологічної деонтології.__________________________

4. Результати навчання (компетентності)
В результаті вивчення дисципліни “ Безпека життєдіяльності” студенти повинні:

ЗНАТИ.
> вікові атомно- фізіологічні зміни, що проходять в органах і системах у похилому та старечому віці;
> визначення, етіологію, класифікацію захворювань органів і систем у похилому та старечому віці;
> особливості клінічних проявів захворювання і гострих станів у похилому та старечому віці;
> правила збирання анамнезу та обстеження пацієнтів похилого і старечого віку;
> визначення: «паліативна медицина», «паліативна допомога», «хоспіс»;
> філософію паліативної медицини;
> принципи роботи хоспісу;
> психологічні аспекти паліативної допомоги;
"г соціальні аспекти паліативної допомоги;
> духовні аспекти паліативної допомоги;
^  етико-деонтологічні особливості спілкування з безнадійно хворими пацієнтами та їхніми родичами;
> законодавчі та нормативні документі МОЗ України щоДЬ організації та надання геріатричної, 
паліативної, та хоспісної допомоги населенню.



ВМІТИ:
> забезпечувати лікувально-охоронний, санітарно-протиепідемічний режим у структурних підрозділах 
лікувально-профілактичних і соціальних закладах із надання адекватної медичної допомоги особам похилого 
та старечого віку;
>  дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі та професійної безпеки;
> виявити дійсні та супутні проблеми пацієнта;
>  передбачити потенційні проблеми пацієнта від тривалого застосування ліків;
> встановлювати клінічні діагнози при захворюваннях у похилому та старечому віці;
>  складати план медичних втручань у разі виявлення геріатричних проблем;
> виконувати лікарські маніпуляції;
> здійснювати спостереження, моні торування стану органів і систем пацієнтів;
> вести медичні документацію;
> надавати невідкладну допомогу при гострих станах;
> здійснювати медичний процес надання паліативної допомоги з синдром хронічного болю та 
інкурабельним онкологічним хворим;
>  медичний процес надання паліативної допомоги хворим із вірусом імунодефіциту та туберкульозу;
> проводити оцінку якості надання медичної допомоги та здійснювати розробку управлінських рішень, 
спрямованих на покращення та оптимізацію медичної паліативної допомоги;
> проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини, пропаганди 
здорового способу життя, спрямованих на продовження життя та профілактику розвитку захворювань.

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 90
Лекції 0
Практичні заняття 40
Самостійна робота 50

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс(рік навчання) Нормативний/вибірковий

222 Медицина вибірковий
Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття

Літер
атура

Завдання,
год.

Вага
оцінки

Термін
виконання

Поняття паліативної медицини Л 1 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкладу

Особливості онкологічної патології Л 2 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкладу

Психологічні аспекти паліативної допомоги Л 3 1-4,7
Реферат 15 Згідно

розкладу

Соціальні і духовні аспекти паліативної допомоги Л 4 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкладу

Характеристика хронічного болю Л 5 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкладу

Паліативна допомога при синдромі хронічного 
болю СЗ 1 1-4,7 Робота на 

парах 20 Згідно
розкладу

Аспекти паліативної допомоги хворим з вірусом 
імунодефіциту СЗ 2 1-4,7 Робота на 

парах 20 Згідно
розкладу

Медикаментозна терапія онкологічних хворих СЗЗ 1-4,7 Робота на 
парах 20 Згідно

розкладу

ВІЛ інфекція СЗ 4 1-4,7 Робота на 
парах 20 Згідно

розкладу

Підсумковий контроль -  диф. залік ПК 1-7 Тести 20 Згідно
розкладу

6. Система оцінювання курсу
Загальна
система
оцінювання
курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних 
заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється 
під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами 
навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:



а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, 
послідовності дій, з визначенням відповідності;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок;
д) розв’язання типових задач з діагностики, надання меді 
евакуації, лікування і профілактики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляюі 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться 
і тестових завдань).
Максимальна кількість балів, яку може набрати студен 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за пото1 
допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості б 
отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) 
дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середи 
округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійн 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною робої 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєнн 
на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового мод 

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну дія 
шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом (дифе

з визначенням правильної

ячної допомоги, медичної

-  4, «задовільно» -  3, 
'ься у журналах обліку

у вигляді диф. заліку (усно

гт за поточну навчальну

шу навчальну діяльність для 
злів проводиться на підставі 
шкалою під час вивчення 

ього арифметичного (СА),

а робота студентів, яка 
гою, оцінюється під час 
я тем, які виносяться лише 
іульного контролю, 
ільність у багатобальну 
ренційованим заліком))

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 3 Недостатньо
4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового контролю 
засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 2. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не 
менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали — не менше 50 балів).

Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума балів за 
поточну навчальну діяльність (Таблиця 1) та за підсумкЬвий контроль (диференційований залік) 
( Таблиця 2).

Вимоги до Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє



підсумково
го
тестового
контролю

володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю 
теоретичної підготовки не менше 50 балів.

М аксимальна кількість балів за підсумковий контроль студента (диференційний 
залік) - 80 балів.

Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійснюються за схемою: 
«2» - 0-49 балів;
«3» - 50-60 балів;
«4» - 61-70 балів 
«5» - 71 -  80 балів

Оцінювання підсумкового тестового завдання здійснюється шляхом ділення 
максимального балу підсумкового контролю -  80 - на кількість тестових питань у 
варіанті і перемножується на кількість правильних тестових відповідей студента.

Практичні
заняття Модуль 1

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-9
Сума - 200 (Максимальна кількість балів, яку може набрати 
студент за поточну навчальну діяльність, мінімальна становить 
120 балів).

Контрольна робота
Тест
Робота на парах
Реферат

Умови допуску до підсумкового контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає 
підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума оцінок за 
поточний контроль знань (усне опитування, тести, перевірка 
рефератів), результатів складання за змістовий модуль.

7. Політика вивчення навчальної дисципліни
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної системи 
(ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному опитуванні, 
самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується присутність 
студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на 
заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття 
(крім випадків, передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого 
теоретичного і практичного матеріалу.

8. Рекомендована література
1. Базова література

1. Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря: посібник / [Вороненко Ю.В., 
Шекера О.Г., Губський Ю.І. та ін.]. - К.: Заславський А.Ю., 2017. - 208 с.
2. Губський Ю.І. Паліативна та хоспісна допомога: навчальний посібник. Київ: «Нова книга», 2018. -  392 с
3. Губський Ю. І., Хобзей М. К. Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико- 
правові аспекти // Монографія. Київ, Здоров'я. — 2011 р. 352 с.
4. Догляд за пацієнтами госпісної служби / Ред. Л. І. Андріїшин. — Благодійний фонд Мати Тереза в Івано-Франківській 
області. -  Івано-Франківськ, 2007. -  64 с.
5. Паліативна медицина: підручник / В.Й. Шатило, П.В. Яворський. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010. —- 200 с.
6. Паліативна та хоспісна допомога: підручник / [Вороненко Ю.В., Губський Ю.І., Князевич В.М., та ін.] за ред. 
Вороненка Ю.В., Губського Ю.І. - Вінниця: Нова книга, 2017. - 392 с.
7. Фещенко Ю. І. Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз; навчальний посібник: Київ: ВСВ 
«Медицина». 2017. -  128с

2. Допоміжна література
1. Белая книга: стандарты и нормы хосписной и палиативной помощи в Европе: часть 1 и 2 

//Е вроп ейски й  журнал палиативной помощи. - 2018. -  Вып. 6, Т 16. С. 278 -289
2. Бондарь Г.В. Паллиативная медицинская помощь: учебное пособ. / Г. В. Бондарь. -  

Донецк, 2006. -  156 с.
3. Лопанов П.Н Хосписы / П.Н. Лопанов, С.А. Полишкис. - М.: 2017. -  190 с
4. Методические рекомендации по паллиативной помощи онкологическим больным // Пригожая Т. 

И., Нитиш В. Э., Атаманенко А. В. -  Гомель, 2002. -  58 с. *
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