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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 напряму. 

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 дисциплін і практик. 

 

Код КВЕД 
Назва 

№ Розділ Група Клас Підклас 

1. 85 85.1 85.11 85.11.1 Діяльність лікувальних закладів 

2. 85 85.1 85.11 85.11.2 Охорона материнства та дитинства 

3. 85 85.1 85.11 85.11.3 Діяльність санаторно-курортних організацій 

4. 85 85.1 85.14 85.14.1 Інша діяльність з охорони здоров’я людини 

 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу: фельдшер і може 

займати первинні посади за Національним класифікатором України: “Класифікатор 

професій” ДК 003:2005: 

• 3221 фельдшер; 

• 3221 фельдшер станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги; 

• 2230.2 фельдшер на морських і річкових суднах. 
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ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ  

 

молодшого спеціаліста 
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 1201 Медицина 

 (шифр і назва галузі знань) 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.120101 Сестринська справа 

 
(шифр і назва напряму підготовки)

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.12010101 Лікувальна справа 

 
(код і назва спеціальності)

 

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ неповна вища освіта 

 
(назва освітнього рівня)

 

КВАЛІФІКАЦІЯ 3221 Фельдшер 

 
(код і назва кваліфікації)

 

 

Чинний від ________________ 
 (рік — місяць — число)

 

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  

освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст 

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
 

галузь знань 1201 Медицина 

 
(шифр і назва галузі знань) 

напрям підготовки 6.120101 Сестринська справа 
 

(шифр і назва напряму підготовки)
 

спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа 
 

(код і назва спеціальності)
 

освітній рівень неповна вища освіта 
 

(назва освітнього рівня) 

кваліфікація 3221 Фельдшер 
 

(код і назва кваліфікації)
 

з узагальненим об’єктом діяльності забезпечення лікувальння хворих 
 

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

з предметної галузі діяльності забезпечення лікувальння хворих 
 

(для освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст)
 

з нормативним терміном навчання 

(денна форма) 3 роки 
 

(років, місяців)
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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. 

за № 897 та інші діючі нрмативні документи обов’язкового застосування. 

3. Визначення 

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані 

в Комплексі нормативних документів для розроблення складових систем стандартів 

вищої освіти. Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 

31.07.1998 р. за № 285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням 

Міністерства освіти і науки України від 05.03.2007 р. за № 28-р. // Інформаційний 

вісник “Вища освіта”. — 2003. — № 10. — 82 с. 

 

4. Позначення і 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 освітньо-професійної програми та максимальний 

навчальний час за циклами підготовки 
 

5.1. Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки: 

— цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;  

— цикл природничо-наукової підготовки, забезпечують певний освітній 

рівень ; 

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

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 

                                                           
 Найменування циклу визначається з урахуванням особливостей освітньої галузі, в яку входить напрям 

(спеціальність) підготовки. 
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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) 3 

Максимальний навчальний час загальної підготовки (академічних 

годин/кредитів/ кредитів ECTS) 
6480/120/180 

Максимальний навчальний час за циклами (академічних годин/ національних 

кредитів/ кредитів ECTS: 
 

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

— природничо-наукової підготовки 1242/23/35,25 

— професійної та практичної підготовки 3969/73,5/110,25 

(Обсяги розподілу максимального навчального часу установлені 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” в змісті 

компетенцій, наведені в Додатку Б. 

6.2. У Додатку В подається перелік нормативних навчальних дисциплін й 

практик (видів практичної підготовки), вказуються назви й шифри блоків змістових 

модулів, із яких формуються ці навчальні дисципліни й практики, і назви та шифри 

змістових модулів, що входять до цього блоку змістових модулів. 

6.3. На завершальному етапі розробки ОПП створюється Додаток Г. У 

Додатку Г для кожної навчальної дисципліни (або практики) нормативної частини 

змісту освітньо-професійної програми вказується 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 розподіляти блоки змістових модулів у них за окремим погодженням із 

МОН України. 
 

Примітка. У Додатку Б та в Додатку В шифри змістових модулів указані за 

структурами: 

а) шифр змістового модуля, що 

відповідає професійній компетенції, 

зазначеній у 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”: 
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КХХ. ХХ. ХХ 

номер змістового модуля, 

наскрізний для цієї 

компетенції 

шифр компетенції 

КХХ. ХХ. ХХ 

номер змістового модуля, 

наскрізний для цієї 

компетенції 

шифр компетенції 

У Додатку Б шифри блоків змістових 

модулів указані за структурою: 

ХХ.ХХ ХХ 

номер блоку змістових модулів, 

наскрізний для цього 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 система відповідних змістових модулів, що зазначена в 

Додатку Б. 

7.2. Вид кваліфікаційної роботи (дипломний проект або дипломна робота) 

встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій та типових завдань 

діяльності, що визначені в ГСВОУ_____11 “Галузевий стандарт вищої освіти 

України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика”. 

7.3. У Додатку Ґ зазначаються нормативні форми державної атестації і 

подано розподіл змістових модулів між ними. 

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”. 

 

8. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки  

 

Вимоги до кваліфікації викладацького складу, який бере участь у викладанні 

навчальних дисциплін нормативної частини змісту навчання, в тому числі вимоги до 

фаху за дипломом про вищу освіту, до наукової спеціальності за дипломом про 

отримання наукового ступеня, до кафедри, на якій отримано диплом про вчене 

звання, до професійної підготовки за сертифікатом або свідоцтвом про 

післядипломну освіту, до стажу попередньої практичної, наукової та педагогічної 

діяльності зберігаються та відповідають дійсності. 
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Додаток Б 

Система змістових модулів 

 

Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Зібрати скарги, анамнез 

захворювання, анамнез 

життя, епідеміологічний 

анамнез 

ПФ.Д.01 

ПР.Р.001 

Методи обстеження хворих ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0002 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0003 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0004 

Методи обстеження новонародженої дитини ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0005 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0006 

Методи дослідження зорових функцій органа зору ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0007 

Методи обстеження хворих із захворюваннями вуха, горла, носа ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0008 

Методи обстеження зубів, зубних рядів, слизової оболонки, порожнини рота, губ, щік, 

язика 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0009 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0010 

Методи обстеження психічнохворих ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0011 

Методи обстеження хворих із:  

— захворюваннями органів дихання ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0012 

— захворюваннями органів системи кровообігу ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0013 

— природженими вадами серця і судин ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0014 

— захворюваннями органів травлення ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0015 

— захворюваннями нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0016 

— захворюваннями системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0017 

— захворюваннями ендокринної системи ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0018 

— порушеннями обміну речовин ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0019 

— дифузними захворюваннями сполучних тканин та хворобами суглобів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0020 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— гострими алергійними захворюваннями ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0021 

— професійними захворюваннями ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0022 

— захворюваннями новонароджених дітей, пов’язаними з інфікуванням ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0023 

— захворюваннями новонароджених дітей, пов’язаними з актом пологів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0024 

— гіповітамінозами ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0025 

— аномаліями конституції ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0026 

— гострими розладами травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0027 

— хронічними розладами живлення ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0028 

— інфекційними хворобами ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0029 

— кровотечами ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0030 

— ускладненнями під час переливання крові ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0031 

— порушеннями життєдіяльності організму, їх усунення ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0032 

— ушкодженнями ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0033 

— хірургічною інфекцією ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0034 

— пухлинами ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0035 

— змертвіннями ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0036 

— захворюваннями та ушкодженнями голови, обличчя, шиї ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0037 

— захворюваннями та ушкодженнями грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0038 

— хронічними захворюваннями органів черевної порожнини ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0039 

— ушкодженнями і гострими захворюваннями органів черевної порожнини ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0040 

— захворюваннями та ушкодженнями прямої кишки ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0041 

— захворюваннями та ушкодженнями сечостатевих органів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0042 

— захворюваннями та ушкодженнями кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0043 

— захворюваннями судин нижніх кінцівок ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0044 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— кишковими інфекціями ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0045 

— інфекціями дихальних шляхів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0046 

— кров’яними (трансмісивними) інфекціями ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0047 

— інфекціями зовнішніх покривів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0048 

— СНІДом ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0049 

— алергійними хворобами шкіри ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0050 

— шкірними хворобами з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0051 

— інфекційними та паразитарними захворюваннями шкіри ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0052 

— венеричними хворобами ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0053 

— захворюваннями, що передаються статевим шляхом ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0054 

— захворюваннями орбіти і рухового апарату ока ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0055 

— захворюваннями повік і слізного апарату ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0056 

— захворюваннями кон’юнктиви ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0057 

— захворюваннями рогівки і склери ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0058 

— захворюваннями судинної оболонки ока ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0059 

— захворюваннями кришталика і склистого тіла ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0060 

— глаукомою ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0061 

— захворюваннями сітківки і зорового нерва ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0062 

— травмами органа зору ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0063 

— хворобами носа і приносових пазух ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0064 

— хворобами горла ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0065 

— хворобами гортані та трахеї ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0066 

— хворобами вух ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0067 

— травмами та сторонніми тілами в носі, горлі, гортані, вухах  ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0068 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— хворобами твердих тканин зуба ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0069 

— пульпітом ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0070 

— періодонтитом зубів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0071 

— періоститом щелеп ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0072 

— остомієлітом, абсцесом і флегмоною щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0073 

— пародонтитом ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0074 

— стоматитом ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0075 

— травмами щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0076 

— новоутвореннями щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0077 

— дефектами зубних рядів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0078 

— захворюваннями периферійної нервової системи ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0079 

— інфекційними захворюваннями нервової системи ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0080 

— порушеннями мозкового кровообігу ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0081 

— пухлинами центральної нервової системи ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0082 

— травмами центральної нервової системи ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0083 

— спадково-дегенеративними хворобами нервової і м’язової систем ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0084 

— спадковими хворобами обміну ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0085 

— хворобами нервової системи новонароджених ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0086 

— хворобами автономної нервової системи ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0087 

— інтоксикаційними ураженнями нервової системи ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0088 

— розладами психічної діяльності під час інфекційних і соматичних хвороб ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0089 

— шизофренією ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0090 

— маніакально-депресивним психозом ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0091 

— алкоголізмом, наркоманією ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0092 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— інволюційними психозами ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0093 

— епілепсією ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0094 

— олігофренією ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0095 

— психогенними хворобами ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0096 

— психопатіями ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0097 

Методи обстеження вагітної із:   

— різними формами гестозів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0098 

— екстрагенітальними захворюваннями ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0099 

— аномаліями розвитку та захворюваннями елементів плодового яйця ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0100 

— невиношуванням вагітності ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0101 

— переношуванням вагітності ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0102 

— кровотечами в другій половині вагітності ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0103 

— аномаліями пологової діяльності ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0104 

— вузькими тазами ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0105 

— тазовими передлежаннями плода ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0106 

— неправильними положеннями плода ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0107 

— багатоплідною вагітністю ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0108 

— рубцем на матці ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0109 

Методика обстеження роділлі із:  

— кровотечами в ІІІ періоді пологів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0110 

— загрозою розриву матки ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0111 

— розгинальними передлежаннями голови плода ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0112 

Методика обстеження породіллі із:  

— різними формами післяпологових інфекційних захворювань ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0113 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— маститами ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0114 

— кровотечами в ранньому та пізньому післяпологовому періодах ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0115 

— травмами пологових шляхів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0116 

Методика обстеження новонародженого з асфіксією ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0117 

Методика обстеження гінекологічних хворих із:  

— аномаліями розвитку та розташування жіночих статевих органів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0118 

— порушеннями менструальної функції ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0119 

— запальними захворюваннями жіночих статевих органів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0120 

— пухлиноподібними утвореннями жіночих статевих органів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0121 

— доброякісними та злоякісними пухлинами жіночих статевих органів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0122 

— гострим животом в акушерстві ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0123 

Оцінювати анамнестичні 

дані 

ПФ.Д.01. 

ПР.Р.002 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0124 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0125 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0126 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0127 

Методи обстеження новонародженої дитини ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0128 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0129 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0130 

Методи дослідження зорових функцій органа зору ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0131 

Методи обстеження хворих із хворобами вуха, горла, носа ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0132 

Методи обстеження зубів, зубних рядів, слизової оболонки, порожнини рота, губ, щік, 

язика 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0133 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0134 

Методи обстеження психічнохворого ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0135 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0136 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0137 

— природжені вади серця і судин ПФ.Д.01.ПР.Р.0020138 

— органів травлення ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0139 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0140 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0141 

— ендокринної системи і порушення обміну речовин ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0142 

— сполучних тканин та хвороби суглобів ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0143 

— гострі алергійні ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0144 

— професійні ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0145 

— захворювання новонароджених дітей, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0146 

— захворювання новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0147 

— гіповітамінози ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0148 

— аномалії конституції ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0149 

— гострі розлади травлення в дітей раннього віку ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0150 

— хронічні розлади живлення ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0151 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0152 

— кровотечі ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0153 

— ускладнення під час переливання крові ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0154 

— порушення життєдіяльності організму, їх усунення ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0155 

— ушкодження ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0156 

— хірургічна інфекція ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0157 

— пухлини ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0158 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— змертвіння ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0159 

— захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0160 

— захворювання та ушкодження грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0161 

— хронічні захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0162 

— ушкодження і гострі захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0163 

— захворювання та ушкодження прямої кишки ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0164 

— захворювання та ушкодження сечових і статевих органів ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0165 

— захворювання та ушкодження кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0166 

— захворювання судин нижніх кінцівок ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0167 

— гестози ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0168 

— екстрагенітальні ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0169 

— аномалії розвитку та захворювання плодового яйця ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0170 

— невиношування вагітності ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0171 

— переношування вагітності ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0172 

— кровотечі в ІІ половині вагітності ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0173 

— аномалії пологової діяльності ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0174 

— вузькі тази ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0175 

— тазові передлежання плода ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0176 

— багатоплідна вагітність ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0177 

— рубець на матці ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0178 

— кровотечі в ІІІ періоді пологів ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0179 

— акушерські травми ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0180 

— післяродові інфекційні захворювання ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0181 

— мастит ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0182 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— кровотечі в ранньому та пізньому післяпологовому періодах ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0183 

— аномалії розвитку та розташування жіночих статевих органів ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0184 

— порушення менструальної функції ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0185 

— запальні захворювання жіночих статевих органів ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0186 

— пухлиноподібні утворення жіночих статевих органів ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0187 

— доброякісні та злоякісні пухлини жіночих статевих органів ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0188 

— гострий живіт в акушерстві та гінекології ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0189 

— алергійні шкіри ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0190 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0191 

— інфекційні в дітей та паразитарні шкіри ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0192 

— венеричні ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0193 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0194 

— орбіти і рухового апарату ока ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0195 

— повік і слізного апарату ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0196 

— кон’юнктиви ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0197 

— рогівки і склери ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0198 

— судинної оболонки ока ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0199 

— кришталика і склистого тіла ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0200 

— глаукома ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0201 

— сітківки і зорового нерва ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0202 

— травми органа зору ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0203 

— носа і приносових пазух ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0204 

— горла ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0205 

— гортані та трахеї ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0206 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 17 

Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— вух ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0207 

— травми та сторонні тіла в носі, горлі, гортані, вухах ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0208 

— твердих тканин зуба ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0209 

— пульпіт ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0210 

— періодонтит зубів ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0211 

— періостит щелеп ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0212 

— остеомієліт, абсцес і флегмона щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0213 

— пародонтит ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0214 

— стоматит ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0215 

— травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0216 

— периферійної нервової системи ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0217 

— інфекційні захворювання нервової системи ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0218 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0219 

— пухлини центральної нервової системи ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0220 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0221 

— спадково-дегенеративні хвороби нервової і м’язової систем, спадкові хвороби обміну ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0222 

— хвороби нервової системи новонароджених ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0223 

— хвороби автономної нервової системи ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0224 

— інтоксикаційні ураження нервової системи ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0225 

— розлади психічної діяльності під час інфекційних і соматичних хвороб ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0226 

— шизофренія ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0227 

— маніакально-депресивний психоз ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0228 

— алкоголізм, наркоманія ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0229 

— інволюційні психози ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0230 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— епілепсія ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0231 

— олігофренія ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0232 

— психогенні хвороби ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0233 

— психопатії ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0234 

Вчення про епідемічний процес ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0235 

Оцінювати загальний 

стан пацієнта 

ПФ.Д.02. 

ПР.Р.003 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0236 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0237 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0238 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0239 

Методи обстеження новонародженої дитини ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0240 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0241 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0242 

Методи дослідження зорових функцій органа зору ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0243 

Методи обстеження хворих з хворобами вух, горла, носа ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0244 

Методи обстеження зубів, зубних рядів, слизової оболонки, порожнини рота, губ, щік, 

язика 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0245 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0246 

Методи обстеження психічнохворих ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0247 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0248 

Анатомо-фізіологічні особливості шкіри ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0249 

Анатомо-фізіологічні особливості щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0250 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0251 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0252 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0253 

— природжені вади серця і судин ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0254 

— органів травлення ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0255 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0256 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0257 

— ендокринної системи і порушення обміну речовин ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0258 

— сполучних тканин та хвороби суглобів ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0259 

— гострі алергійні ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0260 

— професійні ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0261 

— новонароджених, пов’язаних з інфікуванням ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0262 

— новонароджених, пов’язаних з актом пологів ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0263 

— гіповітаміноз ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0264 

— аномалії конституції ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0265 

— гострі розлади травлення в дітей раннього віку ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0266 

— хронічні розлади живлення ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0267 

— інфекційні в дітей ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0268 

— кровотечі ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0269 

— ускладнення під час переливання крові ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0270 

— порушення життєдіяльності організму, їх усунення ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0271 

— ушкодження ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0272 

— хірургічна інфекція ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0273 

— пухлини ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0274 

— змертвіння ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0275 

— захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0276 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— захворювання та ушкодження грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0277 

— хронічні захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0278 

— ушкодження і гострі захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0279 

— захворювання та ушкодження прямої кишки ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0280 

— захворювання та ушкодження сечових і статевих органів ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0281 

— захворювання та ушкодження кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0282 

— захворювання судин нижніх кінцівок ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0283 

— гестози ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0284 

— екстрагенітальні ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0285 

— аномалії розвитку та захворювання плодового яйця ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0286 

— невиношування вагітності ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0287 

— переношування вагітності ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0288 

— кровотечі в ІІ половині вагітності ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0289 

— аномалії пологової діяльності ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0290 

— вузькі тази  ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0291 

— тазові передлежання плода ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0292 

— багатоплідна вагітність ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0293 

— рубець на матці ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0294 

— кровотечі в ІІІ періоді пологів ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0295 

— акушерські травми ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0296 

— післяродові інфекційні захворювання ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0297 

— мастит ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0298 

— кровотечі в ранньому та пізньому післяпологовому періодах ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0299 

— аномалії розвитку та розташування жіночих статевих органів ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0300 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— порушення менструальної функції ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0301 

— запальні захворювання жіночих статевих органів ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0302 

— пухлиноподібні утворення жіночих статевих органів ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0303 

— доброякісні та злоякісні пухлини жіночих статевих органів ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0304 

— гострий живіт в акушерстві та гінекології  ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0305 

— алергійні шкіри ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0306 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0307 

— інфекційні  та паразитарні шкіри ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0308 

— венеричні ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0309 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0310 

— орбіти і рухового апарату ока ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0311 

— повік і слізного апарату ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0312 

— кон’юнктиви ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0313 

— рогівки і склери ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0314 

— судинної оболонки ока ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0315 

— кришталика і склистого тіла ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0316 

— глаукома ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0317 

— сітківки і зорового нерва ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0318 

— травми органа зору ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0319 

— носа і приносових пазух ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0320 

— горла ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0321 

— гортані та трахеї ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0322 

— вух ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0323 

— травми та сторонні тіла в носі, горлі, гортані, вухах  ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0324 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— твердих тканин зуба ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0325 

— пульпіт ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0326 

— періодонтит зубів ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0327 

— періостит щелеп ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0328 

— остеомієліт, абсцес і флегмона щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0329 

— пародонтит ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0330 

— стоматит ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0331 

— травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0332 

— периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0333 

— інфекційні захворювання нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0334 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0335 

— пухлини центральної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0336 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0337 

— спадково-дегенеративні хвороби нервової і м’язової систем, спадкові хвороби обміну ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0338 

— хвороби нервової системи новонароджених ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0339 

— хвороби автономної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0340 

— інтоксикаційні ураження нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0341 

— розлади психічної діяльності при інфекційних і соматичних хворобах ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0342 

— шизофренія ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0343 

— маніакально-депресивний психоз ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0344 

— алкоголізм, наркоманія ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0345 

— інволюційні психози ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0346 

— епілепсія ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0347 

— олігофренія ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0348 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— психогенні хвороби ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0349 

— психопатії ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0350 

Проводити огляд шкіри, 

підшкірної основи 

ПФ.Д.02. 

ПР.Р.004 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0351 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0352 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0353 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0354 

Методи обстеження новонародженої дитини ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0355 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0356 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0357 

Методи обстеження дерматологічних хворих ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0358 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0359 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0360 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0361 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0362 

Анатомо-фізіологічні особливості шкіри ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0363 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0364 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0365 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0366 

— природжені вади серця і судин ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0367 

— органів травлення ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0368 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0369 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0370 

— ендокринної системи та порушення обміну речовин ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0371 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— сполучних тканин та хвороби суглобів ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0372 

— професійні ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0373 

— аномалії конституції ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0374 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0375 

— кровотечі ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0376 

— ускладнення при переливанні крові ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0377 

— порушення життєдіяльності організму їх усунення ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0378 

— ушкодження ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0379 

— хірургічна інфекція ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0380 

— пухлини ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0381 

— змертвіння ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0382 

— захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0383 

— захворювання та ушкодження грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0384 

— хронічні захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0385 

— захворювання та ушкодження прямої кишки ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0386 

— захворювання та ушкодження сечових і статевих органів ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0387 

— захворювання та ушкодження кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0388 

— захворювання судин нижніх кінцівок ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0389 

— алергійні шкіри ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0390 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0391 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0392 

— венеричні ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0393 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0394 

— травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0395 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0396 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0397 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0398 

— спадково-дегенеративні хвороби нервової і м’язової систем ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0399 

— автономної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0400 

— інтоксикації нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0401 

Проводити огляд 

периферійних 

лімфатичних вузлів 

ПФ.Д.02. 

ПП.Р.005 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0402 

Методика обстеження вагітної ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0403 

Методика обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0404 

Методика обстеження хворого з хворобами вуха, горла, носа ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0405 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0406 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0407 

— органів травлення ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0408 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0409 

— аномалії конституції ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0410 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0411 

— хірургічна інфекція ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0412 

— пухлини ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0413 

— хірургічні голови, обличчя, шиї ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0414 

— хірургічні грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0415 

— хірургічні гострі та хронічні органів черевної порожнини ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0416 

— прямої кишки ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0417 

— кінцівок, хребта, таза  ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0418 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— інфекційний мононуклеоз ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0419 

— ангіна ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0420 

— дифтерія ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0421 

— чума ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0422 

— туляремія ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0423 

— бруцельоз ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0424 

— СНІД ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0425 

— алергійні шкіри ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0426 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0427 

— інфекційні  та паразитарні шкіри ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0428 

— венеричні ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0429 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0430 

— хронічний тонзиліт ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0431 

— заглотковий і навкологлотковий абсцес ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0432 

— гострий трахеїт ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0433 

— гострий ларингіт ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0434 

— злоякісні та доброякісні пухлини вух, горла, носа ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0435 

— гайморит ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0436 

— твердих тканин зуба ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0437 

— пульпіт ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0438 

— періодонтит зубів ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0439 

— періостит щелеп ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0440 

— остеомієліт, абсцес і флегмона щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0441 

— пародонтит ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0442 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— стоматит ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0443 

— травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0444 

Проводити огляд голови 

та обличчя 

ПФ.Д.02. 

ПР.Р.006 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0445 

Методика обстеження хворих з хворобами вуха, горла, носа  ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0446 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0447 

Методи обстеження психічнохворого ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0448 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0449 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0450 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0451 

Анатомо-фізіологічні особливості будови вух, горла, носа ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0452 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0453 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0454 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0455 

— природжені вади серця і судин ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0456 

— органів травлення ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0457 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0458 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0459 

— ендокринної системи та порушення обміну речовин ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0460 

— гострі алергійні ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0461 

— гіповітамінози, рахіт ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0462 

— аномалії конституції ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0463 

— професійні ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0464 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0465 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— ушкодження ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0466 

— хірургічна інфекція ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0467 

— пухлини ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0468 

— некроз тканин ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0469 

— хірургічні голови, обличчя, шиї ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0470 

— хірургічні грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0471 

— повітряно-краплинні інфекції ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0472 

— холера ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0473 

— висипний і зворотній тифи ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0474 

— лептоспіроз ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0475 

— бешиха ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0476 

— правець ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0477 

— чума ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0478 

— алергійні шкіри ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0479 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0480 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0481 

— венеричні ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0482 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0483 

— зовнішнього носа ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0484 

— риніти ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0485 

— гострі та хронічні приносових пазух ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0486 

— приносових пазух ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0487 

— зовнішнього вуха ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0488 

— середнього вуха ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0489 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— внутрішнього вуха ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0490 

— травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0491 

— периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0492 

— інфекційні захворювання нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0493 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0494 

— пухлини центральної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0495 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0496 

— спадково-дегенеративні хвороби нервової і м’язової систем, спадкові хвороби обміну ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0497 

— автономної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0498 

— інтоксикаційні ураження нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0499 

— розлади психічної діяльності під час інфекційних і соматичних хвороб ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0500 

— шизофренія ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0501 

— маніакально-депресивний психоз ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0502 

— алкоголізм, наркоманія ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0503 

— інволюційні психози ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0504 

— епілепсія ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0505 

— олігофренія ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0506 

— психогенні хвороби ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0507 

— психопатії ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0508 

Проводити огляд очей, 

повік, склер, 

кон’юнктиви, зіниць 

(перевірити очні 

симптоми) 

ПФ.Д.02. 

ПП.Р.007 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0509 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0510 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0511 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0512 

Методи дослідження зорових функцій органа зору ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0513 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0514 

Методи обстеження психічнохворого ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0515 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0516 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею  ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0517 

Анатомія органу зору і зв’язок його з центральною нервовою системою та організмом у 

цілому 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0518 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0519 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0520 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0521 

— органів дихання ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0522 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0523 

— органів травлення ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0524 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0525 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0526 

— ендокринної системи і порушення обміну речовин ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0527 

— гострі алергійні ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0528 

— аномалії конституції ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0529 

— професійні ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0530 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0531 

— порушення життєдіяльності організму, їх усунення ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0532 

— хірургічна інфекція ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0533 

— пухлини ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0534 

— хірургічні голови, обличчя, шиї ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0535 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— ботулізм ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0536 

— вірусні гепатити ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0537 

— грип і ГРВІ ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0538 

— висипний тиф ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0539 

— геморагічні гарячки ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0540 

— лептоспіроз ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0541 

— орбіти і рухового апарату ока ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0542 

— повік і слізного апарату ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0543 

— кон’юнктиви ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0544 

— рогівки і склери ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0545 

— судинної оболонки ока ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0546 

— кришталика і склистого тіла ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0547 

— глаукома ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0548 

— сітківки і зорового нерва ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0549 

— травми органа зору ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0550 

— периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0551 

— інфекційні захворювання нервової системи ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0552 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0553 

— пухлини центральної нервової системи ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0554 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0555 

— спадково-дегенеративні хвороби нервової і м’язової систем, спадкові хвороби обміну ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0556 

— хвороби нервової системи новонароджених ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0557 

— інтоксикаційні ураження нервової системи ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0558 

— розлади психічної діяльності під час інфекційних і соматичних хвороб ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0559 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— наркоманія ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0560 

— епілепсія ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0561 

Проводити огляд носа ПФ.Д.02. 

ПР.Р.008 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0562 

Методи обстеження хворого з хворобами носа ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0563 

Методи обстеження приносових пазух ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0564 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0565 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0566 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0567 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0568 

Анатомо-фізіологічні особливості будови носа ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0569 

Функціональна анатомія і патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0570 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0571 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0572 

— ендокринної системи ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0573 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0574 

— носові кровотечі ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0575 

— порушення життєдіяльності організму, їх усунення ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0576 

— хірургічні голови, обличчя, шиї ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0577 

— носа ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0578 

— периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0579 

— пухлини центральної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0580 

Проводити огляд вух. ПФ.Д.02. 

ПР.Р.009 

Методика обстеження хворих і семіотика основних захворювань ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0581 

Методика обстеження хворого з хворобами вух ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0582 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0583 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0584 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0585 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0586 

Анатомо-фізіологічні особливості будови вуха ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0587 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0588 

Захворювання:  

— органів системи кровообігу ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0589 

— ендокринної системи ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0590 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0591 

— вух ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0592 

Проводити огляд волосся ПФ.Д.02. 

ПР.Р.010 

Методика обстеження та семіотика основних захворювань ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0593 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0594 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0595 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0596 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0597 

Захворювання:   

— ендокринної системи ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0598 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0599 

— аномалії конституції ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0600 

— гіповітаміноз, рахіт ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0601 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0602 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0603 

— венеричні ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0604 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

 

Проводити огляд губ, 

ротової порожнини, 

зубів, язика (оцінювати 

запах із рота) 

ПФ.Д.02. 

ПР.Р.011 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0605 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0606 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0607 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0608 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0609 

Методика обстеження хворого із захворюваннями горла ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0610 

Методи обстеження зубів, зубних рядів, слизової оболонки, порожнини рота, губ, щік, 

язика 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0611 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0612 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0613 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0614 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0615 

Анатомо-фізіологічні особливості будови горла ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0616 

Анатомо-фізіологічні особливості щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0617 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0618 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0619 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0620 

— органів травлення ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0621 

— ендокринної системи ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0622 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0623 

— аномалії конституції ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0624 

— природжені вади розвитку ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0625 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0626 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— алергійні шкіри ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0627 

— пухлини ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0628 

— хірургічні голови, обличчя, шиї ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0629 

— кишкові інфекції ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0630 

— герпетична хвороба ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0631 

— ангіна ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0632 

— дифтерія ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0633 

— висипний тиф ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0634 

— чума ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0635 

— вірусні гепатити ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0636 

— хвороба Брілла ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0637 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0638 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0639 

— венеричні ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0640 

— горла ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0641 

— твердих тканин зуба ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0642 

— пульпіт ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0643 

— періодонтит зубів ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0644 

— періостит щелеп ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0645 

— остеомієліт, абсцес і флегмона щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0646 

— пародонтит ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0647 

— стоматит ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0648 

— травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0649 

— новоутворення щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0650 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— дефекти зубних рядів ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0651 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0652 

— пухлини центральної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0653 

Проводити огляд шиї, 

щитоподібної залози 

(доповнити пальпацією) 

ПФ.Д.02. 

ПП.Р.012 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0654 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0655 

Анатомо-фізіологічні особливості гортані та трахеї ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0656 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0657 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0658 

— природжені вади серця ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0659 

— ендокринної системи ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0660 

— інфекційні в дітей ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0661 

— пухлини ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0662 

— хірургічні голови, обличчя, шиї ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0663 

— гортані ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0664 

— трахеї ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0665 

Проводити огляд м’язів ПФ.Д.02. 

ПР.Р.013 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0666 

Методи обстеження новонародженої дитини ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0667 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0668 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0669 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0670 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0671 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0672 

Захворювання:  
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0673 

— захворювання новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0674 

— ендокринної системи та порушення обміну речовин ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0675 

— аномалії конституції ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0676 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0677 

— хронічні розлади живлення ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0678 

— органів дихання ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0679 

— органів травлення ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0680 

— сполучної тканини та хвороби суглобів ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0681 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0682 

— порушення життєдіяльності, їх усунення ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0683 

— ушкодження ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0684 

— хірургічна інфекція ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0685 

— пухлини ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0686 

— некроз тканин ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0687 

— хірургічними голови, обличчя, шиї ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0688 

— хірургічними грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0689 

— хірургічними гострими та хронічними органами черевної порожнини ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0690 

— прямої кишки ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0691 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0692 

— судин нижніх кінцівок ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0693 

— грип і ГРВІ ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0694 

— лептоспіроз ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0695 

— травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0696 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— новоутворення щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0697 

— периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0698 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0699 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0700 

— спадково-дегенеративні хвороби нервової і м’язової систем ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0701 

Проводити огляд хребта ПФ.Д.02. 

ПР.Р.014 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0702 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0703 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0704 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0705 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0706 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0707 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0708 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0709 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0710 

— з порушенням обміну речовин  ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0711 

— сполучної тканини та суглобів ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0712 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0713 

— порушення життєдіяльності організму, їх усунення ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0714 

— ушкодження ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0715 

— некроз тканин ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0716 

— хірургічні голови, обличчя, шиї ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0717 

— хірургічні грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0718 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0719 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— сифіліс ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0720 

— периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0721 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0722 

Проводити огляд 

кінцівок, суглобів, 

пальців, нігтів 

ПФ.Д.02. 

ПП.Р.015 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0723 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0724 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0725 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0726 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0727 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0728 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0729 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0730 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0731 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0732 

— ендокринної системи та порушення обміну речовин ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0733 

— органів дихання ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0734 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0735 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0736 

— сполучної тканини та  суглобів ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0737 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0738 

— ушкодження ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0739 

— порушення життєдіяльності організму, їх усунення; ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0740 

— хірургічна інфекція; ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0741 

— пухлини; ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0742 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— змертвіння; ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0743 

— хірургічні голови, обличчя, шиї ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0744 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0745 

— судин нижніх кінцівок ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0746 

— псоріаз ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0747 

— дерматомікози ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0748 

— венеричні ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0749 

— периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0750 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0751 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0752 

— інтоксикації нервової системи ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0753 

Проводити 

антропометричні виміри 

ПФ.Д.02. 

ПР.Р.016 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0754 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0755 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0756 

Методи обстеження новонародженої дитини ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0757 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0758 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0759 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0760 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0761 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0762 

— ендокринної системи і порушення обміну речовин ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0763 

— аномалії конституції ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0764 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0765 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— хронічні розлади живлення ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0766 

— органів травлення ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0767 

— органів дихання ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0768 

— природжені вади серця ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0769 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0770 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0771 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0772 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0773 

Оцінювати фізичний 

розвиток за допомогою 

стандартних таблиць 

ПФ.Д.02. 

ЗП.О.017 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0774 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0775 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0776 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0777 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0778 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0779 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0780 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0781 

— органів травлення ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0782 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0783 

— хронічні розлади живлення ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0784 

— аномалії конституції ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0785 

— органів дихання ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0786 

— ендокринної системи і порушення обміну речовин ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0787 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0788 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0789 

— природжені вади серця ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0790 

— сполучної тканини та суглобів ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0791 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0792 

— інфекційні в дітей ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0793 

— спадково-дегенеративні нервової і м’язової систем ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0794 

Визначати стан 

живлення 

ПФ.Д.02. 

ПР.Р.018 

Методика обстеження хворого і семіотика основних захворювань ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0795 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0796 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0797 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0798 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0799 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0800 

— гострі розлади травлення в дітей раннього віку ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0801 

— хронічні розлади живлення ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0802 

— аномалії конституції ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0803 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0804 

— природжені вади серця ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0805 

— органів дихання ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0806 

— органів травлення ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0807 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0808 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0809 

— ендокринної системи й порушення обміну речовин ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0810 

— сполучної тканини та хвороби суглобів ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0811 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— гострі алергійні ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0812 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0813 

— професійні ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0814 

— пухлини ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0815 

Вимірювати 

температуру тіла 

ПФ.Д.02. 

ПП.Н.019 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0816 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0817 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0818 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0819 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0820 

Методи обстеження хворих з хворобами вуха, горла, носа ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0821 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0822 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0823 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0824 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0825 

Анатомо-фізіологічні особливості будови вуха, горла, носа ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0826 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0827 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0828 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0829 

— хронічні розлади живлення ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0830 

— аномалії конституції ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0831 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0832 

— органів травлення ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0833 

— органів дихання ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0834 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— ендокринної системи і порушення обміну речовин ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0835 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0836 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0837 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0838 

— алергійні шкіри ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0839 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0840 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0841 

— сифіліс ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0842 

— вуха ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0843 

— горла ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0844 

— носа ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0845 

— періостит щелеп ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0846 

— остеомієліт, абсцес і флегмона щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0847 

— інфекційні нервової системи ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0848 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0849 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0850 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0851 

Ушкодження ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0852 

Хірургічна інфекція ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0853 

Змертвіння ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0854 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0855 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0856 

— прямої кишки ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0857 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— сечових і статевих органів ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0858 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0859 

— судин нижніх кінцівок ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0860 

Проводити огляд грудної 

клітки 

ПФ.Д.03. 

ПР.Р.020 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0861 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0862 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0863 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0864 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0865 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0866 

— ендокринної системи і порушення обміну речовин ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0867 

— аномалії конституції ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0868 

— сполучної тканини ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0869 

— органів дихання ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0870 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0871 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0872 

— периферійної нервової системи ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0873 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0874 

Знеболювання ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0875 

Порушення життєдіяльності організму, їх усунення ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0876 

Захворювання та ушкодження грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0877 

Проводити пальпацію 

грудної клітки 

ПФ.Д.03. 

ПП.Р.021 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0878 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0879 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0880 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0881 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0882 

Захворювання:  

— з порушенням обміну речовин ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0883 

— органів дихання ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0884 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0885 

— сполучної тканини ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0886 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0887 

Знеболювання ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0888 

Порушення життєдіяльності організму, їх усунення ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0889 

Захворювання та ушкодження грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0890 

Проводити пальпацію 

молочних залоз 

ПФ.Д.03. 

ПП.Р.022 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0891 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0892 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0893 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0894 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0895 

Захворювання ендокринної системи ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0896 

Захворювання та ушкодження грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0897 

Пухлини ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0898 

Проводити порівняльну 

та топографічну 

перкусію грудної клітки 

ПФ.Д.03. 

ПП.Р.023 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.03.ПП.Р.023.0899 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.03.ПП.Р.023.0900 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.03.ПП.Р.023.0901 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.03.ПП.Р.023.0902 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Проводити аускультацію 

легень 

ПФ.Д.03. 

ПП.О.024 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.03.ПП.О.024.0903 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.03.ПП.О.024.0904 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.03.ПП.О.024.0905 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.03.ПП.О.024.0906 

Методи обстеження новонародженої дитини ПФ.Д.03.ПП.О.024.0907 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.03.ПП.О.024.0908 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.03.ПП.О.024.0909 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.03.ПП.О.024.0910 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.03.ПП.О.024.0911 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.03.ПП.О.024.0912 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.03.ПП.О.024.0913 

Знеболювання ПФ.Д.03.ПП.О.024.0914 

Порушення життєдіяльності організму, їх усунення ПФ.Д.03.ПП.О.024.0915 

Пухлини ПФ.Д.03.ПП.О.024.0916 

Захворювання та ушкодження грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.03.ПП.О.024.0917 

Проводити підрахунок 

частоти дихання 

ПФ.Д.03. 

ПП.Н.025 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0918 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0919 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0920 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0921 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0922 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0923 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0924 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0925 

— аномалії конституції ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0926 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0927 

— хронічні розлади живлення ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0928 

— органів травлення ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0929 

— органів дихання ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0930 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0931 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0932 

— ендокринної системи  ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0933 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0934 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0935 

— інтоксикації нервової системи ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0936 

— алкоголізм і наркоманія ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0937 

Гемостаз ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0938 

Знеболювання ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0939 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0940 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0941 

Ушкодження ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0942 

Хірургічна інфекція ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0943 

Пухлини ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0944 

Змертвіння ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0945 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0946 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0947 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— органів черевної порожнини ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0948 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0949 

Проводити огляд ділянки 

серця 

ПФ.Д.04. 

ПР.Р.026 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.04.ПР.Р.026.0950 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.04.ПР.Р.026.0951 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.04.ПР.Р.026.0952 

Захворювання:   

— органів системи кровообігу ПФ.Д.04.ПР.Р.026.0953 

— органів дихання ПФ.Д.04.ПР.Р.026.0954 

Проводити огляд великих 

судин 

ПФ.Д.04. 

ПР.Р.027 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.04.ПР.Р.027.0955 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.04.ПР.Р.027.0956 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.04.ПР.Р.027.0957 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.04.ПР.Р.027.0958 

Захворювання:  

— органів системи кровообігу ПФ.Д.04.ПР.Р.027.0959 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.04.ПР.Р.027.0960 

Гемостаз ПФ.Д.04.ПР.Р.027.0961 

Проводити пальпацію 

верхівкового поштовху 

ПФ.Д.04. 

ПП.Р.028 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.04.ПП.Р.028.0962 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.04.ПП.Р.028.0963 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.04.ПП.Р.028.0964 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.04.ПП.Р.028.0965 

Захворювання:   

— сполучної тканини ПФ.Д.04.ПП.Р.028.0966 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.04.ПП.Р.028.0967 

Проводити перкусію ПФ.Д.04. Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.04.ПП.Р.029.0968 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

серця ПП.Р.029 Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.04.ПП.Р.029.0969 

Захворювання органів системи кровообігу ПФ.Д.04.ПП.Р.029.0970 

Проводити аускультацію 

серця 

ПФ.Д.04. 

ПП.О.030 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.04.ПП.О.030.0971 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.04.ПП.О.030.0972 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.04.ПП.О.030.0973 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.04.ПП.О.030.0974 

Методи обстеження новонародженої дитини ПФ.Д.04.ПП.О.030.0975 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.04.ПП.О.030.0976 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.04.ПП.О.030.0977 

Захворювання:  

— органів системи кровообігу ПФ.Д.04.ПП.О.030.0978 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.04.ПП.О.030.0979 

— сполучної тканини ПФ.Д.04.ПП.О.030.0980 

Знеболювання ПФ.Д.04.ПП.О.030.0981 

Порушення життєдіяльності організму, їх усунення ПФ.Д.04.ПП.О.030.0982 

Пухлини ПФ.Д.04.ПП.О.030.0983 

Захворювання та ушкодження грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.04.ПП.О.030.0984 

Проводити пальпацію 

артеріальних, венозних 

судин кінцівок 

ПФ.Д.04. 

ПП.Р.031 

Захворювання органів системи кровообігу ПФ.Д.04.ПП.Р.031.0985 

Гемостаз ПФ.Д.04.ПП.Р.031.0986 

Порушення життєдіяльності організму, їх усунення ПФ.Д.04.ПП.Р.031.0987 

Захворювання судин нижніх кінцівок ПФ.Д.04.ПП.Р.031.0988 

Проводити пальпацію 

черевної аорти 

ПФ.Д.04. 

ПП.Р.032 

Методика обстеження роділлі ПФ.Д.04.ПП.Р.032.0989 

Методика обстеження породіллі ПФ.Д.04.ПП.Р.032.0990 

Захворювання:   
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.04.ПП.Р.032.0991 

— органів черевної порожнини ПФ.Д.04.ПП.Р.032.0992 

Гемостаз ПФ.Д.04.ПП.Р.032.0993 

Порушення життєдіяльності організму, їх усунення ПФ.Д.04.ПП.Р.032.0994 

Проводити дослідженн 

властивостей пульсу 

ПФ.Д.04. 

ПП.Н.033 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0995 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0996 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0997 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0998 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0999 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1000 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1001 

Методи обстеження психічнохворого ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1002 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1003 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1004 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1005 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів  ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1006 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1007 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1008 

— органів дихання ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1009 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1010 

— ендокринної системи ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1011 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1012 

— сполучної тканини ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1013 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1014 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1015 

— інфекційні нервової системи ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1016 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1017 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1018 

— автономної нервової системи ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1019 

— інтоксикації нервової системи ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1020 

— алкоголізм і наркоманія ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1021 

Гемостаз ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1022 

Знеболювання ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1023 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1024 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1025 

Ушкодження ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1026 

Хірургічна інфекція ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1027 

Пухлини ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1028 

Змертвіння ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1029 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1030 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1031 

— органів черевної порожнини ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1032 

— прямої кишки ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1033 

— сечових і статевих органів ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1034 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1035 

— судин нижніх кінцівок ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1036 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Проводити вимірювання 

артеріального тиску 

ПФ.Д.04. 

ПП.Н.034 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1037 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1038 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1039 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1040 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1041 

Методи обстеження інфекційних хворих ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1042 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1043 

Методи обстеження психічнохворого ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1044 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1045 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1046 

Захворювання:  

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1047 

— органів травлення ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1048 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1049 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1050 

— ендокринної системи ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1051 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1052 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1053 

— інфекційні нервової системи ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1054 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1055 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1056 

— автономної нервової системи ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1057 

— алкоголізм і наркоманія ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1058 

Гемостаз ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1059 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Знеболювання ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1060 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1061 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1062 

Ушкодження ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1063 

Хірургічна інфекція ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1064 

Пухлини ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1065 

Змертвіння ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1066 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1067 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1068 

— органів черевної порожнини ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1069 

— прямої кишки ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1070 

— сечових і статевих органів ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1071 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1072 

— судин нижніх кінцівок ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1073 

Проводити огляд 

живота 

ПФ.Д.05. 

ПП.Р.035 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1074 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1075 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1076 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1077 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1078 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1079 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1080 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1081 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1082 

— органів травлення ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1083 

— гіповітаміноз ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1084 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1085 

Ушкодження ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1086 

Пухлини ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1087 

Гострі захворювання та ушкодження органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1088 

Хронічні захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1089 

Проводити перкусію 

живота 

ПФ.Д.05. 

ПП.Р.036 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1090 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1091 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1092 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1093 

Захворювання органів травлення ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1094 

Хронічні захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1095 

Ушкодження і гострі захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1096 

Проводити аускультацію 

живота 

ПФ.Д.05. 

ПП.О.037 

Захворювання органів травлення ПФ.Д.05.ПП.О.037.1097 

Хронічні захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.О.037.1098 

Ушкодження і гострі захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.О.037.1099 

Проводити огляд 

відхідникової ділянки 

ПФ.Д.05. 

ПП.Р.038 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1100 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1101 

Захворювання:  

— природжені вади розвитку ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1102 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1103 

— органів травлення ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1104 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— інфекційні у дітей  ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1105 

Захворювання та ушкодження прямої кишки ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1106 

Проводити обстеження 

прямої кишки 

ПФ.Д.05. 

ПП.Р.039 

Захворювання та ушкодження прямої кишки ПФ.Д.05.ПП.Р.039.1107 

Проводити поверхневу 

та глибоку пальпацію 

живота 

ПФ.Д.05. 

ПП.Р.040 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1108 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1109 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1110 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1111 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1112 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1113 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1114 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1115 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1116 

— органів травлення ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1117 

— гіповітаміноз ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1118 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1119 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1120 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1121 

Хронічні захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1122 

Ушкодження та гострі захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1123 

Захворювання та ушкодження сечових і статевих органів ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1124 

Пухлини ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1125 

Проводити перевірку ПФ.Д.05. Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1126 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 57 

Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

симптомів Щоткіна—

Блюмберга, Ортнера, 

Кера, Мерфі, френікус-

симптом 

ПП.Р.041 Методи обстеження породіллі ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1127 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1128 

Захворювання органів травлення ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1129 

Хронічні захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1130 

Ушкодження і гострі захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1131 

Пухлини ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1132 

Проводити оцінювання 

випорожнень 

ПФ.Д.05. 

ПР.Р.042 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1133 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1134 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1135 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1136 

Захворювання:  

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1137 

— хронічні розлади живлення ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1138 

— органів травлення ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1139 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1140 

— кишкові інфекції ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1141 

— чума ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1142 

— сибірка ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1143 

— туляремія ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1144 

— СНІД ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1145 

Ушкодження та захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1146 

Проводити огляд 

зовнішніх сечових і 

статевих органів 

ПФ.Д.06. 

ПР.Р.043 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1147 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1148 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1149 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1150 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1151 

Захворювання: ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1152 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1153 

— ендокринної системи ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1154 

— алергійні ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1155 

— шкіри з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1156 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1157 

— венеричні ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1158 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1159 

Ушкодження та захворювання сечових і статевих органів ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1160 

Проводити пальпацію 

нирок 

ПФ.Д.06. 

ПП.Р.044 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.06.ПП.Р.044.1161 

Анатомо-фізіологічні захворювання дитячого віку ПФ.Д.06.ПП.Р.044.1162 

Захворювання нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.06.ПП.Р.044.1163 

Ушкодження та захворювання сечостатевих органів ПФ.Д.06.ПП.Р.044.1164 

Проводити пальпацію 

сечового міхура 

ПФ.Д.06. 

ПП.Р.045 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.06.ПП.Р.045.1165 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.06.ПП.Р.045.1166 

Захворювання нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.06.ПП.Р.045.1167 

Ушкодження та захворювання сечових і статевих органів ПФ.Д.06.ПП.Р.045.1168 

Проводити перевірку 

симптому 

Пастернацького 

ПФ.Д.06. 

ПП.Р.046 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1169 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1170 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1171 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1172 

Захворювання:  
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— нирок та сечовивідних шляхів ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1173 

— лептоспіроз ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1174 

— малярія ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1175 

— геморагічні гарячки ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1176 

Ушкодження та захворювання сечових і статевих органів ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1177 

Проводити оцінювання 

сечі 

ПФ.Д.06. 

ПР.Р.047 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1178 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1179 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1180 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1181 

Захворювання:  

— органів ендокринної системи ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1182 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1183 

— органів травлення ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1184 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1185 

— вірусні гепатити ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1186 

— лептоспіроз ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1187 

— малярія ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1188 

— геморагічні гарячки ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1189 

— гонорея ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1190 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1191 

Ушкодження та захворювання сечових і статевих органів ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1192 

Перевірити стан 

черепно-мозкових нервів 

ПФ.Д.07. 

ПП.Р.048 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1193 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1194 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1195 
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 60 

Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1196 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1197 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1198 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1199 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1200 

— периферійної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1201 

— інфекційні нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1202 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1203 

— пухлини центральної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1204 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1205 

— інтоксикації нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1206 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1207 

Перевірити рухову 

функцію, чутливість, 

рівновагу 

ПФ.Д.07. 

ПП.Р.049 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1208 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1209 

Методи обстеження психічнохворого ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1210 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1211 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1212 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1213 

— сполучної тканини ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1214 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1215 

— периферійної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1216 

— інфекційні нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1217 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1218 

— пухлини центральної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1219 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1220 

— спадково-дегенеративні нервової і м’язової систем ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1221 

Перевірити пальценосову 

пробу 

ПФ.Д.07. 

ПП.Р.050 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1222 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1223 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1224 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1225 

Захворювання:  

— сполучної тканини ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1226 

— пухлини центральної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1227 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1228 

— інтоксикації нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1229 

Перевірити стан 

менінгеальних оболонок 

ПФ.Д.07. 

ПП.Р.051 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1230 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1231 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1232 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1233 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1234 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1235 

— менінгококова інфекція ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1236 

— вірусні енцефаліти ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1237 

— грип (токсична форма) ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1238 

— інфекційні нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1239 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1240 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1241 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1242 

Вимірювати обвід 

живота 

ПФ.Д.08. 

ПП.О.052 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.О.052.1243 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.О.052.1244 

Вимірювати висоту 

стояння дна матки 

ПФ.Д.08. 

ПП.О.053 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.О.053.1245 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.О.053.1246 

Вислуховувати 

серцебиття плода 

ПФ.Д.08. 

ПП.О.054 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.О.054.1247 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.О.054.1248 

Проводити пробу Мак-

Клюра—Олдріча 

ПФ.Д.08. 

ПП.О.055 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.О.055.1249 

Володіти прийомами 

Леопольда 

ПФ.Д.08. 

ПП.Р.056 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1250 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1251 

Визначати строк 

вагітності та пологів 

ПФ.Д.08. 

ЗР.О.057 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ЗР.О.057.1252 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ЗР.О.057.1253 

Зважувати вагітну та 

аналізувати збільшення 

маси тіла 

ПФ.Д.08. 

ПП.О.058 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.О.058.1254 

Вимірювати зовнішні 

розміри таза 

ПФ.Д.08. 

ПП.О.059 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.О.059.1255 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.О.059.1256 

Вимірювати індекс 

Соловйова 

ПФ.Д.08. 

ПП.Р.060 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.Р.060.1257 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.Р.060.1258 

Визначати діагональну 

кон’югату 

ПФ.Д.08. 

ПП.Р.061 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.Р.061.1259 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.Р.061.1260 

Розраховувати ПФ.Д.08.ПП.Р. Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.Р.062.1261 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

справжню кон’югату 062 Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.Р.062.1262 

Перевіряти ознаки 

Вастена і 

Цангейместера 

ПФ.Д.09. 

ПП.Р.063 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.Р.063.1263 

Пальпаторно визначати 

силу, тривалість, 

частоту перейм 

ПФ.Д.09. 

ПП.Р.064 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.Р.064.1264 

Оглядати послід на 

цілісність 

ПФ.Д.09. 

ПР.Р.065 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.09.ПР.Р.065.1265 

Визначати об’єм 

крововтрати 

ПФ.Д.09. 

ПП.О.066 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.09.ПП.О.066.1266 

Визначати ознаки 

відокремлення посліду 

(Шредера, Альфельда, 

Чукалова—Кюстнера) 

ПФ.Д.09. 

ПП.Р.067 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.09.ПП.Р.067.1267 

Оглядати післяпологові 

шляхи 

ПФ.Д.09. 

ПП.О.068 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.09.ПП.О.068.1268 

Проводити дзеркальне 

дослідження 

ПФ.Д.10 

ПП.О.069 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.10 ПП.О.069.1269 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.10 ПП.О.069.1270 

Брати мазки на ступінь 

чистоти піхви 

ПФ.Д.10. 

ПП.Н.070. 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1271 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1272 

Захворювання:  

— венеричні ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1273 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1274 

Брати мазки на 

цитологічне дослідження 

ПФ.Д.10. 

ПП.Н.071 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.10.ПП.Н.071.1275 

Брати мазки на 

гормональне обстеження 

ПФ.Д.10. 

ПП.Н.072 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.10.ПП.Н.072.1276 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

 

Оцінювати стан 

новонародженого за 

шкалою Апгар 

ПФ.Д.11. 

ЗП.О.073 

Методи обстеження новонародженої дитини ПФ.Д.11.ЗП.О.073.1277 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.11.ЗП.О.073.1278 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.11.ЗП.О.073.1279 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.11.ЗП.О.073.1280 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.11.ЗП.О.073.1281 

— нервової системи новонароджених ПФ.Д.11.ЗП.О.073.1282 

Проводити забір 

матеріалу від хворого на 

бактеріоскопічне, 

бактеріологічне 

дослідження 

ПФ.Д.12. 

ПП.Н.074 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1283 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1284 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1285 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1286 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1287 

— органів дихання ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1288 

— органів травлення ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1290 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1291 

— сполучної тканини ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1292 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1293 

— інфекційні  та паразитарні шкіри ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1294 

— венеричні ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1295 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1296 

Участь фельдшера в лабораторних дослідженнях ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1297 

Проводити забір 

матеріалу на серологічне 

ПФ.Д.12. 

ПП.Н.075 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1298 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1299 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

дослідження Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1300 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1301 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1302 

— аномалії конституції ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1303 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1304 

— органів травлення ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1305 

— органів дихання ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1306 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1307 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1308 

— органів ендокринної системи та порушення обміну речовин  ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1309 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1310 

— сполучної тканини ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1311 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1312 

— венеричні ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1313 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1314 

Участь фельдшера в лабораторних дослідженнях ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1315 

Проводити забір 

матеріалу від хворих  з 

підозрою на особливо 

небезпечні інфекції, 

венеричні захворювання 

ПФ.Д.12. 

ПП.Н.076 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1316 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1317 

— холера ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1318 

— чума ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1319 

— натуральна віспа ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1320 

— геморагічні лихоманки нез’ясованої етіології ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1321 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1322 

— венеричні ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1323 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1324 

Участь фельдшера в лабораторних дослідженнях ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1325 

Проводити доставку 

матеріалу в лабораторію 

ПФ.Д.12. 

ПП.Н.077 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1326 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1327 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1328 

— органів травлення ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1329 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1330 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1331 

— ендокринної системи ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1332 

— сполучної тканини і суглобів ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1333 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1334 

— шкіри з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1335 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1336 

— венеричні ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1337 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1338 

Участь фельдшера в лабораторних дослідженнях ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1339 

Проводити дослідження 

сечі на білок 

ПФ.Д.12. 

ПП.Н.078 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.12.ПП.Н.078.1340 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.12.ПП.Н.078.1341 

Захворювання нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.12.ПП.Н.078.1342 

Проводити дослідження 

крові на гемоглобін та 

ПФ.Д.12. 

ПП.Н.079 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1343 

Захворювання:  



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

ШОЕ — новонароджених, пов’язаних з актом пологів ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1344 

— новонароджених, пов’язаних з інфікуванням ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1345 

— органів дихання ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1346 

— органів травлення ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1347 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1348 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1349 

— сполучної тканини і  суглобів ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1350 

Проводити запис 

електрокардіограми, 

аналіз її значних 

патологічних змін 

ПФ.Д.12. 

ЗП.О.080 

Захворювання:   

— органів системи кровообігу ПФ.Д.12.ЗП.О.080.1351 

— сполучної тканини ПФ.Д.12.ЗП.О.080.1352 

Проводити спірометрію ПФ.Д.12. 

ПП.О.081 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.12.ПП.О.081.1353 

Захворювання органів дихання ПФ.Д.12.ПП.О.081.1354 

Проводити експрес-

діагностику глюкози та 

кетонових тіл у сечі 

ПФ.Д.12. 

ПП.О.082 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.12.ПП.О.082.1355 

Захворювання:  

— ендокринної системи ПФ.Д.12.ПП.О.082.1356 

— психічні ПФ.Д.12.ПП.О.082.1357 

Проводити оцінювання 

результатів досліджень 

крові 

ПФ.Д.12. 

ЗР.Р.083 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1358 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1359 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1360 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1361 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1362 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1363 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1364 

Захворювання:  



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— новонароджених ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1365 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1366 

— хронічні розлади живлення ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1367 

— аномалії конституції ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1368 

— органів дихання ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1369 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1370 

— органів травлення ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1371 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1372 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1373 

— ендокринної системи та порушення обміну речовин ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1374 

— сполучної тканини ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1375 

— гострими алергійними ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1376 

— професійними ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1377 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1378 

— венеричні ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1379 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1380 

— нервові і психічні ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1381 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1382 

Гемостаз  ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1383 

Ушкодження ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1384 

Хірургічна інфекція ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1385 

Пухлини ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1386 

Змертвіння ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1387 

Захворювання та ушкодження:  



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— голови, обличчя, шиї ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1388 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1389 

— органів черевної порожнини ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1390 

— прямої кишки ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1391 

— сечових і статевих органів ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1392 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1393 

— судин нижніх кінцівок ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1394 

Проводити оцінювання 

визначення групи крові та 

резус-належності 

ПФ.Д.12. 

ПР.О.084 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.12.ПР.О.084.1395 

Діагностика вагітності ПФ.Д.12.ПР.О.084.1396 

Невиношування та переношування вагітності ПФ.Д.12.ПР.О.084.1397 

Кровотеча в ІІ половині вагітності ПФ.Д.12.ПР.О.084.1398 

Вагітність і пологи у випадках супутніх захворювань у жінок ПФ.Д.12.ПР.О.084.1399 

Кровотеча в ранньому та послідовому періодах ПФ.Д.12.ПР.О.084.1400 

Пологові травми ПФ.Д.12.ПР.О.084.1401 

Акушерські операції ПФ.Д.12.ПР.О.084.1402 

Невідкладна допомога в гінекології ПФ.Д.12.ПР.О.084.1403 

Проводити оцінювання 

проб на сумісність 

донора та реципієнта 

ПФ.Д.12. 

ПР.О.085 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.12.ПР.О.085.1404 

Проводити визначення 

якості крові та її 

препаратів до 

переливання 

ПФ.Д.12. 

ПР.О.086 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.12.ПР.О.086.1405 

Проводити оцінювання 

результатів досліджень 

сечі. 

ПФ.Д.12. 

ЗР.Р.087 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1406 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1407 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1408 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1409 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1410 

Захворювання:  

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1411 

— вірусні гепатити ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1412 

— холера ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1413 

— лептоспіроз ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1414 

— геморагічна гарячка з нирковим синдромом ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1415 

— малярія ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1416 

— гонорея ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1417 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1418 

— нервові і психічні ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1419 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1420 

Хірургічна інфекція ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1421 

Пухлини ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1422 

Захворювання та ушкодження:  

— органів черевної порожнини ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1423 

— сечових і статевих органів ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1424 

Проводити взяття 

матеріалу методом 

мазків-відбитків 

ПФ.Д.12. 

ПП.Р.088 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.12.ПП.Р.088.1425 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.12.ПП.Р.088.1426 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.12.ПП.Р.088.1427 

Пухлини ПФ.Д.12.ПП.Р.088.1428 

Проводити ПФ.Д.12. Дерматомікози ПФ.Д.12.ПП.Р.089.1429 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

люмінесцентну 

діагностику 

ПП.Р.089 Пухлини ПФ.Д.12.ПП.Р.089.1430 

Діагностувати гострі та 

хронічні захворювання 

органів дихання 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.090 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.090.1431 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПР.О.090.1432 

Захворювання:   

— органів дихання ПФ.Д.13.ПР.О.090.1433 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.13.ПР.О.090.1434 

— грип і ГРВІ ПФ.Д.13.ПР.О.090.1435 

— чума ПФ.Д.13.ПР.О.090.1436 

— сибірка ПФ.Д.13.ПР.О.090.1437 

— туляремія ПФ.Д.13.ПР.О.090.1438 

— дифтерія ПФ.Д.13.ПР.О.090.1439 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.О.090.1440 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.Д.13.ПР.О.090.1441 

Знеболювання ПФ.Д.13.ПР.О.090.1442 

Захворювання та ушкодження грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.13.ПР.О.090.1443 

Гемостаз ПФ.Д.13.ПР.О.090.1444 

Діагностувати гострі та 

хронічні захворювання 

органів системи 

кровообігу 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.091 

Методика обстеження хворих та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.091.1445 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПР.О.091.1446 

Захворювання:   

— органів системи кровообігу ПФ.Д.13.ПР.О.091.1447 

— сполучної тканини ПФ.Д.13.ПР.О.091.1448 

— інфекційно-токсичний шок ПФ.Д.13.ПР.О.091.1449 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.Д.13.ПР.О.091.1450 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

 

Діагностувати гострі та 

хронічні захворювання 

травного каналу 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.092 

Методика обстеження та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.092.1451 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.13.ПР.О.092.1452 

Методи обстеження хворих із захворюваннями органів травлення ПФ.Д.13.ПР.О.092.1453 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПР.О.092.1454 

Захворювання:  

— органів травлення ПФ.Д.13.ПР.О.092.1455 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.13.ПР.О.092.1456 

— хронічні розлади живлення ПФ.Д.13.ПР.О.092.1457 

— дизентерія ПФ.Д.13.ПР.О.092.1458 

— харчова токсикоінфекція ПФ.Д.13.ПР.О.092.1459 

— ботулізм ПФ.Д.13.ПР.О.092.1460 

— холера ПФ.Д.13.ПР.О.092.1461 

— вірусні гепатити ПФ.Д.13.ПР.О.092.1462 

— черевний тиф ПФ.Д.13.ПР.О.092.1463 

— сальмонельоз ПФ.Д.13.ПР.О.092.1464 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.О.092.1465 

Ушкодження ПФ.Д.13.ПР.О.092.1466 

Пухлини ПФ.Д.13.ПР.О.092.1467 

Ушкодження та захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.13.ПР.О.092.1468 

Захворювання та ушкодження прямої кишки ПФ.Д.13.ПР.О.092.1469 

Діагностувати гострі та 

хронічні захворювання 

сечової і статевої 

систем 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.093 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.093.1470 

Методи обстеження хворих із захворюваннями нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.13.ПР.О.093.1471 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПР.О.093.1472 

Захворювання:  



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.Д.13.ПР.О.093.1473 

— висипний тиф ПФ.Д.13.ПР.О.093.1474 

— лептоспіроз ПФ.Д.13.ПР.О.093.1475 

— малярія ПФ.Д.13.ПР.О.093.1476 

— геморагічні гарячки ПФ.Д.13.ПР.О.093.1477 

— венеричні ПФ.Д.13.ПР.О.093.1478 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.13.ПР.О.093.1479 

Захворювання та ушкодження сечових і статевих органів ПФ.Д.13.ПР.О.093.1480 

Діагностувати гострі та 

хронічні алергійні 

захворювання 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.094 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1481 

Методи обстеження хворих із гострими алергійними захворюваннями ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1482 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1483 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1484 

Принципи лікування інфекційних хворих ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1485 

Захворювання:  

— аномалії конституції ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1486 

— органів дихання ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1487 

— алергійні шкіри ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1488 

— гострі алергійні ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1489 

— лептоспіроз ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1490 

— висипний тиф ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1491 

— геморагічні гарячки ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1492 

— автономної нервової системи ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1493 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1494 

Діагностувати ПФ.Д.13. Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПП.О.095.1495 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

ендокринні захворювання ПП.О.095 Методи обстеження хворих із захворюваннями ендокринної системи ПФ.Д.13.ПП.О.095.1496 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПП.О.095.1497 

Захворювання ендокринної системи ПФ.Д.13.ПП.О.095.1498 

Діагностувати гострі та 

хронічні захворювання 

органів кровотворення 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.096 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.096.1499 

Методи обстеження хворих із захворюваннями системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.13.ПР.О.096.1500 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПР.О.096.1501 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.13.ПР.О.096.1502 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.13.ПР.О.096.1503 

Діагностувати гострі та 

хронічні отруєння 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.097 

Отруєння ПФ.Д.13.ПР.О.097.1504 

Захворювання:  

— органів травлення ПФ.Д.13.ПР.О.097.1505 

— харчові токсикоінфекції ПФ.Д.13.ПР.О.097.1506 

— інтоксикації нервової системи ПФ.Д.13.ПР.О.097.1507 

— алкоголізм і наркоманія ПФ.Д.13.ПР.О.097.1508 

Діагностувати гострі та 

хронічні професійні 

захворювання 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.098 

Професійні захворювання ПФ.Д.13.ПР.О.098.1509 

Професійні захворювання вуха, горла, носа ПФ.Д.13.ПР.О.098.1510 

Діагностувати гострі та 

хронічні захворювання 

шкіри та підшкірної 

основи 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.099 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.099.1511 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПР.О.099.1512 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.13.ПР.О.099.1513 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.13.ПР.О.099.1514 

— аномалії конституції ПФ.Д.13.ПР.О.099.1515 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.13.ПР.О.099.1516 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— хронічні розлади живлення ПФ.Д.13.ПР.О.099.1517 

— сполучної тканини ПФ.Д.13.ПР.О.099.1518 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.13.ПР.О.099.1519 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.13.ПР.О.099.1520 

— алергійні шкіри ПФ.Д.13.ПР.О.099.1521 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.13.ПР.О.099.1522 

— інфекційні  та паразитарні шкіри ПФ.Д.13.ПР.О.099.1523 

— венеричні ПФ.Д.13.ПР.О.099.1524 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.13.ПР.О.099.1525 

Хірургічна інфекція ПФ.Д.13.ПР.О.099.1526 

Діагностувати венеричні 

захворювання та 

захворювання, які 

передаються статевим 

шляхом 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.100 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.13.ПР.О.100.1527 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.13.ПР.О.100.1528 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.Д.13.ПР.О.100.1529 

— венеричні ПФ.Д.13.ПР.О.100.1530 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.13.ПР.О.100.1531 

Діагностувати гострі та 

хронічні захворювання 

опорно-рухового апарату 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.101 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.101.1532 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.13.ПР.О.101.1533 

Методи обстеження хворих із захворюваннями:  

— опорно-рухового апарату ПФ.Д.13.ПР.О.101.1534 

— сполучної тканини і  суглобів ПФ.Д.13.ПР.О.101.1535 

— порушеннями обміну речовин ПФ.Д.13.ПР.О.101.1536 

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.13.ПР.О.101.1537 

— периферійної нервової системи ПФ.Д.13.ПР.О.101.1538 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Хірургічна інфекція ПФ.Д.13.ПР.О.101.1539 

Захворювання та ушкодження кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.13.ПР.О.101.1540 

Діагностувати закриті 

механічні ушкодження 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.102 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.102.1541 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.13.ПР.О.102.1542 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.13.ПР.О.102.1543 

— травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.13.ПР.О.102.1544 

— травми вуха, горла, носа ПФ.Д.13.ПР.О.102.1545 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.13.ПР.О.102.1546 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.О.102.1547 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.О.102.1548 

Ушкодження ПФ.Д.13.ПР.О.102.1549 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.Д.13.ПР.О.102.1550 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.13.ПР.О.102.1551 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.13.ПР.О.102.1552 

Діагностувати відкриті 

механічні ушкодження 

(рани) 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.103 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1553 

Гемостаз ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1554 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1555 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1556 

Ушкодження ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1557 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1558 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1559 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1560 

Травми вуха, горла, носа ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1561 

Травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1562 

Діагностувати термічні 

ушкодження 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.104 

Здоровпункт ПФ.Д.13.ПР.О.104.1563 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.О.104.1564 

Ушкодження ПФ.Д.13.ПР.О.104.1565 

Термічні ушкодження ПФ.Д.13.ПР.О.104.1566 

Діагностувати зовнішні 

кровотечі 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.105 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1567 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1568 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1569 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1570 

Захворювання системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1571 

Гемостаз ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1572 

Ушкодження ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1573 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1574 

Діагностувати 

внутрішні кровотечі 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.106 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1575 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1576 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1577 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1578 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1579 

— органів травлення ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1580 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1581 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1582 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Гемостаз ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1583 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1584 

Ушкодження ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1585 

Захворювання та ушкодження органів черевної порожнини ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1586 

Захворювання сечових і статевих органів ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1587 

Діагностувати 

захворювання, які 

спричинені анаеробною 

інфекцією 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.107 

Захворювання новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.13.ПР.Р.107.1588 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.Д.13.ПР.Р.107.1589 

Хірургічна інфекція ПФ.Д.13.ПР.Р.107.1590 

Діагностувати гіпо-, 

гіперавітамінози, 

порушення обміну 

речовин 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.108 

Порушення обміну речовин ПФ.Д.13.ПР.Р.108.1591 

Гіповітамінози ПФ.Д.13.ПР.Р.108.1592 

Спадкові хвороби обміну ПФ.Д.13.ПР.Р.108.1593 

Діагностувати спадкові 

захворювання 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.109 

Захворювання:  

— новонароджених ПФ.Д.13.ПР.Р.109.1594 

— глухонімота ПФ.Д.13.ПР.Р.109.1595 

— спадково-дегенеративні нервової і м’язової систем ПФ.Д.13.ПР.Р.109.1596 

Діагностувати 

захворювання 

новонароджених, 

пов’язані з актом пологів 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.110 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.13.ПР.Р.110.1597 

Захворювання новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.13.ПР.Р.110.1598 

Діагностувати 

захворювання 

новонароджених, 

пов’язані з інфікуванням 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.111 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.13.ПР.Р.111.1599 

Захворювання новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.13.ПР.Р.111.1600 

Діагностувати гострі та 

хронічні інфекційні 

захворювання 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.112 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.112.1601 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.13.ПР.О.112.1602 

Захворювання:  
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.13.ПР.О.112.1603 

— кишкові інфекції ПФ.Д.13.ПР.О.112.1604 

— інфекції дихальних шляхів ПФ.Д.13.ПР.О.112.1605 

— кров’яні інфекції ПФ.Д.13.ПР.О.112.1606 

— інфекції зовнішніх покривів ПФ.Д.13.ПР.О.112.1607 

— інфекційні вух, горла, носа ПФ.Д.13.ПР.О.112.1608 

— органів черевної порожнини ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1069 

— прямої кишки ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1070 

— сечових і статевих органів ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1071 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1072 

— судин нижніх кінцівок ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1073 

Проводити огляд 

живота 

ПФ.Д.05. 

ПП.Р.035 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1074 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1075 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1076 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1077 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1078 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1079 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1080 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1081 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1082 

— органів травлення ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1083 

— гіповітаміноз ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1084 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1085 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Ушкодження ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1086 

Пухлини ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1087 

Гострі захворювання та ушкодження органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1088 

Хронічні захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1089 

Проводити перкусію 

живота 

ПФ.Д.05. 

ПП.Р.036 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1090 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1091 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1092 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1093 

Захворювання органів травлення ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1094 

Хронічні захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1095 

Ушкодження і гострі захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1096 

Проводити аускультацію 

живота 

ПФ.Д.05. 

ПП.О.037 

Захворювання органів травлення ПФ.Д.05.ПП.О.037.1097 

Хронічні захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.О.037.1098 

Ушкодження і гострі захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.О.037.1099 

Проводити огляд 

відхідникової ділянки 

ПФ.Д.05. 

ПП.Р.038 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1100 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1101 

Захворювання:  

— природжені вади розвитку ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1102 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1103 

— органів травлення ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1104 

— інфекційні у дітей  ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1105 

Захворювання та ушкодження прямої кишки ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1106 

Проводити  обстеження 

прямої кишки 

ПФ.Д.05. 

ПП.Р.039 

Захворювання та ушкодження прямої кишки ПФ.Д.05.ПП.Р.039.1107 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Проводити поверхневу 

та глибоку пальпацію 

живота 

ПФ.Д.05. 

ПП.Р.040 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1108 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1109 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1110 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1111 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1112 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1113 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1114 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1115 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1116 

— органів травлення ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1117 

— гіповітаміноз ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1118 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1119 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1120 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1121 

Хронічні захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1122 

Ушкодження і гострі захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1123 

Захворювання та ушкодження сечових і статевих органів ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1124 

Пухлини ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1125 

Проводити перевірку 

симптомів Щоткіна—

Блюмберга, Ортнера, 

Кера, Мерфі, френікус-

симптом 

ПФ.Д.05. 

ПП.Р.041 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1126 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1127 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1128 

Захворювання органів травлення ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1129 

Хронічні захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1130 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Ушкодження і гострі захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1131 

Пухлини ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1132 

Проводити оцінювання 

випорожнень 

ПФ.Д.05. 

ПР.Р.042 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1133 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1134 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1135 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1136 

Захворювання:  

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1137 

— хронічні розлади травлення ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1138 

— органів травлення ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1139 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1140 

— кишкові інфекції ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1141 

— чума ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1142 

— сибірка ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1143 

— туляремія ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1144 

— СНІД ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1145 

Ушкодження та захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1146 

Проводити огляд 

зовнішніх сечвих і 

остатевих органів 

ПФ.Д.06. 

ПР.Р.043 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1147 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1148 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1149 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1150 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1151 

Захворювання: ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1152 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1153 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— ендокринної системи ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1154 

— алергійні ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1155 

— шкіри з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1156 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1157 

— венеричні ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1158 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1159 

Ушкодження та захворювання сечових і статевих органів ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1160 

Проводити пальпацію 

нирок 

ПФ.Д.06. 

ПП.Р.044 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.06.ПП.Р.044.1161 

Анатомо-фізіологічні захворювання дитячого віку ПФ.Д.06.ПП.Р.044.1162 

Захворювання нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.06.ПП.Р.044.1163 

Ушкодження та захворювання сечових і статевих органів ПФ.Д.06.ПП.Р.044.1164 

Проводити пальпацію 

сечового міхура 

ПФ.Д.06. 

ПП.Р.045 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.06.ПП.Р.045.1165 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.06.ПП.Р.045.1166 

Захворювання нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.06.ПП.Р.045.1167 

Ушкодження та захворювання сечових і статевих органів ПФ.Д.06.ПП.Р.045.1168 

Проводити перевірку 

симптому 

Пастернацького 

ПФ.Д.06. 

ПП.Р.046 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1169 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1170 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1171 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1172 

Захворювання:  

— нирок та сечовивідних шляхів ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1173 

— лептоспіроз ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1174 

— малярія ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1175 

— геморагічні лихоманки ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1176 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Ушкодження та захворювання сечових і статевих органів ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1177 

Проводити оцінювання 

сечі 

ПФ.Д.06. 

ПР.Р.047 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1178 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1179 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1180 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1181 

Захворювання:  

— органів ендокринної системи ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1182 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1183 

— органів травлення ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1184 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1185 

— вірусні гепатити ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1186 

— лептоспіроз ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1187 

— малярія ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1188 

— геморагічні лихоманки ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1189 

— гонорея ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1190 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1191 

Ушкодження та захворювання сечових і статевих органів ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1192 

Перевіряти стан 

черепно-мозкових нервів 

ПФ.Д.07. 

ПП.Р.048 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1193 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1194 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1195 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1196 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1197 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1198 

Захворювання:  
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1199 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1200 

— периферійної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1201 

— інфекційні нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1202 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1203 

— пухлини центральної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1204 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1205 

— інтоксикації нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1206 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1207 

Перевіряти рухову 

функцію, чутливість, 

рівновагу 

ПФ.Д.07. 

ПП.Р.049 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1208 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1209 

Методи обстеження психічнохворого ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1210 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1211 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1212 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1213 

— сполучної тканини ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1214 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1215 

— периферійної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1216 

— інфекційні нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1217 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1218 

— пухлини центральної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1219 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1220 

— спадково-дегенеративні нервової і м’язової систем ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1221 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Перевіряти пальценосову 

пробу 

ПФ.Д.07. 

ПП.Р.050 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1222 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1223 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1224 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1225 

Захворювання:  

— сполучної тканини ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1226 

— пухлини центральної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1227 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1228 

— інтоксикації нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1229 

Перевіряти стан 

менінгеальних оболонок 

ПФ.Д.07. 

ПП.Р.051 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1230 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1231 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1232 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1233 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1234 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1235 

— менінгококова інфекція ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1236 

— вірусні енцефаліти ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1237 

— грип (токсична форма) ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1238 

— інфекційні нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1239 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1240 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1241 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1242 

Вимірювати обвід ПФ.Д.08. Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.О.052.1243 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

живота ПП.О.052 Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.О.052.1244 

Вимірювати висоту 

стояння дна матки 

ПФ.Д.08. 

ПП.О.053 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.О.053.1245 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.О.053.1246 

Вислуховувати 

серцебиття плода 

ПФ.Д.08. 

ПП.О.054 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.О.054.1247 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.О.054.1248 

Проводити пробу Мак-

Клюра—Олдріча 

ПФ.Д.08. 

ПП.О.055 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.О.055.1249 

Володіти прийомами 

Леопольда 

ПФ.Д.08. 

ПП.Р.056 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1250 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1251 

Визначати строк 

вагітності та пологів 

ПФ.Д.08. 

ЗР.О.057 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ЗР.О.057.1252 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ЗР.О.057.1253 

Зважувати вагітну та 

аналізувати збільшення 

маси тіла 

ПФ.Д.08. 

ПП.О.058 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.О.058.1254 

Вимірювати зовнішні 

розміри таза 

ПФ.Д.08. 

ПП.О.059 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.О.059.1255 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.О.059.1256 

Вимірювати індекс 

Соловйова 

ПФ.Д.08. 

ПП.Р.060 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.Р.060.1257 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.Р.060.1258 

Визначати діагональну 

кон’югату 

ПФ.Д.08. 

ПП.Р.061 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.Р.061.1259 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.Р.061.1260 

Розраховувати 

справжню кон’югату 

ПФ.Д.08. 

ПП.Р.062 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.08.ПП.Р.062.1261 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.Р.062.1262 

Перевіряти ознаки 

Вастена і 

Цангейместера 

ПФ.Д.09. 

ПП.Р.063 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.Р.063.1263 

Пальпаторно визначати ПФ.Д.09. Методи обстеження роділлі ПФ.Д.08.ПП.Р.064.1264 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

силу, тривалість, 

частоту перейм 

ПП.Р.064 

Оглядати послід на 

цілісність 

ПФ.Д.09. 

ПР.Р.065 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.09.ПР.Р.065.1265 

Визначати об’єм 

крововтрати 

ПФ.Д.09. 

ПП.О.066 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.09.ПП.О.066.1266 

Визначати ознаки 

відокремлення посліду 

(Шредера, Альфельда, 

Чукалова—Кюстнера) 

ПФ.Д.09. 

ПП.Р.067 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.09.ПП.Р.067.1267 

Оглядати післяпологові 

шляхи 

ПФ.Д.09. 

ПП.О.068 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.09.ПП.О.068.1268 

Проводити дзеркальне 

дослідження 

ПФ.Д.10 

ПП.О.069 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.10 ПП.О.069.1269 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.10 ПП.О.069.1270 

Брати мазки на ступінь 

чистоти піхви 

ПФ.Д.10. 

ПП.Н.070. 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1271 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1272 

Захворювання:  

— венеричні ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1273 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1274 

Брати мазки на 

цитологічне дослідження 

ПФ.Д.10. 

ПП.Н.071 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.10.ПП.Н.071.1275 

Брати мазки на 

гормональне обстеження 

ПФ.Д.10. 

ПП.Н.072 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.10.ПП.Н.072.1276 

Оцінювати стан 

новонародженого за 

шкалою Апгар 

ПФ.Д.11. 

ЗП.О.073 

Методи обстеження новонародженої дитини ПФ.Д.11.ЗП.О.073.1277 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.11.ЗП.О.073.1278 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.Д.11.ЗП.О.073.1279 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферійної нервової системи ПФ.Д.11.ЗП.О.073.1280 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.11.ЗП.О.073.1281 

— нервової системи новонароджених ПФ.Д.11.ЗП.О.073.1282 

Проводити забір 

матеріалу від хворого на 

бактеріоскопічне, 

бактеріологічне 

дослідження 

ПФ.Д.12. 

ПП.Н.074 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1283 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1284 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1285 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1286 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1287 

— органів дихання ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1288 

— органів травлення ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1290 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1291 

— сполучної тканини ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1292 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1293 

— інфекційні  та паразитарні шкіри ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1294 

— венеричні ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1295 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1296 

Участь фельдшера в лабораторних дослідженнях ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1297 

Проводити забір 

матеріалу на серологічне 

дослідження 

ПФ.Д.12. 

ПП.Н.075 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1298 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1299 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1300 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1301 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1302 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 90 

Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— аномалії конституції ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1303 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1304 

— органів травлення ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1305 

— органів дихання ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1306 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1307 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1308 

— органів ендокринної системи та порушення обміну речовин  ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1309 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1310 

— сполучної тканини ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1311 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1312 

— венеричні ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1313 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1314 

Участь фельдшера в лабораторних дослідженнях ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1315 

Проводити забір 

матеріалу від хворих  з 

підозрою на особливо 

небезпечні інфекції, 

венеричні захворювання 

ПФ.Д.12. 

ПП.Н.076 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1316 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1317 

— холера ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1318 

— чума ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1319 

— натуральна віспа ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1320 

— геморагічні лихоманки нез’ясованої етіології ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1321 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1322 

— венеричні ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1323 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1324 

Участь фельдшера в лабораторних дослідженнях ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1325 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Доставляти матеріал до 

лабораторії 

ПФ.Д.12. 

ПП.Н.077 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1326 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1327 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1328 

— органів травлення ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1329 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1330 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1331 

— ендокринної системи ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1332 

— сполучної тканини і суглобів ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1333 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1334 

— шкіри з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1335 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1336 

— венеричні ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1337 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1338 

Участь фельдшера в лабораторних дослідженнях ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1339 

Проводити дослідження 

сечі на білок 

ПФ.Д.12. 

ПП.Н.078 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.12.ПП.Н.078.1340 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.12.ПП.Н.078.1341 

Захворювання нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.12.ПП.Н.078.1342 

Проводити дослідження 

крові на гемоглобін та 

ШОЕ 

ПФ.Д.12. 

ПП.Н.079 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1343 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язаних з актом пологів ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1344 

— новонароджених, пов’язаних з інфікуванням ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1345 

— органів дихання ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1346 

— органів травлення ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1347 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1348 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1349 

— сполучної тканини і  суглобів ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1350 

Проводити запис 

електрокардіограми, 

аналіз її значних 

патологічних змін 

ПФ.Д.12. 

ЗП.О.080 

Захворювання:   

— органів системи кровообігу ПФ.Д.12.ЗП.О.080.1351 

— сполучної тканини ПФ.Д.12.ЗП.О.080.1352 

Проводити спірометрію ПФ.Д.12. 

ПП.О.081 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.12.ПП.О.081.1353 

Захворювання органів дихання ПФ.Д.12.ПП.О.081.1354 

Проводити експрес-

діагностику глюкози та 

кетонових тіл у сечі 

ПФ.Д.12. 

ПП.О.082 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.12.ПП.О.082.1355 

Захворювання:  

— ендокринної системи ПФ.Д.12.ПП.О.082.1356 

— психічні ПФ.Д.12.ПП.О.082.1357 

Оцінювати результати 

досліджень крові 

ПФ.Д.12. 

ЗР.Р.083 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1358 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1359 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1360 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1361 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1362 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1363 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1364 

Захворювання:  

— новонароджених ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1365 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1366 

— хронічні розлади живлення ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1367 

— аномалії конституції ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1368 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— органів дихання ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1369 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1370 

— органів травлення ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1371 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1372 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1373 

— ендокринної системи та порушення обміну речовин ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1374 

— сполучної тканини ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1375 

— гострими алергійними ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1376 

— професійними ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1377 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1378 

— венеричні ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1379 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1380 

— нервові і психічні ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1381 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1382 

Гемостаз  ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1383 

Ушкодження ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1384 

Хірургічна інфекція ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1385 

Пухлини ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1386 

Змертвіння ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1387 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1388 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1389 

— органів черевної порожнини ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1390 

— прямої кишки ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1391 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— сечових і статевих органів ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1392 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1393 

— судин нижніх кінцівок ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1394 

Оцінювати визначення 

групи крові та резус-

належності 

ПФ.Д.12. 

ПР.О.084 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.12.ПР.О.084.1395 

Діагностика вагітності ПФ.Д.12.ПР.О.084.1396 

Невиношування та переношування вагітності ПФ.Д.12.ПР.О.084.1397 

Кровотеча в ІІ половині вагітності ПФ.Д.12.ПР.О.084.1398 

Вагітність і пологи при супутніх захворюваннях у жінок ПФ.Д.12.ПР.О.084.1399 

Кровотеча в ранньому та послідовому періодах ПФ.Д.12.ПР.О.084.1400 

Пологові травми ПФ.Д.12.ПР.О.084.1401 

Акушерські операції ПФ.Д.12.ПР.О.084.1402 

Невідкладна допомога в гінекології ПФ.Д.12.ПР.О.084.1403 

Оцінювати проби на  

сумісність донора та 

реципієнта 

ПФ.Д.12. 

ПР.О.085 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.12.ПР.О.085.1404 

Визначати якість крові 

та її препаратів до 

переливання 

ПФ.Д.12. 

ПР.О.086 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.12.ПР.О.086.1405 

Оцінювати результатів 

досліджень сечі 

ПФ.Д.12. 

ЗР.Р.087 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1406 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1407 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1408 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1409 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1410 

Захворювання:  

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1411 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— вірусні гепатити ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1412 

— холера ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1413 

— лептоспіроз ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1414 

— геморагічна гарячка з нирковим синдромом ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1415 

— малярія ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1416 

— гонорея ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1417 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1418 

— нервові і психічні ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1419 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1420 

Хірургічна інфекція ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1421 

Пухлини ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1422 

Захворювання та ушкодження:  

— органів черевної порожнини ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1423 

— сечових і статевих органів ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1424 

Проводити взяття 

матеріалу методом 

мазків-відбитків 

ПФ.Д.12. 

ПП.Р.088 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.12.ПП.Р.088.1425 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.12.ПП.Р.088.1426 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.12.ПП.Р.088.1427 

Пухлини ПФ.Д.12.ПП.Р.088.1428 

Проводити 

люмінесцентну 

діагностику 

ПФ.Д.12. 

ПП.Р.089 

Дерматомікози ПФ.Д.12.ПП.Р.089.1429 

Пухлини ПФ.Д.12.ПП.Р.089.1430 

Діагностувати гострі та 

хронічні захворювання 

органів дихання 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.090 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.090.1431 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПР.О.090.1432 

Захворювання:   



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— органів дихання ПФ.Д.13.ПР.О.090.1433 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.13.ПР.О.090.1434 

— грип і ГРВІ ПФ.Д.13.ПР.О.090.1435 

— чума ПФ.Д.13.ПР.О.090.1436 

— сибірка ПФ.Д.13.ПР.О.090.1437 

— туляремія ПФ.Д.13.ПР.О.090.1438 

— дифтерія ПФ.Д.13.ПР.О.090.1439 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.О.090.1440 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.Д.13.ПР.О.090.1441 

Знеболювання ПФ.Д.13.ПР.О.090.1442 

Захворювання та ушкодження грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.13.ПР.О.090.1443 

Гемостаз ПФ.Д.13.ПР.О.090.1444 

Діагностувати гострі та 

хронічні захворювання 

органів системи 

кровообігу 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.091 

Методика обстеження хворих та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.091.1445 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПР.О.091.1446 

Захворювання:   

— органів системи кровообігу ПФ.Д.13.ПР.О.091.1447 

— сполучної тканини ПФ.Д.13.ПР.О.091.1448 

— інфекційно-токсичний шок ПФ.Д.13.ПР.О.091.1449 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.Д.13.ПР.О.091.1450 

Діагностувати гострі та 

хронічні захворювання 

травного каналу 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.092 

Методика обстеження та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.092.1451 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.13.ПР.О.092.1452 

Методи обстеження хворих із захворюваннями органів травлення ПФ.Д.13.ПР.О.092.1453 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПР.О.092.1454 

Захворювання:  
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— органів травлення ПФ.Д.13.ПР.О.092.1455 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.13.ПР.О.092.1456 

— хронічні розлади живлення ПФ.Д.13.ПР.О.092.1457 

— дизентерія ПФ.Д.13.ПР.О.092.1458 

— харчова токсикоінфекція ПФ.Д.13.ПР.О.092.1459 

— ботулізм ПФ.Д.13.ПР.О.092.1460 

— холера ПФ.Д.13.ПР.О.092.1461 

— вірусні гепатити ПФ.Д.13.ПР.О.092.1462 

— черевний тиф ПФ.Д.13.ПР.О.092.1463 

— сальмонельоз ПФ.Д.13.ПР.О.092.1464 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.О.092.1465 

Ушкодження ПФ.Д.13.ПР.О.092.1466 

Пухлини ПФ.Д.13.ПР.О.092.1467 

Ушкодження та захворювання органів черевної порожнини ПФ.Д.13.ПР.О.092.1468 

Захворювання та ушкодження прямої кишки ПФ.Д.13.ПР.О.092.1469 

Діагностувати гострі та 

хронічні захворювання 

сечової і статевої 

систем 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.093 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.093.1470 

Методи обстеження хворих із захворюваннями нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.13.ПР.О.093.1471 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПР.О.093.1472 

Захворювання:  

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.Д.13.ПР.О.093.1473 

— висипний тиф ПФ.Д.13.ПР.О.093.1474 

— лептоспіроз ПФ.Д.13.ПР.О.093.1475 

— малярія ПФ.Д.13.ПР.О.093.1476 

— геморагічні гарячки ПФ.Д.13.ПР.О.093.1477 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— венеричні ПФ.Д.13.ПР.О.093.1478 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.13.ПР.О.093.1479 

Захворювання та ушкодження сечових і статевих органів ПФ.Д.13.ПР.О.093.1480 

Діагностувати гострі та 

хронічні алергійні 

захворювання 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.094 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1481 

Методи обстеження хворих із гострими алергійними захворюваннями ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1482 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1483 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1484 

Принципи лікування інфекційних хворих ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1485 

Захворювання:  

— аномалії конституції ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1486 

— органів дихання ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1487 

— алергійні шкіри ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1488 

— гострі алергійні ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1489 

— лептоспіроз ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1490 

— висипний тиф ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1491 

— геморагічні гарячки ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1492 

— автономної нервової системи ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1493 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1494 

Діагностувати 

ендокринні захворювання 

ПФ.Д.13. 

ПП.О.095 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПП.О.095.1495 

Методи обстеження хворих із захворюваннями ендокринної системи ПФ.Д.13.ПП.О.095.1496 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПП.О.095.1497 

Захворювання ендокринної системи ПФ.Д.13.ПП.О.095.1498 

Діагностувати гострі та 

хронічні захворювання 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.096 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.096.1499 

Методи обстеження хворих із захворюваннями системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.13.ПР.О.096.1500 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

органів кровотворення Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПР.О.096.1501 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.13.ПР.О.096.1502 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.13.ПР.О.096.1503 

Діагностувати гострі та 

хронічні отруєння 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.097 

Отруєння ПФ.Д.13.ПР.О.097.1504 

Захворювання:  

— органів травлення ПФ.Д.13.ПР.О.097.1505 

— харчові токсикоінфекції ПФ.Д.13.ПР.О.097.1506 

— інтоксикації нервової системи ПФ.Д.13.ПР.О.097.1507 

— алкоголізм і наркоманія ПФ.Д.13.ПР.О.097.1508 

Діагностувати гострі та 

хронічні професійні 

захворювання 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.098 

Професійні захворювання ПФ.Д.13.ПР.О.098.1509 

Професійні захворювання вуха, горла, носа ПФ.Д.13.ПР.О.098.1510 

Діагностувати гострі та 

хронічні захворювання 

шкіри та підшкірної 

основи 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.099 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.099.1511 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПР.О.099.1512 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.13.ПР.О.099.1513 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.13.ПР.О.099.1514 

— аномалії конституції ПФ.Д.13.ПР.О.099.1515 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.13.ПР.О.099.1516 

— хронічні розлади живлення ПФ.Д.13.ПР.О.099.1517 

— сполучної тканини ПФ.Д.13.ПР.О.099.1518 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.13.ПР.О.099.1519 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.13.ПР.О.099.1520 

— алергійні шкіри ПФ.Д.13.ПР.О.099.1521 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.13.ПР.О.099.1522 

— інфекційні  та паразитарні шкіри ПФ.Д.13.ПР.О.099.1523 

— венеричні ПФ.Д.13.ПР.О.099.1524 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.13.ПР.О.099.1525 

Хірургічна інфекція ПФ.Д.13.ПР.О.099.1526 

Діагностувати венеричні 

захворювання та 

захворювання, які 

передаються статевим 

шляхом 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.100 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.13.ПР.О.100.1527 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.13.ПР.О.100.1528 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.Д.13.ПР.О.100.1529 

— венеричні ПФ.Д.13.ПР.О.100.1530 

— що передаються статевим шляхом ПФ.Д.13.ПР.О.100.1531 

Діагностувати гострі та 

хронічні захворювання 

опорно-рухового апарату 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.101 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.101.1532 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.13.ПР.О.101.1533 

Методи обстеження хворих із захворюваннями:  

— опорно-рухового апарату ПФ.Д.13.ПР.О.101.1534 

— сполучної тканини і  суглобів ПФ.Д.13.ПР.О.101.1535 

— порушеннями обміну речовин ПФ.Д.13.ПР.О.101.1536 

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.13.ПР.О.101.1537 

— периферійної нервової системи ПФ.Д.13.ПР.О.101.1538 

Хірургічна інфекція ПФ.Д.13.ПР.О.101.1539 

Захворювання та ушкодження кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.13.ПР.О.101.1540 

Діагностувати закриті 

механічні ушкодження 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.102 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.102.1541 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.13.ПР.О.102.1542 

Захворювання:  
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.13.ПР.О.102.1543 

— травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.13.ПР.О.102.1544 

— травми вуха, горла, носа ПФ.Д.13.ПР.О.102.1545 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.13.ПР.О.102.1546 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.О.102.1547 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.О.102.1548 

Ушкодження ПФ.Д.13.ПР.О.102.1549 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.Д.13.ПР.О.102.1550 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.13.ПР.О.102.1551 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.13.ПР.О.102.1552 

Діагностувати відкриті 

механічні ушкодження 

(рани) 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.103 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1553 

Гемостаз ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1554 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1555 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1556 

Ушкодження ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1557 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1558 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1559 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1560 

Травми вуха, горла, носа ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1561 

Травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1562 

Діагностувати термічні 

ушкодження 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.104 

Здоровпункт ПФ.Д.13.ПР.О.104.1563 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.О.104.1564 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Ушкодження ПФ.Д.13.ПР.О.104.1565 

Термічні ушкодження ПФ.Д.13.ПР.О.104.1566 

Діагностувати зовнішні 

кровотечі 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.105 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1567 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1568 

Методи обстеження породіллі ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1569 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1570 

Захворювання системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1571 

Гемостаз ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1572 

Ушкодження ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1573 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1574 

Діагностувати 

внутрішні кровотечі 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.106 

Методи обстеження вагітної ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1575 

Методи обстеження роділлі ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1576 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1577 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1578 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1579 

— органів травлення ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1580 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1581 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1582 

Гемостаз ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1583 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1584 

Ушкодження ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1585 

Захворювання та ушкодження органів черевної порожнини ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1586 

Захворювання сечових і статевих органів ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1587 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Діагностувати 

захворювання, які 

спричинені анаеробною 

інфекцією 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.107 

Захворювання новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.13.ПР.Р.107.1588 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.Д.13.ПР.Р.107.1589 

Хірургічна інфекція ПФ.Д.13.ПР.Р.107.1590 

Діагностувати гіпо-, 

гіперавітамінози, 

порушення обміну 

речовин 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.108 

Порушення обміну речовин ПФ.Д.13.ПР.Р.108.1591 

Гіповітамінози ПФ.Д.13.ПР.Р.108.1592 

Спадкові хвороби обміну ПФ.Д.13.ПР.Р.108.1593 

Діагностувати спадкові 

захворювання 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.109 

Захворювання:  

— новонароджених ПФ.Д.13.ПР.Р.109.1594 

— глухонімота ПФ.Д.13.ПР.Р.109.1595 

— спадково-дегенеративні нервової і м’язової систем ПФ.Д.13.ПР.Р.109.1596 

Діагностувати 

захворювання 

новонароджених, 

пов’язані з актом пологів 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.110 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.13.ПР.Р.110.1597 

Захворювання новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.13.ПР.Р.110.1598 

Діагностувати 

захворювання 

новонароджених, 

пов’язані з інфікуванням 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.111 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.Д.13.ПР.Р.111.1599 

Захворювання новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.13.ПР.Р.111.1600 

Діагностувати гострі та 

хронічні інфекційні 

захворювання 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.112 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.О.112.1601 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.13.ПР.О.112.1602 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.Д.13.ПР.О.112.1603 

— кишкові інфекції ПФ.Д.13.ПР.О.112.1604 

— інфекції дихальних шляхів ПФ.Д.13.ПР.О.112.1605 

— кров’яні інфекції ПФ.Д.13.ПР.О.112.1606 

— інфекції зовнішніх покривів ПФ.Д.13.ПР.О.112.1607 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— інфекційні вух, горла, носа ПФ.Д.13.ПР.О.112.1608 

— інфекційні нервової системи ПФ.Д.13.ПР.О.112.1609 

Діагностувати групи 

особливо небезпечних 

інфекцій (холера, чума, 

жовта лихоманка, 

геморагічні лихоманки 

Ебола, Марбурга) 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.113 

Захворювання:  

— холера ПФ.Д.13.ПР.О.113.1610 

— чума ПФ.Д.13.ПР.О.113.1611 

— геморагічні лихоманки ПФ.Д.13.ПР.О.113.1612 

Діагностувати первинні 

симптоми СНІДу 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.114 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.Р.114.1613 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.Д.13.ПР.Р.114.1614 

Методи обстеження психічнохворого ПФ.Д.13.ПР.Р.114.1615 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.Д.13.ПР.Р.114.1616 

— СНІД ПФ.Д.13.ПР.Р.114.1617 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.Р.114.1618 

Діагностувати 

інфекційно-токсичний 

шок 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.115 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.Д.13.ПР.Р.115.1619 

Інфекційні захворювання у дітей ПФ.Д.13.ПР.Р.115.1620 

Діагностувати 

онкологічні захворювання 

зовнішньої локалізації 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.116 

Захворювання:  

— рак зовнішніх статевих органів ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1621 

— рак піхви ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1622 

— рак шийки матки ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1623 

— новоутворення шкіри ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1624 

— новоутворення вух, горла, носа ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1625 

— новоутворення щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1626 

Пухлини ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1627 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1628 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1629 

— прямої кишки ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1630 

Діагностувати гострі та 

хронічні захворювання 

придатків ока та очного 

яблука 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.117 

Методи дослідження зорових функцій органа зору ПФ.Д.13.ПР.О.117.1631 

Анатомія органа зору і зв’язок його з центральною нервовою системою та організмом у 

цілому 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1632 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.13.ПР.О.117.1633 

— орбіти і рухового апарату ока ПФ.Д.13.ПР.О.117.1634 

— повік і слізного апарату ПФ.Д.13.ПР.О.117.1635 

— кон’юнктиви ПФ.Д.13.ПР.О.117.1636 

— рогівки і склери ПФ.Д.13.ПР.О.117.1637 

— судинної оболонки ока ПФ.Д.13.ПР.О.117.1638 

— кришталика і склистого тіла ПФ.Д.13.ПР.О.117.1639 

— глаукома ПФ.Д.13.ПР.О.117.1640 

— сітківки і зорового нерва ПФ.Д.13.ПР.О.117.1641 

— травми органа зору ПФ.Д.13.ПР.О.117.1642 

Діагностувати гострі та 

хронічні захворювання 

вуха 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.118 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПР.О.118.1643 

Анатомо-фізіологічні особливості будови вуха ПФ.Д.13.ПР.О.118.1644 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.Д.13.ПР.О.118.1645 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.13.ПР.О.118.1646 

— вух ПФ.Д.13.ПР.О.118.1647 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Діагностувати 

стоматологічні 

захворювання 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.119 

Анатомо-фізіологічні особливості щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.13.ПР.О.119.1648 

Захворювання: ПФ.Д.13.ПР.О.119.1649 

— твердих тканин зуба ПФ.Д.13.ПР.О.119.1650 

— пульпіт ПФ.Д.13.ПР.О.119.1651 

— періодонтит зубів ПФ.Д.13.ПР.О.119.1652 

— травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.13.ПР.О.119.1653 

— новоутворення щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.13.ПР.О.119.1654 

— дефекти зубних рядів ПФ.Д.13.ПР.О.119.1655 

Діагностувати 

гіпертермічний синдром 

ПФ.Д.13. 

ПР.О.120 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.Д.13.ПР.О.120.1656 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.13.ПР.О.120.1657 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.13.ПР.О.120.1658 

— органів травлення ПФ.Д.13.ПР.О.120.1659 

— органів дихання ПФ.Д.13.ПР.О.120.1660 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.13.ПР.О.120.1661 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.Д.13.ПР.О.120.1662 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.13.ПР.О.120.1663 

— кишкові інфекції ПФ.Д.13.ПР.О.120.1664 

— інфекції дихальних шляхів ПФ.Д.13.ПР.О.120.1665 

— кров’яні інфекції ПФ.Д.13.ПР.О.120.1666 

— інфекції зовнішніх покривів ПФ.Д.13.ПР.О.120.1667 

— СНІД ПФ.Д.13.ПР.О.120.1668 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.13.ПР.О.120.1669 

Невідкладна допомога на догоспітальному етапі та в стаціонарі ПФ.Д.13.ПР.О.120.1670 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Здоровпункт ПФ.Д.13.ПР.О.120.1671 

Діагностувати судоми ПФ.Д.13. 

ПР.Р.121 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1672 

— гіповітаміноз, порушення обміну речовин ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1673 

— органів дихання ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1674 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1675 

— пухлини центральної нервової системи ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1676 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1677 

— епілепсія ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1678 

— алкоголізм і наркоманія ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1679 

Невідкладна допомога на догоспітальному етапі ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1680 

Здоровпункт ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1681 

Діагностувати 

коматозні стани 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.122 

Захворювання:  

— органів травлення ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1682 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1683 

— ендокринної системи ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1684 

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1685 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1686 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1687 

— грип і ГРВІ ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1688 

— менінгококова хвороба ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1689 

— вірусні гепатити ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1690 

— лептоспіроз ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1691 

— малярія ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1692 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1693 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1694 

— алкоголізм і наркоманія ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1695 

Невідкладна допомога на догоспітальному етапі ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1696 

Здоровпункт ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1697 

Діагностувати 

термінальні стани 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.123 

Поняття про реанімацію та інтенсивну терапію.Термінальний стан. Обсяг реанімаційної 

допомоги 

ПФ.Д.13.ПР.Р.123.1698 

Діагностувати біологічну 

та клінічну смерть 

ПФ.Д.13. 

ПР.Р.124 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1699 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1700 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1701 

— органів дихання ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1702 

— органів системи кровообігу ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1703 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1704 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1705 

— ендокринної системи ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1706 

— інфекційні у дітей ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1707 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1708 

— пухлини центральної нервової системи ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1709 

— травми центральної нервової системи ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1710 

— епілепсія ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1711 

Невідкладна допомога на догоспітальному етапі ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1712 

Здоровпункт ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1713 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1714 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі гострої 

дихальної недостатності 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.125 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.14.ПП.Н.125.1715 

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.14.ПП.Н.125.1716 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.14.ПП.Н.125.1717 

— інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.125.1718 

— нервові ПФ.С.14.ПП.Н.125.1719 

Невідкладна допомога  ПФ.С.14.ПП.Н.125.1720 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.125.1721 

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострої дихальної недостатності (ГДН) ПФ.С.14.ПП.Н.125.1722 

Ураження бойовими отруйними речовинами ПФ.С.14.ПП.Н.125.1723 

Травматичний шок ПФ.С.14.ПП.Н.125.1724 

Синдром тривалого роздавлювання тканин ПФ.С.14.ПП.Н.125.1725 

Термічні опіки ПФ.С.14.ПП.Н.125.1726 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі нападу 

бронхіальної астми 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.126 

Захворювання органів дихання ПФ.С.14.ПП.Н.126.1727 

Невідкладна допомога ПФ.С.14.ПП.Н.126.1728 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.126.1729 

Ураження бойовими отруйними речовинами ПФ.С.14.ПП.Н.126.1730 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

астматичного стану 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.127 

Захворювання органів дихання ПФ.С.14.ПП.Н.127.1731 

Невідкладна допомога ПФ.С.14.ПП.Н.127.1732 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.127.1733 

Ураження бойовими отруйними речовинами ПФ.С.14.ПП.Н.127.1734 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

стенозуючого 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.128 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.14.ПП.Н.128.1735 

— аномалії конституції ПФ.С.14.ПП.Н.128.1736 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

ларинготрахеїту — інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.128.1737 

Невідкладна допомога ПФ.С.14.ПП.Н.128.1738 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.128.1739 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.128.1740 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.128.1742 

Знеболювання ПФ.С.14.ПП.Н.128.1743 

Стенози гортані ПФ.С.14.ПП.Н.128.1744 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі легеневої 

кровотечі 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.129 

Захворювання:   

— органів дихання ПФ.С.14.ПП.Н.129.1745 

— інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.129.1746 

Невідкладна допомога ПФ.С.14.ПП.Н.129.1747 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.129.1748 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.129.1749 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.129.1750 

Захворювання та ушкодження грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.129.1751 

Необхідність кореляції життєдіяльності організму в разі порушення гемостазу. Принцип 

інфузійної терапії 

ПФ.С.14.ПП.Н.129.1752 

Спостереження і догляд за хворими ПФ.С.14.ПП.Н.129.1753 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі асфіксії 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.130 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.14.ПП.Н.130.1754 

— органів дихання ПФ.С.14.ПП.Н.130.1755 

— інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.130.1756 

— асфіксія новонародженого ПФ.С.14.ПП.Н.130.1757 

Невідкладна допомога ПФ.С.14.ПП.Н.130.1758 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.130.1759 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.130.1760 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.130.1761 

Знеболювання ПФ.С.14.ПП.Н.130.1762 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1763 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

стенокардії 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.131 

Захворювання органів системи кровообігу ПФ.С.14.ПП.Н.131.1764 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

кардіогенного шоку 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.132 

Захворювання органів системи кровообігу ПФ.С.14.ПП.Н.132.1765 

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострої серцево-судинної недостатності ПФ.С.14.ПП.Н.132.1766 

Реанімація та інтенсивна терапія під час колапсу і шоку. Види шоку ПФ.С.14.ПП.Н.132.1767 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі нападу 

серцевої астми 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.133 

Захворювання:  

— органів системи кровообігу ПФ.С.14.ПП.Н.133.1768 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.14.ПП.Н.133.1769 

Невідкладна допомога ПФ.С.14.ПП.Н.133.1770 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.133.1771 

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострої серцево-судинної недостатності ПФ.С.14.ПП.Н.133.1772 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі набряку 

легень 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.134 

Захворювання:   

— органів системи кровообігу ПФ.С.14.ПП.Н.134.1773 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.14.ПП.Н.134.1774 

— інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.134.1775 

— нервові ПФ.С.14.ПП.Н.134.1776 

Невідкладна допомога ПФ.С.14.ПП.Н.134.1777 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.134.1778 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострої серцево-судинної недостатності ПФ.С.14.ПП.Н.134.1779 

Ураження бойовими отруйними речовинами ПФ.С.14.ПП.Н.134.1780 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

гіпертонічного кризу 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.135 

Захворювання :  

— органів системи кровообігу ПФ.С.14.ПП.Н.135.1781 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.С.14.ПП.Н.135.1782 

— ендокринної системи ПФ.С.14.ПП.Н.135.1783 

— нервові ПФ.С.14.ПП.Н.135.1784 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі інсультів 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.136 

Захворювання:  

— органів системи кровообігу ПФ.С.14.ПП.Н.136.1785 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.14.ПП.Н.136.1786 

— нервові ПФ.С.14.ПП.Н.136.1787 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі аритмій 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.137 

Захворювання:  

— органів системи кровообігу ПФ.С.14.ПП.Н.137.1788 

— інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.137.1789 

Невідкладна допомога ПФ.С.14.ПП.Н.137.1790 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.137.1791 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі гострої 

судинної недостатності 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.138 

Захворювання:   

— органів системи кровообігу ПФ.С.14.ПП.Н.138.1792 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.14.ПП.Н.138.1793 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.14.ПП.Н.138.1794 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.14.ПП.Н.138.1795 

— органів дихання ПФ.С.14.ПП.Н.138.1796 

— органів травлення ПФ.С.14.ПП.Н.138.1797 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.14.ПП.Н.138.1798 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— ендокринної системи ПФ.С.14.ПП.Н.138.1799 

— інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.138.1800 

Невідкладна допомога ПФ.С.14.ПП.Н.138.1801 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.138.1802 

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострої серцево-судинної недостатності ПФ.С.14.ПП.Н.138.1803 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі інфаркту 

міокарда 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.139 

Захворювання:  

— органів системи кровообігу ПФ.С.14.ПП.Н.139.1804 

Спостереження і догляд за хворими ПФ.С.14.ПП.Н.139.1805 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

гіпертермії 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.140 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.14.ПП.Н.140.1806 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.14.ПП.Н.140.1807 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.14.ПП.Н.140.1808 

— органів дихання ПФ.С.14.ПП.Н.140.1809 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.14.ПП.Н.140.1810 

— нирок та сечовивідних шляхів ПФ.С.14.ПП.Н.140.1811 

— інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.140.1812 

— кишкові інфекції ПФ.С.14.ПП.Н.140.1813 

— інфекції дихальних шляхів ПФ.С.14.ПП.Н.140.1814 

— кров’яні інфекції ПФ.С.14.ПП.Н.140.1815 

— інфекції зовнішніх покривів ПФ.С.14.ПП.Н.140.1816 

— СНІД ПФ.С.14.ПП.Н.140.1817 

— нервові ПФ.С.14.ПП.Н.140.1818 

Невідкладна допомога ПФ.С.14.ПП.Н.140.1819 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.140.1820 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.140.1821 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1822 

Спостереження і догляд за хворими ПФ.С.14.ПП.Н.140.1823 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

гіперглікемічної коми 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.141 

Захворювання ендокринної системи ПФ.С.14.ПП.Н.141.1824 

Невідкладна допомога ПФ.С.14.ПП.Н.141.1825 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.141.1826 

Реанімація та інтенсивна терапія в разі коматозного стану ПФ.С.14.ПП.Н.141.1827 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

гіпоглікемічної коми 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.142 

Захворювання:   

— ендокринної системи ПФ.С.14.ПП.Н.142.1828 

— психічні ПФ.С.14.ПП.Н.142.1829 

Невідкладна допомога ПФ.С.14.ПП.Н.142.1830 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.142.1831 

Реанімація та інтенсивна терапія в разі коматозного стану ПФ.С.14.ПП.Н.142.1832 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі гострої 

ниркової недостатності 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.143 

Захворювання нирок, сечовивідних шляхів ПФ.С.14.ПП.Н.143.1833 

Невідкладна допомога  ПФ.С.14.ПП.Н.143.1834 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.143.1835 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі ниркової 

коліки 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.144 

Захворювання нирок, сечовивідних шляхів ПФ.С.14.ПП.Н.144.1836 

Невідкладна допомога  ПФ.С.14.ПП.Н.144.1837 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.144.1838 

Захворювання та ушкодження сечових і статевих органів ПФ.С.14.ПП.Н.144.1839 
 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

печінкової коліки 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.145 

Захворювання органів травлення ПФ.С.14.ПП.Н.145.1840 

Невідкладна допомога  ПФ.С.14.ПП.Н.145.1841 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.145.1842 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

печінковій коми 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.146 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.14.ПП.Н.146.1843 

— органів травлення ПФ.С.14.ПП.Н.146.1844 

— інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.146.1845 

— вірусні гепатити ПФ.С.14.ПП.Н.146.1846 

Невідкладна допомога  ПФ.С.14.ПП.Н.146.1847 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.146.1848 

Реанімація та інтенсивна терапія в разі коматозного стану ПФ.С.14.ПП.Н.146.1849 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

шлунково-кишкової 

кровотечі 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.147 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.14.ПП.Н.147.1850 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.14.ПП.Н.147.1851 

— органів травлення ПФ.С.14.ПП.Н.147.1852 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.14.ПП.Н.147.1853 

— інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.147.1854 

— черевний тиф ПФ.С.14.ПП.Н.147.1855 

— геморагічні гарячки ПФ.С.14.ПП.Н.147.1856 

Невідкладна допомога  ПФ.С.14.ПП.Н.147.1857 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.147.1858 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.147.1859 

Пухлини ПФ.С.14.ПП.Н.147.1860 

Необхідність кореляції життєдіяльності організму в разі порушень гемостазу. Принцип 

інфузійної терапії 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1861 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.148 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.14.ПП.Н.148.1862 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

гіповолемічного шоку — новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.14.ПП.Н.148.1863 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.14.ПП.Н.148.1864 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.14.ПП.Н.148.1865 

— інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.148.1866 

Невідкладна допомога  ПФ.С.14.ПП.Н.148.1867 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.148.1868 

Реанімація та інтенсивна терапія під час колапсу і шоку. Види шоку ПФ.С.14.ПП.Н.148.1869 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі судом 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.149 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.14.ПП.Н.149.1870 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.14.ПП.Н.149.1871 

— гіповітаміноз, порушення обміну речовин ПФ.С.14.ПП.Н.149.1872 

— органів дихання ПФ.С.14.ПП.Н.149.1873 

— ендокринної системи ПФ.С.14.ПП.Н.149.1874 

— інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.149.1875 

— еклампсія ПФ.С.14.ПП.Н.149.1876 

— нервові і психічні ПФ.С.14.ПП.Н.149.1877 

Невідкладна допомога  ПФ.С.14.ПП.Н.149.1878 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.149.1879 

Ураження бойовими отруйними речовинами ПФ.С.14.ПП.Н.149.1880 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі гострої 

алергійної реакції 

загального типу 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.150 

Захворювання:  

— аномалії конституції ПФ.С.14.ПП.Н.150.1881 

— гострі алергійні ПФ.С.14.ПП.Н.150.1882 

— алергійні шкіри ПФ.С.14.ПП.Н.150.1883 

— нервові ПФ.С.14.ПП.Н.150.1884 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Невідкладна допомога  ПФ.С.14.ПП.Н.150.1885 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.150.1886 

Основи лікування  інфекційних хвороб ПФ.С.14.ПП.Н.150.1887 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.150.1888 

Хірургічна інфекція ПФ.С.14.ПП.Н.150.1889 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.14.ПП.Н.150.1890 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

інфекційно-токсичного 

шоку 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.151 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.151.1891 

— кишкові інфекції ПФ.С.14.ПП.Н.151.1892 

— інфекції дихальних шляхів ПФ.С.14.ПП.Н.151.1893 

— кров’яні (трансмісивні) інфекції ПФ.С.14.ПП.Н.151.1894 

— інфекції зовнішніх покривів ПФ.С.14.ПП.Н.151.1895 

— СНІД ПФ.С.14.ПП.Н.151.1896 

Невідкладна допомога  ПФ.С.14.ПП.Н.151.1897 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.151.1898 

Реанімація та інтенсивна терапія під час колапсу і шоку. Види шоку ПФ.С.14.ПП.Н.151.1899 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі харчових 

токсикоінфекцій 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.152 

Захворювання:  

— органів травлення ПФ.С.14.ПП.Н.152.1900 

— інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.152.1901 

— харчові токсикоінфекції ПФ.С.14.ПП.Н.152.1902 

Невідкладна допомога  ПФ.С.14.ПП.Н.152.1903 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.152.1904 

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострого екзогенного отруєння ПФ.С.14.ПП.Н.152.1905 

Надавати невідкладну ПФ.С.14. Захворювання:  



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

допомогу в разі ботулізму ПП.Н.153 — інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.153.1906 

— ботулізм ПФ.С.14.ПП.Н.153.1907 

— нервові ПФ.С.14.ПП.Н.153.1908 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

радикуліту 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.154 

Хвороби периферійної нервової системи ПФ.С.14.ПП.Н.154.1909 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

психомоторного 

збудження 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.155 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.14.ПП.Н.155.1910 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.14.ПП.Н.155.1911 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.14.ПП.Н.155.1912 

— органів травлення ПФ.С.14.ПП.Н.155.1913 

— органів дихання ПФ.С.14.ПП.Н.155.1914 

— органів системи кровообігу ПФ.С.14.ПП.Н.155.1915 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.14.ПП.Н.155.1916 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.14.ПП.Н.155.1917 

— ендокринної системи ПФ.С.14.ПП.Н.155.1918 

— інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.155.1919 

— нервові і психічні ПФ.С.14.ПП.Н.155.1920 

Ураження бойовими отруйними речовинами ПФ.С.14.ПП.Н.155.1921 

Надавати невідкладну 

допомогу під час 

епілептичного статусу 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.156 

Невідкладна допомога  ПФ.С.14.ПП.Н.156.1922 

Здоровпункт ПФ.С.14.ПП.Н.156.1923 

Епілепсія ПФ.С.14.ПП.Н.156.1924 
 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

алкогольного та 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.157 

Алкоголізм і наркоманія ПФ.С.14.ПП.Н.157.1925 

Реанімація та інтенсивна терапія під час коматозного стану ПФ.С.14.ПП.Н.157.1926 

Реанімація та інтенсивна терапія під час гострого екзогенного отруєння ПФ.С.14.ПП.Н.157.1927 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

наркотичного отруєння 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

термінальних станів 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.158 

Знеболювання ПФ.С.14.ПП.Н.158.1928 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.158.1929 

Поняття про реанімацію та інтенсивну терапію. Термінальний стан. Обсяг реанімаційної 

допомоги. Легенево-серцева реанімація. Непрямий масаж серця та штучна вентиляція 

легень (ШВЛ) 

ПФ.С.14.ПП.Н.158.1930 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

стоматологічних 

захворювань 

ПФ.С.14. 

ПП.Р.159 

Захворювання:  

— глибокий карієс ПФ.С.14.ПП.Н.159.1931 

— пульпіт ПФ.С.14.ПП.Н.159.1932 

— періодонтит зубів ПФ.С.14.ПП.Н.159.1933 

— запальні процеси щелепно-лицевої ділянки ПФ.С.14.ПП.Н.159.1934 

— травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.С.14.ПП.Н.159.1935 

Виконати конікотомію ПФ.С.14. 

ПП.Р.160 

Реанімація та інтенсивна терапія під час гострої дихальної недостатності (ГДН) ПФ.С.14.ПП.Н.160.1936 

Виконати трахеостомію ПФ.С.14. 

ПП.Р.161 

Реанімація та інтенсивна терапія під час гострої дихальної недостатності (ГДН) ПФ.С.14.ПП.Н.161.1937 

Оцінювати вид кровотечі ПФ.С.14. 

ПР.Р.162 

Захворювання:  

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.14.ПП.Н.162.1938 

— невиношування вагітності ПФ.С.14.ПП.Н.162.1939 

— кровотечі в ІІ половині вагітності ПФ.С.14.ПП.Н.162.1940 

— кровотечі в ІІІ періоді пологів ПФ.С.14.ПП.Н.162.1941 

— пологові травми ПФ.С.14.ПП.Н.162.1942 

— позаматкова вагітність ПФ.С.14.ПП.Н.162.1943 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.162.1944 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.162.1945 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Здійснювати пальцеве 

притиснення артерії на 

всьому її протязі 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.163 

Захворювання системи крові та органів кровотворення ПФ.С.14.ПП.Н.163.1946 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.163.1947 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.163.1948 

Накладати кровоспинний 

джгут 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.164 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.164.1949 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.164.1950 

Накладати джгут-

закрутку 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.165 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.165.1951 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.165.1952 

Накладати давлячу 

пов’язку 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.166 

Пологові травми ПФ.С.14.ПП.Н.166.1953 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.166.1954 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.166.1955 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.166.1956 

Накладати кровоспинний 

затискач на судину 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.167 

Пологові травми ПФ.С.14.ПП.Н.167.1957 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.167.1958 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.167.1959 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.167.1960 

Здійснювати тугу 

тампонаду рани 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.168 

Захворювання:  

— травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.С.14.ПП.Н.168.1961 

—  травми носа ПФ.С.14.ПП.Н.168.1962 

— пологові травми ПФ.С.14.ПП.Н.168.1963 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.168.1964 

Відкриті механічні ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.168.1965 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.168.1966 

Застосовувати місцево 

холод 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.169 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.14.ПП.Н.169.1967 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— органів системи кровообігу ПФ.С.14.ПП.Н.169.1968 

— органів травлення ПФ.С.14.ПП.Н.169.1969 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.14.ПП.Н.169.1970 

— органів дихання ПФ.С.14.ПП.Н.169.1971 

— інфекційні у дітей ПФ.С.14.ПП.Н.169.1972 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.С.14.ПП.Н.169.1973 

— нормальний післяпологовий період ПФ.С.14.ПП.Н.169.1974 

— кровотечі В ІІ половині вагітності ПФ.С.14.ПП.Н.169.1975 

— кровотечі в ІІІ періоді пологів ПФ.С.14.ПП.Н.169.1976 

— кровотечі в ранньому післяпологовому періоді ПФ.С.14.ПП.Н.169.1977 

— пологові травми ПФ.С.14.ПП.Н.169.1978 

— післяпологові септичні ПФ.С.14.ПП.Н.169.1979 

— запальні захворювання жіночих статевих органів ПФ.С.14.ПП.Н.169.1980 

— акушерські операції ПФ.С.14.ПП.Н.169.1981 

— травми носа ПФ.С.14.ПП.Н.169.1982 

— травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.С.14.ПП.Н.169.1983 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.169.1984 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.169.1985 

Захворювання і ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.169.1986 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.169.1987 

— органів черевної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.169.1988 

— сечових і статевих органів ПФ.С.14.ПП.Н.169.1989 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.169.1990 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Синдром тривалого роздавлювання ПФ.С.14.ПП.Н.169.1991 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.169.1992 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.169.1993 

Накладати лігатуру на 

судину 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.170 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.170.1994 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.170.1995 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.170.1996 

Здійснювати 

максимальне згинання 

кінцівки 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.171 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.171.1997 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.171.1998 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.171.1999 

Здійснювати 

максимальне 

перерозгинання кінцівок у 

суглобах 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.172 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.172.2000 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.172.2001 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.172.2002 

Накладати і знімати 

вузлові шви 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.173 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.173.2003 

Відкриті механічні ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.173.2004 

Накладати і знімати 

скоби Мішеля 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.174 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.174.2005 

Відкриті механічні ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.174.2006 

Накладати і знімати 

асептичну пов’язку на 

рану 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.175 

Захворювання:  

— травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.С.14.ПП.Н.175.2007 

— травми центральної нервової системи ПФ.С.14.ПП.Н.175.2008 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.175.2009 

Відкриті механічні ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.175.2010 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.175.2011 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.175.2012 

Накладати і знімати ПФ.С.14. Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.176.2013 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

колову пов’язку на голову ПП.Н.176 Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.176.2014 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.176.2015 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.176.2016 

Накладати і знімати 

зворотню пов’язку на 

голову 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.177 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.177.2017 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.177.2018 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.177.2019 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.177.2020 

Накладати і знімати  

пов’язку “чепець” на 

голову 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.178 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.178.2021 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.178.2022 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.178.2023 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.178.2024 

Накладати і знімати  

хрестоподібну пов’язку 

на потилицю 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.179 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.179.2025 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.179.2026 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.179.2027 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.179.2028 

Накладати і знімати  

пращоподібну пов’язку на 

ніс 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.180 

Травми носа ПФ.С.14.ПП.Н.180.2029 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.180.2030 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.180.2031 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.180.2032 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.180.2033 

Накладати і знімати  

пращовидну пов’язку на 

підборіддя 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.181 

Травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.С.14.ПП.Н.181.2034 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.181.2035 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.181.2036 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.181.2037 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.181.2038 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.181.2039 

Накладати і знімати 

пов’язку “шапка 

Гіппократа” 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.182 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.182.2040 

Захворювання і ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.182.2041 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.182.2042 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.182.2043 

Накладати і знімати 

колову пов’язку на 

кінцівку 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.183 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.183.2044 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.183.2045 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.183.2046 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.183.2047 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.183.2048 

Накладати і знімати 

спіральну пов’язку на 

кінцівку 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.184 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.184.2049 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.184.2050 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.184.2051 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.184.2052 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.184.2053 

Накладати і знімати 

пов’язку “лицарська 

рукавичка” 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.185 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.185.2054 

Відкриті механічні ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.185.2055 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.185.2056 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.185.2057 

Накладати і знімати 

зворотню пов’язку на 

кисть 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.186 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.186.2058 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.186.2059 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.186.2060 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.186.2061 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Накладати 

хрестоподібну пов’язку 

на променево-

зап’ястковий, 

гомілковостопний  

суглоби 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.187 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.187.2062 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.187.2063 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.187.2064 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.187.2065 

Накладати і знімати  

черепашачу пов’язку 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.188 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.188.2066 

Відкриті механічні ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.188.2067 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.188.2068 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.188.2069 

Накладати і знімати 

колосовидну пов’язку 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.189 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.189.2070 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.189.2071 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.189.2072 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.189.2073 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.189.2074 

Накладати і знімати 

косинкову пов’язку на 

кисть, стопу 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.190 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.190.2075 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.190.2076 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.190.2077 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.190.2078 

Перев’язувати рани ПФ.С.14. 

ПП.Н.191 

Післяопераційний період ПФ.С.14.ПП.Н.191.2079 

Відкриті механічні ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.191.2080 

Термічні ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.191.2081 

Хірургічна інфекція ПФ.С.14.ПП.Н.191.2082 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.191.2083 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.191.2084 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— органів черевної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.191.2085 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.191.2086 

— судин нижніх кінцівок ПФ.С.14.ПП.Н.191.2087 

Накладати і знімати 

лонгетні пов’язки 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.192 

Десмургія ПФ.С.14.ПП.Н.192.2088 

Ушкодження Закриті механічні ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.192.2089 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.192.2090 

Застосовувати місцево 

холод 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.169 

Порушення мозкового кровообігу ПФ.С.14.ПП.Н.169.2091 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.169.2092 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.169.2093 

Захворювання і ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.169.2094 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.169.2095 

— органів черевної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.169.2096 

— сечових і статевих органів ПФ.С.14.ПП.Н.169.2097 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.169.2098 

Синдром тривалого роздавлювання ПФ.С.14.ПП.Н.169.2099 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.169.2100 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.169.2101 

Застосовувати 

внутрішньом’язово 

анальгезуючі засоби 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.193 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.193.2102 

Захворювання і ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.193.2103 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.193.2104 

— органів черевної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.193.2105 

— сечових і статевих органів ПФ.С.14.ПП.Н.193.2106 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.193.2107 

Синдром тривалого роздавлювання ПФ.С.14.ПП.Н.193.2108 

Травми вуха, горла, носа ПФ.С.14.ПП.Н.193.2109 

Знеболювання, його види ПФ.С.14.ПП.Н.193.2110 

Хвороби периферійної нервової системи ПФ.С.14.ПП.Н.193.2111 

Травми центральної нервової системи ПФ.С.14.ПП.Н.193.2112 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2113 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.193.2114 

Застосовувати шину 

Крамера в разі перелому 

плеча 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.194 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.194.2115 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.194.2116 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.194.2117 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.194.2118 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2119 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.194.2120 

Застосовувати шину 

Крамера в разі перелому 

передпліччя 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.194 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2121 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.194.2122 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.194.2123 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.194.2124 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.194.2125 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.194.2126 

Застосовувати шину 

Крамера в разі перелому 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.194 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2127 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

однієї з кісток гомілки Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.194.2128 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.194.2129 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.194.2130 

Ушкодження та захворювання, кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.194.2131 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.194.2132 

Застосовувати шину 

Крамера в разі перелому 

двох кісток гомілки 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.194 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2133 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.194.2134 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.194.2135 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.194.2136 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.194.2137 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.194.2138 

Застосовувати шину 

Дітеріхса в разі перелому 

стегна 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.195 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.195.2139 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.195.2140 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.195.2141 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.195.2142 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.195.2143 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.195.2144 

Застосовувати 

простирадло або рушник 

у разі перелому ребер 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.196 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.196.2145 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.196.2146 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.196.2147 

Ушкодження та захворювання грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.196.2148 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.196.2149 

Застосовувати підручні ПФ.С.14. Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.197.2150 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

засоби в разі перелому 

хребта 

ПП.Н.197 Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.197.2151 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.197.2152 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.197.2153 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2154 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.197.2155 

Застосовувати підручні 

засоби в разі перелому 

таза 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.197 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2156 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.197.2157 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.197.2158 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.197.2159 

Ушкодження та захворювання, кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.197.2160 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.197.2161 

Застосовувати підручні 

засоби в разі перелому 

ключиці 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.197 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2162 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.197.2163 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.197.2164 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.197.2165 

Ушкодження та захворювання грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.197.2166 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.197.2167 

Застосовувати пов’язку 

Дезо 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.198 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.198.2168 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.198.2169 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.198.2170 

Ушкодження та захворювання грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.198.2171 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.198.2172 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Застосовувати пов’язку 

Вельпо 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.199 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.199.2173 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.199.2174 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.199.2175 

Ушкодження та захворювання грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.199.2176 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.199.2177 

Застосовувати 

хрестоподібну пов’язку 

на плечові суглоби в разі 

перелому ключиці 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.200 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.200.2178 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.200.2179 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.200.2180 

Ушкодження та захворювання грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.200.2181 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.200.2182 

Проводити штучну 

вентиляцію легень 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.201 

Реанімація та інтенсивна терапія під час гострої серцево-судинної недостатності ПФ.С.14.ПП.Н.201.2183 

Реанімація та інтенсивна терапія під час гострої дихальної недостатності (ГДН) ПФ.С.14.ПП.Н.201.2184 

Реанімація та інтенсивна терапія під час колапсу і шоку. Види шоку ПФ.С.14.ПП.Н.201.2185 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2186 

Реанімація та інтенсивна терапія під час коматозного стану ПФ.С.14.ПП.Н.201.2187 

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострого екзогенного отруєння ПФ.С.14.ПП.Н.201.2188 

Знеболювання ПФ.С.14.ПП.Н.201.2189 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.201.2190 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.201.2191 

Основи воєнно-польової терапії ПФ.С.14.ПП.Н.201.2192 

Проводити непрямий 

масаж серця 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.202 

Реанімація та інтенсивна терапія під час гострої серцево-судинної недостатності ПФ.С.14.ПП.Н.202.2193 

Реанімація та інтенсивна терапія під час гострої дихальної недостатності (ГДН) ПФ.С.14.ПП.Н.202.2194 

Реанімація та інтенсивна терапія під час колапсу і шоку. Види шоку ПФ.С.14.ПП.Н.202.2195 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2196 

Реанімація та інтенсивна терапія під час коматозного стану ПФ.С.14.ПП.Н.202.2197 

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострого екзогенного отруєння ПФ.С.14.ПП.Н.202.2198 

Знеболювання ПФ.С.14.ПП.Н.202.2199 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.202.2200 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.202.2201 

Основи воєнно-польової терапії ПФ.С.14.ПП.Н.202.2202 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі вивихів 

великих суглобів кінцівок 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.203 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.203.2203 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.203.2204 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.203.2205 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.203.2206 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.203.2207 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.203.2208 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі переломів 

нижньої та верхньої 

щелеп 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.204 

Травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.С.14.ПП.Н.204.2209 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.204.2210 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.204.2211 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.204.2212 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.204.2213 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.204.2214 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі вивиху 

нижньої щелепи 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.205 

Травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.С.14.ПП.Н.205.2215 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.205.2216 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.205.2217 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.205.2218 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Ушкодження та захворювання голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.205.2219 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.205.2220 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі відкритих 

ушкоджень кісток та 

суглобів 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.206 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.206.2221 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.206.2222 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.206.2223 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.206.2224 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.206.2225 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

травматичної ампутації 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.207 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.207.2226 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.207.2227 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.207.2228 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.207.2229 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.207.2230 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.207.2231 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі відкритих 

проникаючих ушкоджень 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.208 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.208.2232 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.208.2233 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.208.2234 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.208.2235 

Ушкодження та захворювання:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.208.2236 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.208.2237 

— органів черевної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.208.2238 

— сечових і статевих органів ПФ.С.14.ПП.Н.208.2239 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.208.2240 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі закритих 

механічних ушкоджень 

м’яких тканин 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.209 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.209.2241 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.209.2242 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.209.2243 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.209.2244 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі поранень 

м’яких тканин 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.210 

Пологові травми ПФ.С.14.ПП.Н.210.2245 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.210.2246 

Знеболювання ПФ.С.14.ПП.Н.210.2247 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.210.2248 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.210.2249 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.210.2250 

Хірургічна інфекція ПФ.С.14.ПП.Н.210.2251 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.210.2252 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.210.2253 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

термічних ушкоджень 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.211 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.211.2254 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.211.2255 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.211.2256 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.211.2257 

Основи воєнно-польової хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.211.2258 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі гострої 

хірургічної інфекції 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.212 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.212.2259 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.212.2260 

Хірургічна інфекція ПФ.С.14.ПП.Н.212.2261 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.212.2262 

Надавати невідкладну ПФ.С.14. Захворювання:  
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

допомогу в разі гострого 

тромбофлебіту нижніх 

кінцівок 

ПП.Н.213 — післяпологові септичні ПФ.С.14.ПП.Н.213.2263 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.213.2264 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.213.2265 

Хірургічна інфекція ПФ.С.14.ПП.Н.213.2266 

Захворювання судин нижніх кінцівок ПФ.С.14.ПП.Н.213.2267 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі черепно-

мозкоих травм 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.214 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.214.2268 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.214.2269 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.214.2270 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.214.2271 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.214.2272 

Реанімація та інтенсивна терапія під час коматозного стану ПФ.С.14.ПП.Н.214.2273 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

захворювання гострий 

живіт 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.215 

Захворювання:  

— позаматкова вагітність ПФ.С.14.ПП.Н.215.2274 

— перекрут ніжки кістоми яєчника ПФ.С.14.ПП.Н.215.2275 

— апоплексія яєчника ПФ.С.14.ПП.Н.215.2276 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.215.2277 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.215.2278 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.215.2279 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.215.2280 

Захворювання та ушкодження органів черевної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.215.2281 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.215.2282 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі гострих 

захворювань прямої 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.216 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.216.2283 

Ушкодження та захворювання прямої кишки ПФ.С.14.ПП.Н.216.2284 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

кишки 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі гострих 

захворювань 

сечовидільної системи 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.217 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.217.2285 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.217.2286 

Захворювання та ушкодження сечових і статевих органів ПФ.С.14.ПП.Н.217.2287 

Надавати невідкладну 

допомогу під час 

травматичногоо шоку 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.218 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.218.2288 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.218.2289 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.14.ПП.Н.218.2290 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.218.2291 

— органів черевної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.218.2292 

— сечових і статевих органів ПФ.С.14.ПП.Н.218.2293 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.С.14.ПП.Н.218.2294 

Синдром тривалого роздавлювання ПФ.С.14.ПП.Н.218.2295 

Реанімація та інтенсивна терапія під час колапсу і шоку. Види шоку ПФ.С.14.ПП.Н.218.2296 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.218.2297 

Травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.С.14.ПП.Н.218.2298 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі гострої 

тромбоемболії артерій 

нижніх кінцівок 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.219 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.14.ПП.Н.219.2299 

Захворювання судин нижніх кінцівок ПФ.С.14.ПП.Н.219.2300 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі 

зростаючого набряку 

кінцівки з гіпсовою 

пов’язкою 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.220 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.220.2301 

Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.220.2302 

Надавати невідкладну ПФ.С.14. Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.221.2303 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

допомогу в разі 

потрапляння 

стороннього тіла в м’які 

тканини 

ПП.Н.221 Ушкодження ПФ.С.14.ПП.Н.221.2304 

Надавати невідкладну 

допомогу під час 

гострого кон’юнктивіту 

та захворювань повік 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.222 

Захворювання:  

— повік і слізного апарату ПФ.С.14.ПП.Н.222.2305 

— кон’юнктиви ПФ.С.14.ПП.Н.222.2306 

Надавати невідкладну 

допомогу під час 

гострого кератиту та 

іридоцикліту 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.223 

Захворювання:  

— рогівки і склери ПФ.С.14.ПП.Н.223.2307 

— судинної оболонки ока ПФ.С.14.ПП.Н.223.2308 

Надавати невідкладну 

допомогу у випадку 

сторонніх тіл у 

кон’юнктиві або рогівці 

ока 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.224 

Травми органа зору ПФ.С.14.ПП.Н.224.2309 

Надавати невідкладну 

допомогу у випадку 

сторонніх тіл у 

порожнині носа, глотки, 

гортані, вух 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.225 

Сторонні тіла порожнини носа, глотки, гортані, вух ПФ.С.14.ПП.Н.225.2310 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі тяжких 

форм пізнього гестозу 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.226 

Тяжкі форми пізнього гестозу ПФ.С.14.ПП.Н.226.2311 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.226.2312 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі кровотеч 

під час вагітності 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.227 

Захворювання:  

— невиношування вагітності ПФ.С.14.ПП.Н.227.2313 

— кровотечі в ІІ половині вагітності ПФ.С.14.ПП.Н.227.2314 

Необхідність кореляції життєдіяльності організму в разі порушення гемостазу. Принцип 

інфузійної терапії 

ПФ.С.14.ПП.Н.227.2315 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.227.2316 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі кровотеч 

під час пологів та в 

післяпологовому періоді 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.228 

Захворювання:  

— кровотечі в ІІІ періоді пологів ПФ.С.14.ПП.Н.228.2317 

— кровотечі в ранньому післяпологовому періоді ПФ.С.14.ПП.Н.228.2318 

Гемостаз ПФ.С.14.ПП.Н.228.2319 

Реанімація та інтенсивна терапія в невідкладній хірургії, акушерстві та гінекології, 

педіатрії 

ПФ.С.14.ПП.Н.228.2320 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі загрози 

розриву матки 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.229 

Захворювання:  

— загроза розриву матки ПФ.С.14.ПП.Н.229.2321 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі розривів 

м’яких тканин пологових 

шляхів 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.230 

Захворювання:  

— розриви м’яких тканин пологових шляхів ПФ.С.14.ПП.Н.230.2322 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.14.ПП.Н.230.2323 

Надавати невідкладну 

допомогу в разі апоплексії 

яєчника 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.231 

Захворювання:  

— апоплексія яєчника ПФ.С.14.ПП.Н.231.2324 

Ушкодження і гострі захворювання органів черевної порожнини ПФ.С.14.ПП.Н.231.2325 

Наближатися до 

пораненого різними 

способами 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.232 

Організація надання медичної допомоги на полі бою, на МПБ, МПП ПФ.С.14.ПП.Н.232.2326 

Індивідуальні засоби медичного захисту особового складу військ ПФ.С.14.ПП.Н.232.2327 

Комплекти медичного майна і технічні засоби медичної служби ПФ.С.14.ПП.Н.232.2328 

Витягувати пораненого 

на собі, на плащ-наметі, 

шинелі за допомогою 

лямок санітарної та 

спеціальної 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.233 

Організація надання медичної допомоги на полі бою, на МПБ, МПП ПФ.С.14.ПП.Н.233.2329 

Індивідуальні засоби медичного захисту особового складу військ ПФ.С.14.ПП.Н.233.2330 

Комплекти медичного майна і технічні засоби медичної служби ПФ.С.14.ПП.Н.233.2331 

Виносити пораненого 

різними способами 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.234 

Організація надання медичної допомоги на полі бою, на МПБ, МПП ПФ.С.14.ПП.Н.234.2332 

Індивідуальні засоби медичного захисту особового складу військ ПФ.С.14.ПП.Н.234.2333 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Комплекти медичного майна і технічні засоби медичної служби ПФ.С.14.ПП.Н.234.2334 

Працювати в засобах 

захисту органів дихання 

та шкіри (під час 

надання допомоги на 

території, зараженій 

радіоактивними та 

отруйними речовинами) 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.235 

Організація надання медичної допомоги на полі бою, на МПБ, МПП ПФ.С.14.ПП.Н.235.2335 

Індивідуальні засоби медичного захисту особового складу військ ПФ.С.14.ПП.Н.235.2336 

Комплекти медичного майна і технічні засоби медичної служби ПФ.С.14.ПП.Н.235.2337 

Вводити  

протиблювотний засіб 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.236 

Організація надання медичної допомоги на полі бою, на МПБ, МПП ПФ.С.14.ПП.Н.236.2338 

Індивідуальні засоби медичного захисту особового складу військ ПФ.С.14.ПП.Н.236.2339 

Комплекти медичного майна і технічні засоби медичної служби ПФ.С.14.ПП.Н.236.2340 

Проводити часткове 

санітарне оброблення 

механічним способом 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.237 

Організація надання медичної допомоги на полі бою, на МПБ, МПП ПФ.С.14.ПП.Н.237.2341 

Індивідуальні засоби медичного захисту особового складу військ ПФ.С.14.ПП.Н.237.2342 

Комплекти медичного майна і технічні засоби медичної служби ПФ.С.14.ПП.Н.237.2343 

Надягати протигаз на 

себе 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.238 

Організація надання медичної допомоги на полі бою, на МПБ, МПП ПФ.С.14.ПП.Н.238.2344 

Індивідуальні засоби медичного захисту особового складу військ ПФ.С.14.ПП.Н.238.2345 

Комплекти медичного майна і технічні засоби медичної служби ПФ.С.14.ПП.Н.238.2346 

Надягати протигаз на 

ураженого 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.239 

Організація надання медичної допомоги на полі бою, на МПБ, МПП ПФ.С.14.ПП.Н.239.2347 

Індивідуальні засоби медичного захисту особового складу військ ПФ.С.14.ПП.Н.239.2348 

Комплекти медичного майна і технічні засоби медичної служби ПФ.С.14.ПП.Н.239.2349 

Підбирати і 

застосовувати антидот 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.240 

Організація надання медичної допомоги на полі бою, на МПБ, МПП ПФ.С.14.ПП.Н.240.2350 

Індивідуальні засоби медичного захисту особового складу військ ПФ.С.14.ПП.Н.240.2351 

Комплекти медичного майна і технічні засоби медичної служби ПФ.С.14.ПП.Н.240.2352 

Проводити ШВЛ за 

допомогою апарата 

ДП-10, КІ-4 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.241 

Організація надання медичної допомоги на полі бою, на МПБ, МПП ПФ.С.14.ПП.Н.241.2353 

Індивідуальні засоби медичного захисту особового складу військ ПФ.С.14.ПП.Н.241.2354 

Комплекти медичного майна і технічні засоби медичної служби ПФ.С.14.ПП.Н.241.2355 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Користуватись 

індивідуальним 

протихімічним пакетом 

під час  проведення 

часткового санітарного 

оброблення 

ПФ.С.14. 

ПП.Н.242 

Організація надання медичної допомоги на полі бою, на МПБ, МПП ПФ.С.14.ПП.Н.242.2356 

Індивідуальні засоби медичного захисту особового складу військ ПФ.С.14.ПП.Н.242.2357 

Комплекти медичного майна і технічні засоби медичної служби ПФ.С.14.ПП.Н.242.2358 

Прийняти пологи ПФ.С.15. 

ПП.Н.243 

Перебіг та ведення пологів ПФ.С.15.ПП.Н.243.2359 

Надавати потерпілому 

(хворому) відповідне 

положення 

ПФ.С.16. 

ПП.Н.244 

Гемостаз ПФ.С.16 .ПП.Н.244.2360 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.16.ПП.Н.244.2361 

Хірургічна діяльність на основних етапах діяльності ПФ.С.16.ПП.Н.244.2362 

Ушкодження ПФ.С.16.ПП.Н.244.2363 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.16.ПП.Н.244.2364 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.16.ПП.Н.244.2365 

— органів черевної порожнини ПФ.С.16.ПП.Н.244.2366 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.С.16.ПП.Н.244.2367 

Травми центральної нервової системи ПФ.С.16.ПП.Н.244.2368 

Організація надання медичної допомоги пораненим та ураженим на МПБ і МПП ПФ.С.16.ПП.Н.244.2369 

Транспортувати та 

перекладати потерпілого 

(хворого) різними 

способами 

ПФ.С.16. 

ПП.Н.245 

Гемостаз ПФ.С.16.ПП.Н.245.2370 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.16.ПП.Н.245.2371 

Хірургічна діяльність на основних етапах діяльності ПФ.С.16.ПП.Н.245.2372 

Ушкодження ПФ.С.16.ПП.Н.245.2373 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.16.ПП.Н.245.2374 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.16.ПП.Н.245.2375 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— органів черевної порожнини ПФ.С.16.ПП.Н.245.2376 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.С.16.ПП.Н.245.2377 

Організація надання медичної допомоги пораненим та ураженим на МПБ і МПП ПФ.С.16.ПП.Н.245.2378 

Транспортувати 

ампутовану частину 

тіла 

ПФ.С.16. 

ПП.Н.246 

Гемостаз ПФ.С.16.ПП.Н.246.2379 

Ушкодження ПФ.С.16.ПП.Н.246.2380 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.16.ПП.Н.246.2381 

Транспортувати тіло 

померлої людини 

ПФ.С.16. 

ПП.Н.247 

Підготовка тіла і транспортування його в патологоанатомічне відділення ПФ.С.16.ПП.Н.247.2382 

Обробляти волосся та 

шкіру хворого на 

педикульоз 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.248 

Захворювання:  

— висипний тиф ПФ.С.17.ПП.Н.248.2383 

— поворотний тиф ПФ.С.17.ПП.Н.248.2384 

— хвороба Брілла ПФ.С.17.ПП.Н.248.2385 

— дерматозоонози ПФ.С.17.ПП.Н.248.2386 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.17.ПП.Н.248.2387 

Догляд за хворими ПФ.С.17.ПП.Н.248.2388 

Організація дезінфекційних заходів ПФ.С.17.ПП.Н.248.2389 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2390 

Профілактика захворювань:  

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.248.2391 

— заразних шкірних ПФ.С.17.ПП.Н.248.2392 

— в акушерських стаціонарах ПФ.С.17.ПП.Н.248.2393 

Готувати 0,5 %, 1 %, 

10 % розчини хлорного 

вапна 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.249 

Профілактика захворювань:  

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.249.2394 

— заразних шкірних ПФ.С.17.ПП.Н.249.2395 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— венеричних ПФ.С.17.ПП.Н.249.2396 

— в акушерських стаціонарах ПФ.С.17.ПП.Н.249.2397 

Структура і режим інфекційної служби ПФ.С.17.ПП.Н.249.2398 

Організація дезінфекційних заходів ПФ.С.17.ПП.Н.249.2399 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.249.2400 

Готувати 1 %, 3 %, 5 % 

розчини хлораміну 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.250 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.С.17.ПП.Н.250.2401 

— кишкові інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.250.2402 

— інфекції дихальних шляхів ПФ.С.17.ПП.Н.250.2403 

— кров’яні інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.250.2404 

— інфекції зовнішніх покривів ПФ.С.17.ПП.Н.250.2405 

— СНІД ПФ.С.17.ПП.Н.250.2406 

Профілактика захворювань:  

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.250.2407 

— заразних шкірних ПФ.С.17.ПП.Н.250.2408 

— венеричних ПФ.С.17.ПП.Н.250.2409 

— в акушерських стаціонарах ПФ.С.17.ПП.Н.250.2410 

Догляд за хворими ПФ.С.17.ПП.Н.250.2411 

Організація дезінфекційних заходів ПФ.С.17.ПП.Н.250.2412 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2413 

Відбирати 

інструментарій за 

призначенням 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.251 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.17.ПП.Н.251.2414 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Проводити 

передстерилізаційне 

оброблення медичного 

інструментарію 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.252 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.С.17.ПП.Н.252.2415 

— вірусні гепатити ПФ.С.17.ПП.Н.252.2416 

— малярія ПФ.С.17.ПП.Н.252.2417 

— СНІД ПФ.С.17.ПП.Н.252.2418 

Профілактика захворювань:  

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.252.2419 

— заразних шкірних ПФ.С.17.ПП.Н.252.2420 

— венеричних ПФ.С.17.ПП.Н.252.2421 

— в акушерських стаціонарах ПФ.С.17.ПП.Н.252.2422 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.252.2423 

Акушерські операції ПФ.С.17.ПП.Н.252.2424 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.252.2425 

Проводити стерилізацію 

медичного 

інструментарію 

методом кип’ятіння (в 

домашніх умовах) 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.253 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.С.17.ПП.Н.253.2426 

— вірусні гепатити ПФ.С.17.ПП.Н.253.2427 

— малярія ПФ.С.17.ПП.Н.253.2428 

— СНІД ПФ.С.17.ПП.Н.253.2429 

Профілактика захворювань:  

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.253.2430 

— заразних шкірних ПФ.С.17.ПП.Н.253.2431 

— венеричних ПФ.С.17.ПП.Н.253.2432 

— в акушерських стаціонарах ПФ.С.17.ПП.Н.253.2433 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.253.2434 

Акушерські операції ПФ.С.17.ПП.Н.253.2435 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.253.2436 

Проводити стерилізацію 

медичного 

інструментарію хімічним 

методом 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.254 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.С.17.ПП.Н.254.2437 

— вірусні гепатити ПФ.С.17.ПП.Н.254.2438 

— малярія ПФ.С.17.ПП.Н.254.2439 

— СНІД ПФ.С.17.ПП.Н.254.2440 

Профілактика захворювань:  

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.254.2441 

— заразних шкірних ПФ.С.17.ПП.Н.254.2442 

— в акушерських стаціонарах ПФ.С.17.ПП.Н.254.2443 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.254.2444 

Акушерські операції ПФ.С.17.ПП.Н.254.2445 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2446 

Проводити стерилізацію 

в повітряних 

стерилізаторах 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.255 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.С.17.ПП.Н.255.2447 

— вірусні гепатити ПФ.С.17.ПП.Н.255.2448 

— малярія ПФ.С.17.ПП.Н.255.2449 

— СНІД ПФ.С.17.ПП.Н.255.2450 

Профілактика захворювань:   

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.255.2451 

— заразних шкірних ПФ.С.17.ПП.Н.255.2452 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— венеричних ПФ.С.17.ПП.Н.255.2453 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.255.2454 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.255.2455 

Готувати 

перев’язувальний 

матеріал 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.256 

Профілактика захворювань:  

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.256.2456 

— заразних шкірних ПФ.С.17.ПП.Н.256.2457 

— венеричних ПФ.С.17.ПП.Н.256.2458 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.256.2459 

Акушерські операції ПФ.С.17.ПП.Н.256.2460 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.256.2461 

Готувати бікси до 

стерилізації 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.257 

Профілактика захворювань:  

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.257.2462 

— заразних шкірних ПФ.С.17.ПП.Н.257.2463 

— венеричних ПФ.С.17.ПП.Н.257.2464 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.257.2465 

Пологи ПФ.С.17.ПП.Н.257.2466 

Акушерські операції ПФ.С.17.ПП.Н.257.2467 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.257.2468 

Укладати 

перев’язувальний 

матеріал у бікси 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.258 

Профілактика захворювань:  

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.258.2469 

— заразних шкірних ПФ.С.17.ПП.Н.258.2470 

— венеричних ПФ.С.17.ПП.Н.258.2471 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.258.2472 

Пологи ПФ.С.17.ПП.Н.258.2473 

Акушерські операції ПФ.С.17.ПП.Н.258.2474 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.258.2475 

Укладати набори для 

пологів у бікси 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.259 

Пологи ПФ.С.17.ПП.Н.259.2476 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.259.2477 

Проводити стерилізацію 

парою під тиском у 

парових стерилізаторах 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.260 

Захворювання:  

— вірусні гепатити ПФ.С.17.ПП.Н.260.2478 

— малярія ПФ.С.17.ПП.Н.260.2479 

— СНІД ПФ.С.17.ПП.Н.260.2480 

Профілактика захворювань:  

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.260.2481 

— заразних шкірних ПФ.С.17.ПП.Н.260.2482 

— венеричних ПФ.С.17.ПП.Н.260.2483 

— в акушерських стаціонарах ПФ.С.17.ПП.Н.260.2484 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.260.2485 

Пологи ПФ.С.17.ПП.Н.260.2486 

Акушерські операції ПФ.С.17.ПП.Н.260.2487 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.260.2488 

Проводити контроль 

якості стерилізації 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.261 

Профілактика захворювань:  

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.261.2489 

— заразних шкірних ПФ.С.17.ПП.Н.261.2490 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— венеричних ПФ.С.17.ПП.Н.261.2491 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.261.2492 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.261.2493 

Користуватися 

стерильним біксом 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.262 

Профілактика захворювань:  

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.262.2494 

— заразних шкірних ПФ.С.17.ПП.Н.262.2495 

— венеричних ПФ.С.17.ПП.Н.262.2496 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.262.2497 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.17.ПП.Н.262.2498 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.17.ПП.Н.262.2499 

Ушкодження ПФ.С.17.ПП.Н.262.2500 

Хірургічна інфекція ПФ.С.17.ПП.Н.262.2501 

Пухлини ПФ.С.17.ПП.Н.262.2502 

Змертвіння ПФ.С.17.ПП.Н.262.2503 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.17.ПП.Н.262.2504 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.17.ПП.Н.262.2505 

— органів черевної порожнини ПФ.С.17.ПП.Н.262.2506 

— прямої кишки ПФ.С.17.ПП.Н.262.2507 

— сечових і статевих органів ПФ.С.17.ПП.Н.262.2508 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.С.17.ПП.Н.262.2509 

— судин нижніх кінцівок ПФ.С.17.ПП.Н.262.2510 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2511 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Готувати до роботи 

процедурний кабінет 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.263 

Профілактика захворювань:  

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.263.2512 

— заразних шкірних ПФ.С.17.ПП.Н.263.2513 

— венеричних ПФ.С.17.ПП.Н.263.2514 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.263.2515 

Накривати стерильний 

маніпуляційний стіл 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.264 

Профілактика захворювань:  

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.264.2516 

— заразних шкірних ПФ.С.17.ПП.Н.264.2517 

— венеричних ПФ.С.17.ПП.Н.264.2518 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.264.2519 

Накривати стерильний 

стіл для приймання 

пологів 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.265 

Пологи ПФ.С.17.ПП.Н.265.2520 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.265.2521 

Накривати стерильний 

стіл для перев’язок 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.266 

Профілактика інфекційних захворювань ПФ.С.17.ПП.Н.266.2522 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.17.ПП.Н.266.2523 

Ушкодження ПФ.С.17.ПП.Н.266.2524 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.266.2525 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.266.2526 

Оброблювати руки 

різними методами 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.267 

Профілактика захворювань:  

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.267.2527 

— в акушерських стаціонарах ПФ.С.17.ПП.Н.267.2528 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.267.2529 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Пологи ПФ.С.17.ПП.Н.267.2530 

Акушерські операції ПФ.С.17.ПП.Н.267.2531 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.267.2532 

Самостійно надягати 

стерильний халат та 

маску на себе 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.268 

Профілактика захворювань:  

— інфекційних ПФ.С.17.ПП.Н.268.2533 

— в акушерських стаціонарах ПФ.С.17.ПП.Н.268.2534 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.268.2535 

Пологи ПФ.С.17.ПП.Н.268.2536 

Акушерські операції ПФ.С.17.ПП.Н.268.2537 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. Дезінфекція. 

Стерилізація 

ПФ.С.17.ПП.Н.268.2538 

Готувати до операції 

операційне поле 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.269 

Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах ПФ.С.17.ПП.Н.269.2539 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.269.2540 

Пологи ПФ.С.17.ПП.Н.269.2541 

Акушерські операції ПФ.С.17.ПП.Н.269.2542 

Готувати роділлю до 

внутрішнього 

акушерського 

обстеження та 

приймання пологів 

ПФ.С.17. 

ПП.Н.270 

Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах ПФ.С.17.ПП.Н.270.2543 

Пологи ПФ.С.17.ПП.Н.270.2544 

Акушерські операції ПФ.С.17.ПП.Н.270.2545 

Облаштувати ліжко 

хворому 

ПФ.С.18. 

ПП.Н.271 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.С.17.ПП.Н.271.2546 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.17.ПП.Н.271.2547 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.17.ПП.Н.271.2548 

Невідкладна допомога  ПФ.С.17.ПП.Н.271.2549 

Особиста гігієна хворого ПФ.С.17.ПП.Н.271.2550 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Догляд за хворими ПФ.С.17.ПП.Н.271.2551 

Порушення мозкового кровообігу ПФ.С.17.ПП.Н.271.2552 

Травми центральної нервової системи ПФ.С.17.ПП.Н.271.2553 

Замінювати натільну і 

постільну білизну 

лежачому хворому 

ПФ.С.18. 

ПП.Н.272 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.17.ПП.Н.272.2554 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.17.ПП.Н.272.2555 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.17.ПП.Н.272.2556 

Невідкладна допомога  ПФ.С.17.ПП.Н.272.2557 

Особиста гігієна хворого ПФ.С.17.ПП.Н.272.2558 

Догляд за хворими ПФ.С.17.ПП.Н.272.2559 

Порушення мозкового кровообігу ПФ.С.17.ПП.Н.272.2560 

Травми центральної нервової системи ПФ.С.17.ПП.Н.272.2561 

Здійснювати догляд за 

шкірою 

ПФ.С.18. 

ПП.Н.273 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.18.ПП.Н.273.2562 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.18.ПП.Н.273.2563 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.С.18.ПП.Н.273.2564 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.18.ПП.Н.273.2565 

— інфекційні у дітей ПФ.С.18.ПП.Н.273.2566 

— аномалії конституції ПФ.С.18.ПП.Н.273.2567 

— алергійні шкіри ПФ.С.18.ПП.Н.273.2568 

— шкіри з нез’ясованою етіологією ПФ.С.18.ПП.Н.273.2569 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.С.18.ПП.Н.273.2570 

— венеричні ПФ.С.18.ПП.Н.273.2571 

— що передаються статевим шляхом ПФ.С.18.ПП.Н.273.2572 

Особиста гігієна хворого ПФ.С.18.ПП.Н.273.2573 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Догляд за хворими ПФ.С.18.ПП.Н.273.2574 

Здійснювати догляд за 

волоссям 

ПФ.С.18. 

ПП.Н.274 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.18.ПП.Н.274. 2575 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.18.ПП.Н.274.2576 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.С.18.ПП.Н.274.2577 

Аномалії конституції ПФ.С.18.ПП.Н.274.2578 

Особиста гігієна хворого ПФ.С.18.ПП.Н.274.2579 

Догляд за хворими ПФ.С.18.ПП.Н.274.2580 

Здійснювати догляд за 

статевими органами, 

промежиною 

ПФ.С.18. 

ПП.Н.275 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.18.ПП.Н.275.2581 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.18.ПП.Н.275.2582 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.С.18.ПП.Н.275.2583 

Пологи ПФ.С.18.ПП.Н.275.2584 

Нормальний післяпологовий період ПФ.С.18.ПП.Н.275.2585 

Післяпологові септичні захворювання ПФ.С.18.ПП.Н.275.2586 

Догляд за хворими ПФ.С.18.ПП.Н.275.2587 

Принципи загального та місцевого лікування у випадку шкірних та венеричних хвороб ПФ.С.18.ПП.Н.275.2588 

Особиста гігієна хворого ПФ.С.18.ПП.Н.275.2589 

Спринцювати піхву ПФ.С.18. 

ПП.Н.276 

Принципи загального та місцевого лікування у випадку шкірних та венеричних хвороб ПФ.С.18.ПП.Н.276.2590 

Запальні захворювання жіночих статевих органів ПФ.С.18.ПП.Н.276.2591 

Лікування гінекологічних хворих ПФ.С.18.ПП.Н.276.2592 

Вводити лікувальні 

тампони 

ПФ.С.18. 

ПП.Н.277 

Принципи загального та місцевого лікування в разі шкірних та венеричних хвороб ПФ.С.18.ПП.Н.277.2593 

Запальні захворювання жіночих статевих органів ПФ.С.18.ПП.Н.277.2594 

Лікування гінекологічних хворих ПФ.С.18.ПП.Н.277.2595 

Робити піхвові ванночки ПФ.С.18. 

ПП.Н.278 

Принципи загального та місцевого лікування в разі шкірних та венеричних хвороб ПФ.С.18.ПП.Н.278.2596 

Запальні захворювання жіночих статевих органів ПФ.С.18.ПП.Н.278.2597 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Лікування гінекологічних хворих ПФ.С.18.ПП.Н.278.2598 

Здійснювати догляд за 

очима 

ПФ.С.18. 

ПП.Н.279 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.18.ПП.Н.279.2599 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.18.ПП.Н.279.2600 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.С.18.ПП.Н.279.2601 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.18.ПП.Н.279.2602 

Інфекційні хвороби у дітей ПФ.С.18.ПП.Н.279.2603 

Особиста гігієна хворого ПФ.С.18.ПП.Н.279.2604 

Здійснювати догляд за 

вухами, обробляти 

зовнішній слуховий хід 

ПФ.С.18. 

ПП.Н.280 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.18.ПП.Н.280.2605 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.18.ПП.Н.280.2606 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.С.18.ПП.Н.280.2607 

Анатомо-фізіологічні особливості будови вуха ПФ.С.18.ПП.Н.280.2608 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.18.ПП.Н.280.2609 

— вух ПФ.С.18.ПП.Н.280.2610 

— інфекційні у дітей ПФ.С.18.ПП.Н.280.2611 

Особиста гігієна хворого ПФ.С.18.ПП.Н.280.2612 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.С.18.ПП.Н.280.2613 

Здійснювати догляд за 

носовими ходами 

ПФ.С.18. 

ПП.Н.281 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.18.ПП.Н.281.2614 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.18.ПП.Н.281.2615 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.С.18.ПП.Н.281.2616 

Анатомо-фізіологічні особливості будови носа ПФ.С.18.ПП.Н.281.2617 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.18.ПП.Н.281.2618 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— носа ПФ.С.18.ПП.Н.281.2619 

— інфекційні у дітей ПФ.С.18.ПП.Н.281.2620 

Особиста гігієна хворого ПФ.С.18.ПП.Н.281.2621 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.С.18.ПП.Н.281.2622 

Здійснювати догляд за 

порожниною рота 

ПФ.С.18. 

ПП.Н.282 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.18.ПП.Н.282.2623 

Захворювання:  

— органів травлення ПФ.С.18.ПП.Н.282.2624 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.18.ПП.Н.282.2625 

— інфекційні у дітей ПФ.С.18.ПП.Н.282.2626 

— твердих тканин зуба ПФ.С.18.ПП.Н.282.2627 

— пульпіт ПФ.С.18.ПП.Н.282.2628 

— періодонтит зубів ПФ.С.18.ПП.Н.282.2629 

— травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.С.18.ПП.Н.282.2630 

— новоутворення щелепно-лицевої ділянки ПФ.С.18.ПП.Н.282.2631 

Принципи загального та місцевого лікування у разі шкірних хвороб ПФ.С.18.ПП.Н.282.2632 

Догляд за хворими ПФ.С.18.ПП.Н.282.2633 

Особиста гігієна хворого ПФ.С.18.ПП.Н.282.2634 

Здійснювати комплексну 

профілактику пролежнів 

ПФ.С.18. 

ПП.Н.283 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.18.ПП.Н.283.2635 

Ушкодження ПФ.С.18.ПП.Н.283.2636 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.18.ПП.Н.283.2637 

Порушення мозкового кровообігу ПФ.С.18.ПП.Н.283.2638 

Травми центральної нервової системи ПФ.С.18.ПП.Н.283.2639 

Догляд за хворими ПФ.С.18.ПП.Н.283.2640 

Особиста гігієна хворого ПФ.С.18.ПП.Н.283.2641 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Здійснювати догляд за 

шкірою в разі наявності 

пролежнів 

ПФ.С.18. 

ПП.Н.284 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.18.ПП.Н.284.2642 

Ушкодження ПФ.С.18.ПП.Н.284.2643 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза ПФ.С.18.ПП.Н.284.2644 

Принципи загального та місцевого лікування в разі шкірних хвороб ПФ.С.18.ПП.Н.284.2645 

Особиста гігієна хворого ПФ.С.18.ПП.Н.284.2646 

Порушення мозкового кровообігу ПФ.С.18.ПП.Н.284.2647 

Травми центральної нервової системи ПФ.С.18.ПП.Н.284.2648 

Підкладати металеве та 

ґумове судна 

ПФ.С.18. 

ПП.Н.285 

Особиста гігієна хворого ПФ.С.18.ПП.Н.285.2649 

Порушення мозкового кровообігу ПФ.С.18.ПП.Н.285.2650 

Травми центральної нервової системи ПФ.С.18.ПП.Н.285.2651 

Подавати сечоприймач 

лежачим хворим 

ПФ.С.18. 

ПП.Н.286 

Порушення мозкового кровообігу ПФ.С.18.ПП.Н.286.2652 

Травми центральної нервової системи ПФ.С.18.ПП.Н.286.2653 

Особиста гігієна хворого ПФ.С.18.ПП.Н.286.2654 

Годувати лежачого 

хворого з ложки 

ПФ.С.19. 

ПП.Н.287 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.19.ПП.Н.287.2655 

Вигодовування грудної дитини та харчування дітей старшого віку ПФ.С.19.ПП.Н.287.2656 

Харчування хворих ПФ.С.19.ПП.Н.287.2657 

Порушення мозкового кровообігу ПФ.С.19.ПП.Н.287.2658 

Травми центральної нервової системи ПФ.С.19.ПП.Н.287.2659 

Користуватися 

напувальником 

ПФ.С.19. 

ПП.Н.288 

Харчування хворих ПФ.С.19.ПП.Н.288.2660 

Порушення мозкового кровообігу ПФ.С.19.ПП.Н.288.2661 

Травми центральної нервової системи ПФ.С.19.ПП.Н.288.2662 

Вводити харчові суміші 

через зонд 

ПФ.С.19. 

ПП.Н.289 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.19.ПП.Н.289.2663 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.19.ПП.Н.289.2664 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.С.19.ПП.Н.289.2665 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Вигодовування грудної дитини і харчування дітей старшого віку ПФ.С.19.ПП.Н.289.2666 

Захворювання новонароджених ПФ.С.19.ПП.Н.289.2667 

Харчування хворих ПФ.С.19.ПП.Н.289.2668 

Порушення мозкового кровообігу ПФ.С.19.ПП.Н.289.2669 

Травми центральної нервової системи ПФ.С.19.ПП.Н.289.2670 

Шизофренія ПФ.С.19.ПП.Н.289.2671 

Годувати хворого через 

езофагостому та 

гастростому 

ПФ.С.19. 

ПП.Н.290 

Харчування хворих ПФ.С.19.ПП.Н.290.2672 

Обробляти шкіру навколо 

езофагостоми та 

гастростоми 

ПФ.С.19. 

ПП.Н.291 

Харчування хворих ПФ.С.19.ПП.Н.291.2673 

Проводити 

парентеральне годування 

ПФ.С.19. 

ПП.Н.292 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.19.ПП.Н.292.2674 

Захворювання:  

— новонароджених ПФ.С.19.ПП.Н.292.2675 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.19.ПП.Н.292.2676 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.19.ПП.Н.292.2677 

— органів травлення ПФ.С.19.ПП.Н.292.2678 

— органів дихання ПФ.С.19.ПП.Н.292.2679 

— органів системи кровообігу ПФ.С.19.ПП.Н.292.2680 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.19.ПП.Н.292.2681 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.С.19.ПП.Н.292.2682 

— ендокринної системи ПФ.С.19.ПП.Н.292.2683 

— інфекційні у дітей ПФ.С.19.ПП.Н.292.2684 

Харчування хворих ПФ.С.19.ПП.Н.292.2685 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Порушення мозкового кровообігу ПФ.С.19.ПП.Н.292.2686 

Травми центральної нервової системи ПФ.С.19.ПП.Н.292.2687 

Шизофренія ПФ.С.19.ПП.Н.292.2688 

Вимірювати 

температуру тіла 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.019 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.С.20.ПП.Н.019.2689 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.С.20.ПП.Н.019.2690 

Методика обстеження хворого з хворобами вуха, горла, носа ПФ.С.20.ПП.Н.019.2691 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.С.20.ПП.Н.019.2692 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.20.ПП.Н.019.2693 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.20.ПП.Н.019.2694 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.С.20.ПП.Н.019.2695 

Анатомо-фізіологічні особливості будови вуха, горла, носа ПФ.С.20.ПП.Н.019.2696 

Захворювання:  

— новонароджених ПФ.С.20.ПП.Н.019.2697 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.20.ПП.Н.019.2698 

— хронічні розлади травлення ПФ.С.20.ПП.Н.019.2699 

— органів травлення ПФ.С.20.ПП.Н.019.2700 

— органів дихання ПФ.С.20.ПП.Н.019.2701 

— органів системи кровообігу ПФ.С.20.ПП.Н.019.2702 

— сполучної тканини і суглобів ПФ.С.20.ПП.Н.019.2703 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.20.ПП.Н.019.2704 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.С.20.ПП.Н.019.2705 

— ендокринної системи ПФ.С.20.ПП.Н.019.2706 

— інфекційні у дітей ПФ.С.20.ПП.Н.019.2707 

— рогівки і склери ПФ.С.20.ПП.Н.019.2708 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— судинної оболонки ока ПФ.С.20.ПП.Н.019.2709 

— глаукома ПФ.С.20.ПП.Н.019.2710 

— травми органа зору ПФ.С.20.ПП.Н.019.2711 

— вух ПФ.С.20.ПП.Н.019.2712 

— горла ПФ.С.20.ПП.Н.019.2713 

— носа ПФ.С.20.ПП.Н.019.2714 

— періостит щелеп ПФ.С.20.ПП.Н.019.2715 

— остеомієліт, абсцес і флегмона щелепно-лицевої ділянки ПФ.С.20.ПП.Н.019.2716 

— інфекційні нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.019.2717 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.С.20.ПП.Н.019.2718 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.019.2719 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.20.ПП.Н.019.2720 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.20.ПП.Н.019.2721 

Ушкодження ПФ.С.20.ПП.Н.019.2722 

Хірургічна інфекція ПФ.С.20.ПП.Н.019.2723 

Змертвіння ПФ.С.20.ПП.Н.019.2724 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.20.ПП.Н.019.2725 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.20.ПП.Н.019.2726 

— органів черевної порожнини ПФ.С.20.ПП.Н.019.2727 

— прямої кишки ПФ.С.20.ПП.Н.019.2728 

— сечових і статевих органів ПФ.С.20.ПП.Н.019.2729 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.С.20.ПП.Н.019.2730 

— судин нижніх кінцівок ПФ.С.20.ПП.Н.019.2731 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Здійснювати догляд за 

хворим у лихоманці 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.293  

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.20.ПП.Н. 293.2732  

Захворювання:  °  

— новонароджених  ПФ.С.20.ПП.Н. 293.2733  

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.20.ПП.Н. 293.2734  

— органів травлення  ПФ.С.20.ПП.Н.293.2735  

— органів дихання  ПФ.С. 20.ПП.Н. 293.2736  

— органів системи кровообігу  ПФ.С.20.ПП.Н. 293.2737  

— сполучної тканини і суглобів  ПФ.С.20.ПП.Н. 293.2738  

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.20.ПП.Н.293.2739  

— нирок, сечовивідних шляхів  ПФ.С.20.ПП.Н.293.2740  

— ендокринної системи  ПФ.С.20.ПП.Н.293.2741  

— інфекційні у дітей  ПФ.С.20.ПП.Н.293.2742  

Спостереження за хворими  ПФ.С.20.ПП.Н. 293.2743  

Догляд за хворими  ПФ.С.20.ПП.Н. 293.2744  

Підраховувати частоту 

дихання 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.025 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.С.20.ПП.Н.025.2745 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.С.20.ПП.Н.025.2746 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.20.ПП.Н.025.2747 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.20.ПП.Н.025.2748 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.С.20.ПП.Н.025.2749 

Захворювання:  

— новонароджених ПФ.С.20.ПП.Н.025.2750 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.20.ПП.Н.025.2751 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.20.ПП.Н.025.2752 

— органів травлення ПФ.С.20.ПП.Н.025.2753 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— органів дихання ПФ.С.20.ПП.Н.025.2754 

— органів системи кровообігу ПФ.С.20.ПП.Н.025.2755 

— сполучної тканини і суглобів ПФ.С.20.ПП.Н.025.2756 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.20.ПП.Н.025.2757 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.С.20.ПП.Н.025.2758 

— ендокринної системи ПФ.С.20.ПП.Н.025.2759 

— інфекційні у дітей ПФ.С.20.ПП.Н.025.2760 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.С.20.ПП.Н.025.2761 

— інтоксикації нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.025.2762 

— алкоголізм і наркоманія ПФ.С.20.ПП.Н.025.2763 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.025.2764 

Гемостаз ПФ.С.20.ПП.Н.025.2765 

Знеболювання ПФ.С.20.ПП.Н.025.2766 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.20.ПП.Н.025.2767 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.20.ПП.Н.025.2768 

Ушкодження ПФ.С.20.ПП.Н.025.2769 

Хірургічна інфекція ПФ.С.20.ПП.Н.025.2770 

Змертвіння ПФ.С.20.ПП.Н.025.2771 

Пухлини ПФ.С.20.ПП.Н.025.2772 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.20.ПП.Н.025.2773 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.20.ПП.Н.025.2774 

— органів черевної порожнини ПФ.С.20.ПП.Н.025.2775 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.С.20.ПП.Н.025.2776 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Проводити спірометрію ПФ.С.20. 

ПП.Н.081 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.20.ПП.Н.081.2777 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.20.ПП.Н.081.2778 

— інфекційні у дітей ПФ.С.20.ПП.Н.081.2779 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.081.2780 

Здійснювати догляд під 

час кашлю 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.294 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.20.ПП.Н.294.2781 

— інфекційні у дітей ПФ.С.20.ПП.Н.294.2782 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.294.2783 

Здійснювати догляд під 

час задишки 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.295 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.20.ПП.Н.295.2784 

— органів дихання ПФ.С.20.ПП.Н.295.2785 

— органів системи кровообігу ПФ.С.20.ПП.Н.295.2786 

— інфекційні у дітей ПФ.С.20.ПП.Н.295.2787 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.295.2788 

Здійснювати догляд за 

хворим під час 

кровохаркання та 

легеневої кровотечі 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.296 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.20.ПП.Н.296.2789 

— інфекційні у дітей ПФ.С.20.ПП.Н.296.2790 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.296.2791 

Подавати кисень різними 

методами 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.297 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.20.ПП.Н.297.2792 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.20.ПП.Н.297.2793 

— органів дихання ПФ.С.20.ПП.Н.297.2794 

— органів системи кровообігу ПФ.С.20.ПП.Н.297.2795 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.20.ПП.Н.297.2796 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.20.ПП.Н.297.2797 

— ендокринної системи ПФ.С.20.ПП.Н.297.2798 

— інфекційні у дітей ПФ.С.20.ПП.Н.297.2799 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.С.20.ПП.Н.297.2800 

— травми центральної нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.297.2801 

— гестози вагітних ПФ.С.20.ПП.Н.297.2802 

— асфіксія новонародженого ПФ.С.20.ПП.Н.297.2803 

— гіпоксія плода ПФ.С.20.ПП.Н.297.2804 

Невідкладна допомога ПФ.С.20.ПП.Н.297.2805 

Здоровпункт ПФ.С.20.ПП.Н.297.2806 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.297.2807 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.20.ПП.Н.297.2808 

Підраховувати частоту 

пульсу 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.033 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.С.20.ПП.Н.033.2809 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.С.20.ПП.Н.033.2810 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.С.20.ПП.Н.033.2811 

Методи обстеження психічнохворого ПФ.С.20.ПП.Н.033.2812 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.20.ПП.Н.033.2813 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.С.20.ПП.Н.033.2814 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.С.20.ПП.Н.033.2815 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів  ПФ.С.20.ПП.Н.033.2816 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.20.ПП.Н.033.2817 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.20.ПП.Н.033.2818 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— органів дихання ПФ.С.20.ПП.Н.033.2819 

— органів системи кровообігу ПФ.С.20.ПП.Н.033.2820 

— ендокринної системи ПФ.С.20.ПП.Н.033.2821 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.20.ПП.Н.033.2822 

— сполучної тканини ПФ.С.20.ПП.Н.033.2823 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.С.20.ПП.Н.033.2824 

— інфекційні у дітей ПФ.С.20.ПП.Н.033.2825 

— інфекційні нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.033.2826 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.С.20.ПП.Н.033.2827 

— травми центральної нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.033.2828 

— автономної нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.033.2829 

— інтоксикації нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.033.2830 

— алкоголізм і наркоманія ПФ.С.20.ПП.Н.033.2831 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.033.2832 

Гемостаз ПФ.С.20.ПП.Н.033.2833 

Знеболювання ПФ.С.20.ПП.Н.033.2834 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.20.ПП.Н.033.2835 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.20.ПП.Н.033.2836 

Ушкодження ПФ.С.20.ПП.Н.033.2837 

Хірургічна інфекція ПФ.С.20.ПП.Н.033.2838 

Пухлини ПФ.С.20.ПП.Н.033.2839 

Змертвіння ПФ.С.20.ПП.Н.033.2840 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.20.ПП.Н.033.2841 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.20.ПП.Н.033.2842 

— органів черевної порожнини ПФ.С.20.ПП.Н.033.2843 

— прямої кишки ПФ.С.20.ПП.Н.033.2844 

— сечових і статевих органів ПФ.С.20.ПП.Н.033.2845 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.С.20.ПП.Н.033.2846 

— судин нижніх кінцівок ПФ.С.20.ПП.Н.033.2847 

Вимірювати 

артеріальний тиск 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.034 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.С.20.ПП.Н.034.2848 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.С.20.ПП.Н.034.2849 

Методи обстеження неврологічного хворого ПФ.С.20.ПП.Н.034.2850 

Методи обстеження психічнохворого ПФ.С.20.ПП.Н.034.2851 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.20.ПП.Н.034.2852 

Функціональна анатомія та патологія центральної і периферичної нервової систем ПФ.С.20.ПП.Н.034.2853 

Захворювання:  

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.20.ПП.Н.034.2854 

— органів травлення ПФ.С.20.ПП.Н.034.2855 

— органів системи кровообігу ПФ.С.20.ПП.Н.034.2856 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.С.20.ПП.Н.034.2857 

— ендокринної системи ПФ.С.20.ПП.Н.034.2858 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.20.ПП.Н.034.2859 

— інфекційні у дітей ПФ.С.20.ПП.Н.034.2860 

— інфекційні нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.034.2861 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.С.20.ПП.Н.034.2862 

— травми центральної нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.034.2863 

— автономної нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.034.2864 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— алкоголізм і наркоманія ПФ.С.20.ПП.Н.034.2865 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.034.2866 

Гемостаз ПФ.С.20.ПП.Н.034.2867 

Знеболювання ПФ.С.20.ПП.Н.034.2868 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.20.ПП.Н.034.2869 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.20.ПП.Н.034.2870 

Ушкодження ПФ.С.20.ПП.Н.034.2871 

Хірургічна інфекція ПФ.С.20.ПП.Н.034.2872 

Пухлини ПФ.С.20.ПП.Н.034.2873 

Змертвіння ПФ.С.20.ПП.Н.034.2874 

Захворювання та ушкодження: ПФ.С.20.ПП.Н.034.2875 

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.20.ПП.Н.034.2876 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.20.ПП.Н.034.2877 

— органів черевної порожнини ПФ.С.20.ПП.Н.034.2878 

— прямої кишки ПФ.С.20.ПП.Н.034.2879 

— сечових і статевих органів ПФ.С.20.ПП.Н.034.2880 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.С.20.ПП.Н.034.2881 

— судин нижніх кінцівок ПФ.С.20.ПП.Н.034.2882 

Здійснювати догляд за 

хворим під час блювання 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.298 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.С.20.ПП.Н.298.2883 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.С.20.ПП.Н.298.2884 

Захворювання:  

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.20.ПП.Н.298.2885 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.20.ПП.Н.298.2886 

— органів травлення ПФ.С.20.ПП.Н.298.2887 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.20.ПП.Н.298.2888 

— ендокринної системи ПФ.С.20.ПП.Н.298.2889 

— інфекційні у дітей ПФ.С.20.ПП.Н.298.2890 

— кишкові інфекції ПФ.С.20.ПП.Н.298.2891 

— менінгококова інфекція ПФ.С.20.ПП.Н.298.2892 

— інфекційні нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.298.2893 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.С.20.ПП.Н.298.2894 

— пухлини центральної нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.298.2895 

— травми центральної нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.298.2896 

— інтоксикації нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.298.2897 

— алкоголізм і наркоманія ПФ.С.20.ПП.Н.298.2898 

— гестози вагітних ПФ.С.20.ПП.Н.298.2899 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.298.2900 

Знеболювання ПФ.С.20.ПП.Н.298.2901 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.20.ПП.Н.298.2902 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.С.20.ПП.Н.298.2903 

Застосовувати 

газовивідну трубку 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.299 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.С.20.ПП.Н.299.2904 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.С.20.ПП.Н.299.2905 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.20.ПП.Н.299.2906 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.20.ПП.Н.299.2907 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.20.ПП.Н.299.2908 

— хронічні розлади травлення ПФ.С.20.ПП.Н.299.2909 

— органів дихання ПФ.С.20.ПП.Н.299.2910 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— органів травлення ПФ.С.20.ПП.Н.299.2911 

— органів системи кровообігу ПФ.С.20.ПП.Н.299.2912 

— інфекційні у дітей ПФ.С.20.ПП.Н.299.2913 

Акушерські операції ПФ.С.20.ПП.Н.299.2914 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.299.2915 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.20.ПП.Н.299.2916 

Захворювання та ушкодження органів черевної порожнини ПФ.С.20.ПП.Н.299.2917 

Промивати шлунок ПФ.С.20. 

ПП.Н.300 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.20.ПП.Н.300.2918 

Захворювання:  

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.20.ПП.Н.300.2919 

— органів травлення ПФ.С.20.ПП.Н.300.2920 

— ендокринної системи ПФ.С.20.ПП.Н.300.2921 

— кишкові інфекції ПФ.С.20.ПП.Н.300.2922 

— інтоксикації нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.300.2923 

Невідкладна допомога ПФ.С.20.ПП.Н.300.2924 

Здоровпункт ПФ.С.20.ПП.Н.300.2925 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.300.2926 

Виконувати очисну клізму ПФ.С.20. 

ПП.Н.301 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.20.ПП.Н.301.2927 

Захворювання:  

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.20.ПП.Н.301.2928 

— хронічні розлади травлення ПФ.С.20.ПП.Н.301.2929 

— органів травлення ПФ.С.20.ПП.Н.301.2930 

— інфекційні у дітей ПФ.С.20.ПП.Н.301.2931 

— кишкові інфекції ПФ.С.20.ПП.Н.301.2932 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— інтоксикації нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.301.2933 

Пологи ПФ.С.20.ПП.Н.301.2934 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.301.2935 

Виконувати сифонну 

клізму 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.302 

Захворювання:  

— органів травлення ПФ.С.20.ПП.Н.302.2936 

— вірусні гепатити ПФ.С.20.ПП.Н.302.2937 

— ботулізм ПФ.С.20.ПП.Н.302.2938 

Невідкладна допомога ПФ.С.20.ПП.Н.302.2939 

Здоровпункт ПФ.С.20.ПП.Н.302.2940 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.302.2941 

Виконувати лікувальну 

клізму 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.303 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.20.ПП.Н.303.2942 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.20.ПП.Н.303.2943 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.20.ПП.Н.303.2944 

— хронічні розлади травлення ПФ.С.20.ПП.Н.303.2945 

— органів травлення ПФ.С.20.ПП.Н.303.2946 

— дихання ПФ.С.20.ПП.Н.303.2947 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.20.ПП.Н.303.2948 

— ендокринної системи ПФ.С.20.ПП.Н.303.2949 

— інфекційні у дітей ПФ.С.20.ПП.Н.303.2950 

— гіповітаміноз ПФ.С.20.ПП.Н.303.2951 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.303.2952 

Виконувати олійну клізму ПФ.С.20. 

ПП.Н.304 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.304.2953 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Виконувати живильну 

клізму 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.305 

Захворювання:  

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.20.ПП.Н.305.2954 

— хронічні розлади травлення ПФ.С.20.ПП.Н.305.2955 

— органів травлення ПФ.С.20.ПП.Н.305.2956 

— інфекційні у дітей ПФ.С.20.ПП.Н.305.2957 

— гестози вагітних ПФ.С.20.ПП.Н.305.2958 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.305.2959 

Виконувати емульсійну 

клізму 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.306 

Захворювання:  

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.20.ПП.Н.306.2960 

— хронічні розлади травлення ПФ.С.20.ПП.Н.306.2961 

— органів травлення ПФ.С.20.ПП.Н.306.2962 

— інфекційні у дітей ПФ.С.20.ПП.Н.306.2963 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.306.2964 

Проводити 

катетеризацію сечового 

міхура м’яким 

катетером 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.307 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.20.ПП.Н.307.2965 

Захворювання:  

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.20.ПП.Н.307.2966 

— гестози вагітних ПФ.С.20.ПП.Н.307.2967 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.С.20.ПП.Н.307.2968 

— травми центральної нервової системи ПФ.С.20.ПП.Н.307.2969 

Невідкладна допомога ПФ.С.20.ПП.Н.307.2970 

Здоровпункт ПФ.С.20.ПП.Н.307.2971 

Пологи ПФ.С.20.ПП.Н.307.2972 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.307.2973 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.20.ПП.Н.307.2974 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 168 

Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Захворювання та ушкодження сечових і статевих органів ПФ.С.20.ПП.Н.307.2975 

Промивати сечовий міхур ПФ.С.20. 

ПП.Н.308 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.308.2976 

Визначати добовий 

діурез 

ПФ.С.20. 

ПП.Н.309 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.С.20.ПП.Н.309.2977 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.20.ПП.Н.309.2978 

Захворювання:  

— органів системи кровообігу ПФ.С.20.ПП.Н.309.2979 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.20.ПП.Н.309.2980 

— ендокринної системи ПФ.С.20.ПП.Н.309.2981 

— гестози вагітних ПФ.С.20.ПП.Н.309.2982 

Здоровпункт ПФ.С.20.ПП.Н.309.2983 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.309.2984 

Визначати водний баланс ПФ.С.20. 

ПП.Н.310 

Методика обстеження хворого та семіотика основних захворювань ПФ.С.20.ПП.Н.310.2985 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.20.ПП.Н.310.2986 

Захворювання:  

— органів системи кровообігу ПФ.С.20.ПП.Н.310.2987 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.20.ПП.Н.310.2988 

— ендокринної системи ПФ.С.20.ПП.Н.310.2989 

— кишкові інфекції ПФ.С.20.ПП.Н.310.2990 

— гестози вагітних ПФ.С.20.ПП.Н.310.2991 

Спостереження за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.310.2992 

Накладати гірчичники та 

гірчичники-пакети 

ПФ.С.21. 

ПП.Н.311 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.21.ПП.Н.311.2993 

— інфекційні у дітей ПФ.С.21.ПП.Н.311.2994 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Невідкладна допомога ПФ.С.21.ПП.Н.311.2995 

Здоровпункт ПФ.С.21.ПП.Н.311.2996 

Найпростіші методи фізіотерапії ПФ.С.21.ПП.Н.311.2997 

Проводити гірчичну 

ванну для рук і ніг 

ПФ.С.21. 

ПП.Н.312 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.21.ПП.Н.312.2998 

— інфекційні у дітей ПФ.С.21.ПП.Н.312.2999 

— нервові ПФ.С.21.ПП.Н.312.3000 

Невідкладна допомога ПФ.С.21.ПП.Н.312.3001 

Здоровпункт ПФ.С.21.ПП.Н.312.3002 

Найпростіші методи фізіотерапії ПФ.С.21.ПП.Н.312.3003 

Проводити гірчичне 

обгортання 

ПФ.С.21. 

ПП.Н.313 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.21.ПП.Н.313.3004 

— інфекційні у дітей ПФ.С.21.ПП.Н.313.3005 

Невідкладна допомога ПФ.С.21.ПП.Н.313.3006 

Здоровпункт ПФ.С.21.ПП.Н.313.3007 

Найпростіші методи фізіотерапії ПФ.С.21.ПП.Н.313.3008 

Поставити банки ПФ.С.21. 

ПП.Н.314 

Найпростіші методи фізіотерапії ПФ.С.21.ПП.Н.314.3009 

Накладати зігрівальний 

компрес 

ПФ.С.21. 

ПП.Н.315 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.21.ПП.Н.315.3010 

— вуха ПФ.С.21.ПП.Н.315.3011 

— горла ПФ.С.21.ПП.Н.315.3012 

— носа ПФ.С.21.ПП.Н.315.3013 

— інфекційні у дітей ПФ.С.21.ПП.Н.315.3014 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Післяпологові септичні захворювання  ПФ.С.21.ПП.Н.315.3015 

Найпростіші методи фізіотерапії ПФ.С.21.ПП.Н.315.3016 

Ушкодження ПФ.С.21.ПП.Н.315.3017 

Хірургічні інфекції ПФ.С.21.ПП.Н.315.3018 

Накладати сухі припарки ПФ.С.21. 

ПП.Н.315 

Найпростіші методи фізіотерапії ПФ.С.21.ПП.Н.315.3019 

Застосовувати грілку ПФ.С.21. 

ПП.Н.316 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.С.21.ПП.Н.316.3020 

Захворювання:  

— хронічні розлади живлення ПФ.С.21.ПП.Н.316.3021 

— органів дихання ПФ.С.21.ПП.Н.316.3022 

— органів системи кровообігу ПФ.С.21.ПП.Н.316.3023 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.21.ПП.Н.316.3024 

— інфекційні у дітей ПФ.С.21.ПП.Н.316.3025 

— нервові ПФ.С.21.ПП.Н.316.3026 

Післяпологові септичні захворювання ПФ.С.21.ПП.Н.316.3027 

Акушерські операції ПФ.С.21.ПП.Н.316.3028 

Запальні захворювання жіночих статевих органів ПФ.С.21.ПП.Н.316.3029 

Найпростіші методи фізіотерапії ПФ.С.21.ПП.Н.316.3030 

Захворювання та ушкодження сечових і статевих органів ПФ.С.21.ПП.Н.316.3031 

Застосовувати гарячий 

парафін 

ПФ.С.21. 

ПП.Н.317 

Захворювання органів дихання ПФ.С.21.ПП.Н.317.3032 

Найпростіші методи фізіотерапії ПФ.С.21.ПП.Н.317.3033 

Накладати волого-

висихаючу пов’язку 

ПФ.С.21. 

ПП.Н.318 

Принципи загального та місцевого лікування у разі шкірних хвороб ПФ.С.21.ПП.Н.318.3034 

Застосовувати міхур з 

льодом 

ПФ.С.21. 

ПП.Н.169 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.21.ПП.Н.169.3035 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— органів системи кровообігу ПФ.С.21.ПП.Н.169.3036 

— органів травлення ПФ.С.21.ПП.Н.169.3037 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.21.ПП.Н.169.3038 

— органів дихання ПФ.С.21.ПП.Н.169.3039 

— інфекційні у дітей ПФ.С.21.ПП.Н.169.3040 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.С.21.ПП.Н.169.3041 

Найпростіші методи фізіотерапії ПФ.С.21.ПП.Н.169.3042 

Гемостаз ПФ.С.21.ПП.Н.169.3043 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.21.ПП.Н.169.3044 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.21.ПП.Н.169.3045 

Ушкодження ПФ.С.21.ПП.Н.169.3046 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.21.ПП.Н.169.3047 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.21.ПП.Н.169.3048 

— органів черевної порожнини ПФ.С.21.ПП.Н.169.3049 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.С.21.ПП.Н.169.3050 

— судин нижніх кінцівок ПФ.С.21.ПП.Н.169.3051 

Накладати холодний 

компрес 

ПФ.С.21. 

ПП.Н.169 

Найпростіші методи фізіотерапії ПФ.С.21.ПП.Н.169.3052 

Невідкладна допомога ПФ.С.21.ПП.Н.169.3053 

Проводити кварцування ПФ.С.21. 

ПП.Н.319 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.С.21.ПП.Н.319.3054 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.С.21.ПП.Н.319.3055 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.21.ПП.Н.319.3056 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.21.ПП.Н.319.3057 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— гіповітаміноз ПФ.С.21.ПП.Н.319.3058 

Світлолікування ПФ.С.21.ПП.Н.319.3059 

Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах ПФ.С.21.ПП.Н.319.3060 

Нормальний післяпологовий період ПФ.С.21.ПП.Н.319.3061 

Гігієна вагітних ПФ.С.21.ПП.Н.319.3062 

Післяпологові захворювання ПФ.С.21.ПП.Н.319.3063 

Запальні захворювання жіночих статевих органів ПФ.С.21.ПП.Н.319.3064 

Лікування гінекологічних хворих ПФ.С.21.ПП.Н.319.3065 

Найпростіші методи фізіотерапії ПФ.С.21.ПП.Н.319.3066 

Проводити процедури 

солюкс-лампою 

ПФ.С.21. 

ПП.Н.319 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.С.21.ПП.Н.319.3067 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.С.21.ПП.Н.319.3068 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.21.ПП.Н.319.3069 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.21.ПП.Н.319.3070 

— інфекційні у дітей ПФ.С.21.ПП.Н.319.3071 

— гіповітаміноз ПФ.С.21.ПП.Н.319.3072 

Світлолікування ПФ.С.21.ПП.Н.319.3073 

Фізіопрофілактика ПФ.С.21.ПП.Н.319.3074 

Найпростіші методи фізіотерапії ПФ.С.21.ПП.Н.319.3075 

Володіти технікою 

водолікування 

ПФ.С.21. 

ПП.Н.320 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.21.ПП.Н.320.3076 

— нервові і психічні ПФ.С.21.ПП.Н.320.3077 

Аномалії конституції ПФ.С.21.ПП.Н.320.3078 

Гіповітаміноз ПФ.С.21.ПП.Н.320.3079 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Найпростіші методи фізіотерапії ПФ.С.21.ПП.Н.320.3080 

Володіти технікою 

проведення інгаляцій 

ПФ.С.21. 

ПП.Н.321 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.21.ПП.Н.321.3081 

— інфекційні у дітей ПФ.С.21.ПП.Н.321.3082 

Невідкладна допомога ПФ.С.21.ПП.Н.321.3083 

Здоровпункт ПФ.С.21.ПП.Н.321.3084 

Найпростіші методи фізіотерапії ПФ.С.21.ПП.Н.321.3085 

Складати вимогу-

накладну на 

фармакологічні засоби 

ПФ.С.22. 

ПП.Р.322 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.322.3086 

Медична документація ПФ.С.22.ПП.Н.322.3087 

Основні принципи і методи лікування хворих ПФ.С.22.ПП.Н.322.3088 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.322.3089 

Розкладати 

фармакологічні засоби у 

медичній шафі за 

способом їхнього 

застосування 

ПФ.С.22. 

ПП.Р.323 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.323.3090 

Невідкладна допомога ПФ.С.22.ПП.Н.323.3091 

Основні принципи і методи лікування хворих ПФ.С.22.ПП.Н.323.3092 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.323.3093 

Застосовувати мазі ПФ.С.22. 

ПП.Н.324 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.22.ПП.Н.324.3094 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.22.ПП.Н.324.3095 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.22.ПП.Н.324.3096 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.22.ПП.Н.324.3097 

— аномалії конституції ПФ.С.22.ПП.Н.324.3098 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.22.ПП.Н.324.3099 

— органів дихання ПФ.С.22.ПП.Н.324.3100 

— органів системи кровообігу ПФ.С.22.ПП.Н.324.3101 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— інфекційні у дітей ПФ.С.22.ПП.Н.324.3102 

— алергійні шкіри ПФ.С.22.ПП.Н.324.3103 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.С.22.ПП.Н.324.3104 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.С.22.ПП.Н.324.3105 

— нервові ПФ.С.22.ПП.Н.324.3106 

Основні принципи і методи лікування хворих на очні хвороби ПФ.С.22.ПП.Н.324.3107 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.324.3108 

Ушкодження ПФ.С.22.ПП.Н.324.3109 

Хірургічна інфекція ПФ.С.22.ПП.Н.324.3110 

Застосовувати 

збовтувальні суміші, 

пасти, масла 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.325 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.22.ПП.Н.325.3111 

— аномалії конституції ПФ.С.22.ПП.Н.325.3112 

— алергійні шкіри ПФ.С.22.ПП.Н.325.3113 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.С.22.ПП.Н.325.3114 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.С.22.ПП.Н.325.3115 

Основні принципи і методи лікування хворих на очні хвороби ПФ.С.22.ПП.Н.325.3116 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.325.3117 

Накладати чистий іхтіол ПФ.С.22. 

ПП.Н.326 

Захворювання:  

— гноячкові шкіри ПФ.С.22.ПП.Н.326.3118 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.326.3119 

Накладати пластир ПФ.С.22. 

ПП.Н.327 

Захворювання:  

— дерматомікози ПФ.С.22.ПП.Н.327.3120 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.327.3121 

Застосовувати присипки ПФ.С.22. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.22.ПП.Н.328.3122 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

ПП.Н.328 Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.22.ПП.Н.328.3123 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.22.ПП.Н.328.3124 

— аномалії конституції ПФ.С.22.ПП.Н.328.3125 

— алергійні шкіри ПФ.С.22.ПП.Н.328.3126 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.С.22.ПП.Н.328.3127 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.С.22.ПП.Н.328.3128 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.328.3129 

Закапувати краплі у ніс, 

вуха, очі 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.329 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.22.ПП.Н.329.3130 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.22.ПП.Н.329.3131 

Анатомо-фізіологічні особливості будови вуха, носа ПФ.С.22.ПП.Н.329.3132 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.22.ПП.Н.329.3133 

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.22.ПП.Н.329.3134 

— органів дихання ПФ.С.22.ПП.Н.329.3135 

— вуха ПФ.С.22.ПП.Н.329.3136 

— носа ПФ.С.22.ПП.Н.329.3137 

— інфекційні у дітей ПФ.С.22.ПП.Н.329.3138 

— інфекції дихальних шляхів ПФ.С.22.ПП.Н.329.3139 

— СНІД ПФ.С.22.ПП.Н.329.3140 

— орбіти і рухового апарату ока ПФ.С.22.ПП.Н.329.3141 

— повік і слізного апарату ПФ.С.22.ПП.Н.329.3142 

— кон’юнктиви ПФ.С.22.ПП.Н.329.3143 

— рогівки і склери ПФ.С.22.ПП.Н.329.3144 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 176 

Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— судинної оболонки ока ПФ.С.22.ПП.Н.329.3145 

— кришталика і склистого тіла ПФ.С.22.ПП.Н.329.3146 

— глаукома ПФ.С.22.ПП.Н.329.3147 

— сітківки і зорового нерва ПФ.С.22.ПП.Н.329.3148 

— травми органа зору ПФ.С.22.ПП.Н.329.3149 

— нервові ПФ.С.22.ПП.Н.329.3150 

Основні принципи і методи лікування хворих на очні хвороби ПФ.С.22.ПП.Н.329.3151 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.329.3152 

Закладати мазь за повіки ПФ.С.22. 

ПП.Н.330 

Захворювання:  

— орбіти і рухового апарату ока ПФ.С.22.ПП.Н.330.3153 

— повік і слізного апарату ПФ.С.22.ПП.Н.330.3154 

— кон’юнктиви ПФ.С.22.ПП.Н.330.3155 

— рогівки і склери ПФ.С.22.ПП.Н.330.3156 

— судинної оболонки ока ПФ.С.22.ПП.Н.330.3157 

— кришталика і склистого тіла ПФ.С.22.ПП.Н.330.3158 

— глаукома ПФ.С.22.ПП.Н.330.3159 

— сітківки і зорового нерва ПФ.С.22.ПП.Н.330.3160 

— травми органа зору ПФ.С.22.ПП.Н.330.3161 

Основні принципи і методи лікування хворих на очні хвороби ПФ.С.22.ПП.Н.330.3162 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.330.3163 

Користуватись 

кишеньковим 

інгалятором 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.331 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.22.ПП.Н.331.3164 

— інфекційні у дітей ПФ.С.22.ПП.Н.331.3165 

Невідкладна допомога ПФ.С.22.ПП.Н.331.3166 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 177 

Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.331.3167 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.331.3168 

Застосовувати 

антисептики 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.332 

Ушкодження ПФ.С.22.ПП.Н.332.3169 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.22.ПП.Н.332.3170 

Застосовувати 

гемостатичні засоби 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.333 

Гемостаз ПФ.С.22.ПП.Н.333.3171 

Збирати стерильний 

шприц із стерилізатора 

та крафт-пакету 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.334 

Невідкладна допомога ПФ.С.22.ПП.Н.334.3172 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.334.3173 

Пологи ПФ.С.22.ПП.Н.334.3174 

Токсикоз вагітних ПФ.С.22.ПП.Н.334.3175 

Лікування гінекологічних хворих ПФ.С.22.ПП.Н.334.3176 

Знеболювання, його види ПФ.С.22.ПП.Н.334.3177 

Принципи загального та місцевого лікування в разі шкірних та венеричних хвороб ПФ.С.22.ПП.Н.334.3178 

Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах ПФ.С.22.ПП.Н.334.3179 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.334.3180 

Збирати одноразовий 

шприц 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.335 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.22.ПП.Н.335.3181 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.22.ПП.Н.335.3182 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.22.ПП.Н.335.3183 

— органів травлення ПФ.С.22.ПП.Н.335.3184 

— органів дихання ПФ.С.22.ПП.Н.335.3185 

— органів системи кровообігу ПФ.С.22.ПП.Н.335.3186 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.22.ПП.Н.335.3187 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.22.ПП.Н.335.3188 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— ендокринної системи ПФ.С.22.ПП.Н.335.3189 

— інфекційні у дітей ПФ.С.22.ПП.Н.335.3190 

— нервові і психічні ПФ.С.22.ПП.Н.335.3191 

Невідкладна допомога ПФ.С.22.ПП.Н.335.3192 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.335.3193 

Пологи ПФ.С.22.ПП.Н.335.3194 

Токсикоз вагітних ПФ.С.22.ПП.Н.335.3195 

Лікування гінекологічних хворих ПФ.С.22.ПП.Н.335.3196 

Знеболювання, його види ПФ.С.22.ПП.Н.335.3197 

Догляд за хворими ПФ.С.22.ПП.Н.335.3198 

Принципи загального та місцевого лікування в разі шкірних та венеричних хвороб ПФ.С.22.ПП.Н.335.3199 

Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах ПФ.С.22.ПП.Н.335.3200 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.335.3201 

Збирати стерильний 

інструментарій для 

ін’єкцій із стерильного 

стола 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.336 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.22.ПП.Н.336.3202 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.22.ПП.Н.336.3203 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.22.ПП.Н.336.3204 

— органів травлення ПФ.С.22.ПП.Н.336.3205 

— органів дихання ПФ.С.22.ПП.Н.336.3206 

— органів системи кровообігу ПФ.С.22.ПП.Н.336.3207 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.22.ПП.Н.336.3208 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.22.ПП.Н.336.3209 

— ендокринної системи ПФ.С.22.ПП.Н.336.3210 

— інфекційні у дітей ПФ.С.22.ПП.Н.336.3211 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— нервові і психічні ПФ.С.22.ПП.Н.336.3212 

Невідкладна допомога ПФ.С.22.ПП.Н.336.3213 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.336.3214 

Пологи ПФ.С.22.ПП.Н.336.3215 

Токсикоз вагітних ПФ.С.22.ПП.Н.336.3216 

Лікування гінекологічних хворих ПФ.С.22.ПП.Н.336.3217 

Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах ПФ.С.22.ПП.Н.336.3218 

Знеболювання, його види ПФ.С.22.ПП.Н.336.3219 

Догляд за хворими ПФ.С.22.ПП.Н.336.3220 

Принципи загального та місцевого лікування в разі шкірних та венеричних хвороб ПФ.С.22.ПП.Н.336.3221 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.336.3222 

Набирати 

фармакологічні засоби із 

ампул, флаконів 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.337 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.22.ПП.Н.337.3223 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.22.ПП.Н.337.3224 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.22.ПП.Н.337.3225 

— органів травлення ПФ.С.22.ПП.Н.337.3226 

— органів дихання ПФ.С.22.ПП.Н.337.3227 

— органів системи кровообігу ПФ.С.22.ПП.Н.337.3228 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.22.ПП.Н.337.3229 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.22.ПП.Н.337.3230 

— ендокринної системи ПФ.С.22.ПП.Н.337.3231 

— інфекційні у дітей ПФ.С.22.ПП.Н.337.3232 

— нервові і психічні ПФ.С.22.ПП.Н.337.3233 

Невідкладна допомога ПФ.С.22.ПП.Н.337.3234 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.337.3235 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.22.ПП.Н.337.3236 

Пологи ПФ.С.22.ПП.Н.337.3237 

Токсикоз вагітних ПФ.С.22.ПП.Н.337.3238 

Лікування гінекологічних хворих ПФ.С.22.ПП.Н.337.3239 

Знеболювання, його види ПФ.С.22.ПП.Н.337.3240 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.337.3241 

Принципи загального та місцевого лікування в разі шкірних та венеричних хвороб ПФ.С.22.ПП.Н.337.3242 

Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах ПФ.С.22.ПП.Н.337.3243 

Проводити 

внутрішньошкірні ін’єкції 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.338 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.22.ПП.Н.338.3244 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.22.ПП.Н.338.3245 

Аномалії конституції ПФ.С.22.ПП.Н.338.3246 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.22.ПП.Н.338.3247 

— органів системи кровообігу ПФ.С.22.ПП.Н.338.3248 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.С.22.ПП.Н.338.3249 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.338.3250 

Догляд за хворими ПФ.С.22.ПП.Н.338.3251 

Принципи загального та місцевого лікування в разі шкірних та венеричних хвороб ПФ.С.22.ПП.Н.338.3252 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.338.3253 

Проводити проби на 

чутливість до 

фармакологічних засобі. 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.339 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.22.ПП.Н.339.3254 

— аномалії конституції ПФ.С.22.ПП.Н.339.3255 

— органів дихання ПФ.С.22.ПП.Н.339.3256 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— органів системи кровообігу ПФ.С.22.ПП.Н.339.3257 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.22.ПП.Н.339.3258 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.22.ПП.Н.339.3259 

— нервові і психічні ПФ.С.22.ПП.Н.339.3260 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.339.3261 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.22.ПП.Н.339.3262 

Хірургічна інфекція ПФ.С.22.ПП.Н.339.3263 

Післяпологові септичні захворювання ПФ.С.22.ПП.Н.339.3264 

Пологові травми ПФ.С.22.ПП.Н.339.3265 

Акушерські операції ПФ.С.22.ПП.Н.339.3266 

Запальні захворювання жіночих статевих органів ПФ.С.22.ПП.Н.339.3267 

Лікування гінекологічних хворих ПФ.С.22.ПП.Н.339.3268 

Знеболювання, його види ПФ.С.22.ПП.Н.339.3269 

Догляд за хворими ПФ.С.22.ПП.Н.339.3270 

Принципи загального та місцевого лікування в разі шкірних та венеричних хвороб ПФ.С.22.ПП.Н.339.3271 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.339.3272 

Проводити підшкірні 

ін’єкції 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.340 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.22.ПП.Н.340.3273 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.22.ПП.Н.340.3274 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.22.ПП.Н.340.3275 

— органів травлення ПФ.С.22.ПП.Н.340.3276 

— органів дихання ПФ.С.22.ПП.Н.340.3277 

— органів системи кровообігу ПФ.С.22.ПП.Н.340.3278 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.22.ПП.Н.340.3279 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.22.ПП.Н.340.3280 

— ендокринної системи ПФ.С.22.ПП.Н.340.3281 

— інфекційні у дітей ПФ.С.22.ПП.Н.340.3282 

— нервові і психічні ПФ.С.22.ПП.Н.340.3283 

Невідкладна допомога ПФ.С.22.ПП.Н.340.3284 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.340.3285 

Основні принципи лікування хворих на інфекційні хвороби ПФ.С.22.ПП.Н.340.3286 

Догляд за хворими ПФ.С.22.ПП.Н.340.3287 

Принципи загального та місцевого лікування в разі шкірних та венеричних хвороб ПФ.С.22.ПП.Н.340.3288 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.340.3289 

Розраховувати дози 

інсуліну 

ПФ.С.22. 

ЗП.О.341 

Захворювання:  

— ендокринної системи ПФ.С.22.ЗП.О.341.3290 

— психічні ПФ.С.22.ЗП.О.341.3291 

Невідкладна допомога ПФ.С.22.ЗП.О.341.3292 

Здоровпункт ПФ.С.22.ЗП.О.341.3293 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ЗП.О.341.3294 

Вводити олійні розчини ПФ.С.22. 

ПП.Н.342 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.22.ПП.Н.342.3295 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.22.ПП.Н.342.3296 

— гіповітаміноз ПФ.С.22.ПП.Н.342.3297 

— аномалії конституції ПФ.С.22.ПП.Н.342.3298 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.22.ПП.Н.342.3299 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.22.ПП.Н.342.3300 

— органів травлення ПФ.С.22.ПП.Н.342.3301 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— органів дихання ПФ.С.22.ПП.Н.342.3302 

— органів системи кровообігу ПФ.С.22.ПП.Н.342.3303 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.22.ПП.Н.342.3304 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.22.ПП.Н.342.3305 

— ендокринної системи ПФ.С.22.ПП.Н.342.3306 

— інфекційні у дітей ПФ.С.22.ПП.Н.342.3307 

Невідкладна допомога ПФ.С.22.ПП.Н.342.3308 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.342.3309 

Аномалії пологової діяльності ПФ.С.22.ПП.Н.342.3310 

Вузькі тази ПФ.С.22.ПП.Н.342.3311 

Багатоплідна вагітність ПФ.С.22.ПП.Н.342.3312 

Порушення менструальної функції ПФ.С.22.ПП.Н.342.3313 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.342.3314 

Проводити 

внутрішньом’язові 

ін’єкції 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.193 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.22.ПП.Н.193.3315 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.22.ПП.Н.193.3316 

— гіповітаміноз ПФ.С.22.ПП.Н.193.3317 

— аномалії конституції ПФ.С.22.ПП.Н.193.3318 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.22.ПП.Н.193.3319 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.22.ПП.Н.193.3320 

— органів травлення ПФ.С.22.ПП.Н.193.3321 

— органів дихання ПФ.С.22.ПП.Н.193.3322 

— органів системи кровообігу ПФ.С.22.ПП.Н.193.3323 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.22.ПП.Н.193.3324 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.22.ПП.Н.193.3325 

— ендокринної системи ПФ.С.22.ПП.Н.193.3326 

— інфекційні у дітей ПФ.С.22.ПП.Н.193.3327 

— нервові і психічні ПФ.С.22.ПП.Н.193.3328 

Невідкладна допомога ПФ.С.22.ПП.Н.193.3329 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.193.3330 

Знеболювання, його види ПФ.С.22.ПП.Н.193.3331 

Догляд за хворими ПФ.С.22.ПП.Н.193.3332 

Гестози вагітних ПФ.С.22.ПП.Н.193.3333 

Аномалії пологової діяльності ПФ.С.22.ПП.Н.193.3334 

Післяпологові захворювання ПФ.С.22.ПП.Н.193.3335 

Порушення менструальної функції ПФ.С.22.ПП.Н.193.3336 

Запальні захворювання жіночих статевих органів ПФ.С.22.ПП.Н.193.3337 

Лікування гінекологічних хворих ПФ.С.22.ПП.Н.193.3338 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.193.3339 

Принципи загального та місцевого лікування в разі шкірних та венеричних хвороб ПФ.С.22.ПП.Н.193.3340 

Розводити і 

розраховувати дози 

антибіотиків 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.343 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.22.ПП.Н.343.3341 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.22.ПП.Н.343.3342 

— органів дихання ПФ.С.22.ПП.Н.343.3343 

— органів системи кровообігу ПФ.С.22.ПП.Н.343.3344 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.22.ПП.Н.343.3345 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.22.ПП.Н.343.3346 

— інфекційні у дітей ПФ.С.22.ПП.Н.343.3347 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— рогівки і склери ПФ.С.22.ПП.Н.343.3348 

— судинної оболонки ока ПФ.С.22.ПП.Н.343.3349 

— нервові ПФ.С.22.ПП.Н.343.3350 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.343.3351 

Післяпологові захворювання ПФ.С.22.ПП.Н.343.3352 

Запальні захворювання жіночих статевих органів ПФ.С.22.ПП.Н.343.3353 

Лікування гінекологічних хворих ПФ.С.22.ПП.Н.343.3354 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.343.3355 

Основні принципи лікування хворих на інфекційні хвороби ПФ.С.22.ПП.Н.343.3356 

Принципи загального та місцевого лікування в разі шкірних та венеричних хвороб ПФ.С.22.ПП.Н.343.3357 

Накладати трубчастий 

ґумовий джгут 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.344 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.22.ПП.Н.344.3358 

— органів травлення ПФ.С.22.ПП.Н.344.3359 

— органів системи кровообігу ПФ.С.22.ПП.Н.344.3360 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.22.ПП.Н.344.3361 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.22.ПП.Н.344.3362 

— ендокринної системи ПФ.С.22.ПП.Н.344.3363 

— інфекційні у дітей ПФ.С.22.ПП.Н.344.3364 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.344.3365 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.344.3366 

Проводити венепункцію, 

внутрішньовенне 

струминне введення 

фармакологічних засобів 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.345 

Захворювання:  

— органів травлення ПФ.С.22.ПП.Н.345.3367 

— органів системи кровообігу ПФ.С.22.ПП.Н.345.3368 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.22.ПП.Н.345.3369 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.22.ПП.Н.345.3370 

— ендокринної системи ПФ.С.22.ПП.Н.345.3371 

— інфекційні у дітей ПФ.С.22.ПП.Н.345.3372 

— нервові і психічні ПФ.С.22.ПП.Н.345.3373 

Невідкладна допомога ПФ.С.22.ПП.Н.345.3374 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.345.3375 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.22.ПП.Н.345.3376 

Пологи ПФ.С.22.ПП.Н.345.3377 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.345.3378 

Основні принципи лікування хворих на інфекційні хвороби ПФ.С.22.ПП.Н.345.3379 

Догляд за хворими ПФ.С.22.ПП.Н.345.3380 

Принципи загального та місцевого лікування в разі шкірних та венеричних хвороб ПФ.С.22.ПП.Н.345.3381 

Брати кров для 

лабораторного 

дослідження 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.346 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.22.ПП.Н.346.3382 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.22.ПП.Н.346.3383 

— аномалії конституції ПФ.С.22.ПП.Н.346.3384 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.22.ПП.Н.346.3385 

— органів травлення ПФ.С.22.ПП.Н.346.3386 

— органів дихання ПФ.С.22.ПП.Н.346.3387 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.22.ПП.Н.346.3388 

— органів системи кровообігу ПФ.С.22.ПП.Н.346.3389 

— органів ендокринної системи та порушення обміну речовин  ПФ.С.22.ПП.Н.346.3390 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.С.22.ПП.Н.346.3391 

— сполучної тканини ПФ.С.22.ПП.Н.346.3392 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— інфекційні у дітей ПФ.С.22.ПП.Н.346.3393 

— інфекційні ПФ.С.22.ПП.Н.346.3394 

— алергійні шкіри ПФ.С.22.ПП.Н.346.3395 

— інфекційні шкіри ПФ.С.22.ПП.Н.346.3396 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.С.22.ПП.Н.346.3397 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.С.22.ПП.Н.346.3398 

— венеричні ПФ.С.22.ПП.Н.346.3399 

— що передаються статевим шляхом ПФ.С.22.ПП.Н.346.3400 

— рогівки і склери ПФ.С.22.ПП.Н.346. 3401 

— судинної оболонки ока ПФ.С.22.ПП.Н.346. 3402 

— сітківки і зорового нерва ПФ.С.22.ПП.Н.346. 3403 

— травми органа зору ПФ.С.22.ПП.Н.346. 3404 

— нервові і психічні ПФ.С.22.ПП.Н.346. 3405 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.346. 3406 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.22.ПП.Н.346. 3407 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.346. 3408 

Збирати і заповнювати 

одноразові системи для 

внутрішньовенних 

вливань 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.347 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3409 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3410 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3411 

— органів травлення ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3412 

— органів дихання ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3413 

— органів системи кровообігу ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3414 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3415 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3416 

— ендокринної системи ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3417 

— інфекційні у дітей ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3418 

— алергійні шкіри ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3419 

— інфекційні шкіри ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3420 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3421 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3422 

— венеричні ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3423 

— що передаються статевим шляхом ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3424 

— нервові і психічні ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3425 

Невідкладна допомога ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3426 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3427 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3428 

Основні принципи лікування хворих на інфекційні хвороби ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3429 

Пологи ПФ.С.22.ПП.Н.347.3430 

Кровотечі в ІІ половині вагітності ПФ.С.22.ПП.Н.347.3431 

Аномалії пологової діяльності ПФ.С.22.ПП.Н.347.3432 

Багатоплідна вагітність ПФ.С.22.ПП.Н.347.3433 

Кровотечі в ІІІ періоді пологів ПФ.С.22.ПП.Н.347.3434 

Кровотечі в ранньому післяпологовому періоді ПФ.С.22.ПП.Н.347.3435 

Пологові травми ПФ.С.22.ПП.Н.347.3436 

Гестози вагітних ПФ.С.22.ПП.Н.347.3437 

Вагітність і пологи в разі супутніх захворювань у жінок ПФ.С.22.ПП.Н.347.3438 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.347.3439 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Догляд за хворими ПФ.С.22.ПП.Н.347.3440 

Проводити 

внутрішньовенне 

краплинне введення 

фармакологічних засобів 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.348 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.22.ПП.Н.348.3441 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.22.ПП.Н.348.3442 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.22.ПП.Н.348.3443 

— органів травлення ПФ.С.22.ПП.Н.348.3444 

— органів дихання ПФ.С.22.ПП.Н.348.3445 

— органів системи кровообігу ПФ.С.22.ПП.Н.348.3446 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.22.ПП.Н.348.3447 

— нирок, сечовивідних шляхів ПФ.С.22.ПП.Н.348.3448 

— ендокринної системи ПФ.С.22.ПП.Н.348.3449 

— інфекційні у дітей ПФ.С.22.ПП.Н.348.3450 

— алергійні шкіри ПФ.С.22.ПП.Н.348.3451 

— інфекційні шкіри ПФ.С.22.ПП.Н.348.3452 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.С.22.ПП.Н.348.3453 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.С.22.ПП.Н.348.3454 

— венеричні ПФ.С.22.ПП.Н.348.3455 

— що передаються статевим шляхом ПФ.С.22.ПП.Н.348.3456 

— рогівки і склери ПФ.С.22.ПП.Н.348.3457 

— судинної оболонки ока ПФ.С.22.ПП.Н.348.3458 

— травми органа зору ПФ.С.22.ПП.Н.348.3459 

— нервові і психічні ПФ.С.22.ПП.Н.348.3460 

Невідкладна допомога ПФ.С.22.ПП.Н.348.3461 

Здоровпункт ПФ.С.22.ПП.Н.348.3462 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.22.ПП.Н.348.3463 

Пологи ПФ.С.22.ПП.Н.348.3464 

Кровотечі в ІІ половині вагітності ПФ.С.22.ПП.Н.348.3465 

Аномалії пологової діяльності ПФ.С.22.ПП.Н.348.3466 

Багатоплідна вагітність ПФ.С.22.ПП.Н.348.3467 

Кровотечі в ІІІ періоді пологів ПФ.С.22.ПП.Н.348.3468 

Кровотечі в ранньому післяпологовому періоді ПФ.С.22.ПП.Н.348.3469 

Пологові травми ПФ.С.22.ПП.Н.348.3470 

Гестози вагітних ПФ.С.22.ПП.Н.348.3471 

Вагітність і пологи в разі супутніх захворювань у жінок ПФ.С.22.ПП.Н.348.3472 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.348.3473 

Проводити 

кровопускання 

ПФ.С.22. 

ПП.Н.349 

Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів ПФ.С.22.ПП.Н.349.3474 

Брати мазок із зіву, носа ПФ.С.23. 

ПП.Н.350 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.23.ПП.Н.350.3475 

— органів дихання ПФ.С.23.ПП.Н.350.3476 

— горла ПФ.С.23.ПП.Н.350.3477 

— носа ПФ.С.23.ПП.Н.350.3478 

— органів системи кровообігу ПФ.С.23.ПП.Н.350.3479 

— інфекційні у дітей ПФ.С.23.ПП.Н.350.3480 

— інфекції дихальних шляхів ПФ.С.23.ПП.Н.350.3481 

— дифтерія ПФ.С.23.ПП.Н.350.3482 

Здоровпункт ПФ.С.23.ПП.Н.350.3483 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.350.3484 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Збирати харкотиння для 

загального дослідження 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.351 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.23.ПП.Н.351.3485 

— інфекційні у дітей ПФ.С.23.ПП.Н.351.3486 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.351.3487 

Збирати харкотиння для 

бактеріологічного 

дослідження 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.352 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.23.ПП.Н.352.3488 

— інфекційні у дітей ПФ.С.23.ПП.Н.352.3489 

— чума ПФ.С.23.ПП.Н.352.3490 

— сибірка ПФ.С.23.ПП.Н.352.3491 

— СНІД ПФ.С.23.ПП.Н.352.3492 

— туберкульоз ПФ.С.23.ПП.Н.352.3493 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.352.3494 

Брати мазок на ступінь 

чистоти піхви 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.070 

Захворювання:  

— венеричні ПФ.С.23.ПП.Н.070.3495 

— що передаються статевим шляхом ПФ.С.23.ПП.Н.070.3496 

Брати мазок на 

цитологічне дослідження 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.071 

Пухлиноподібні утворення та пухлини жіночих статевих органів ПФ.С.23.ПП.Н.071.3497 

 

Брати мазок на 

гормональне обстеження 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.072 

Менструальний цикл його порушення ПФ.С.23.ПП.Н.072.3498 

Аномалії розвитку і розташування жіночих статевих органів ПФ.С.23.ПП.Н.072.3499 

Запальні захворювання жіночих статевих органів Безплідність ПФ.С.23.ПП.Н.072.3500 

Брати блювотні маси і 

промивні води шлунка для 

дослідження 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.353 

Захворювання:  

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.23.ПП.Н.353.3501 

— органів травлення ПФ.С.23.ПП.Н.353. 3502 

— ендокринної системи ПФ.С.23.ПП.Н.353. 3503 



ГСВОУ________11 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— інфекційні у дітей ПФ.С.23.ПП.Н.353. 3504 

— кишкові інфекції ПФ.С.23.ПП.Н.353. 3505 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.353. 3506 

Брати кал на 

копрологічне 

дослідження 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.354 

Захворювання:  

— органів травлення ПФ.С.23.ПП.Н.354. 3507 

— інфекційні ПФ.С.23.ПП.Н.354. 3508 

Участь фельдера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.354. 3509 

Брати кал на яйця 

гельмінтів 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.354 

Гельмінтози ПФ.С.23.ПП.Н.354. 3510 

Брати кал на приховану 

кров 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.354 

Захворювання:  

— органів травлення ПФ.С.23.ПП.Н.354.3511 

— інфекційні ПФ.С.23.ПП.Н.354.3512 

Проводити зондування 

шлунка 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.355 

Захворювання органів травлення ПФ.С.23.ПП.Н.355.3513 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.355.3514 

Проводити зондування 

дванадцятипалої кишки 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.356 

Захворювання органів травлення ПФ.С.23.ПП.Н.356.3515 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.356.3516 

Брати сечу для 

загального дослідження 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.357 

Методика обстеження хворого ПФ.С.23.ПП.Н.357.3517 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.23.ПП.Н.357.3518 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.23.ПП.Н.357.3519 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.23.ПП.Н.357.3520 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.23.ПП.Н.357.3521 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.23.ПП.Н.357.3522 

— органів травлення ПФ.С.23.ПП.Н.357.3523 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— органів дихання ПФ.С.23.ПП.Н.357.3524 

— органів системи кровообігу ПФ.С.23.ПП.Н.357.3525 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.23.ПП.Н.357.3526 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.23.ПП.Н.357.3527 

— ендокринної системи ПФ.С.23.ПП.Н.357.3528 

— інфекційні у дітей ПФ.С.23.ПП.Н.357.3529 

— нервові ПФ.С.23.ПП.Н.357.3530 

Здоровпункт ПФ.С.23.ПП.Н.357.3531 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.357.3532 

Брати сечу для 

дослідження за 

Нечипоренком 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.358 

Методика обстеження хворого ПФ.С.23.ПП.Н.358.3533 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.23.ПП.Н.358.3534 

Захворювання нирок, сечовивідних шляхів ПФ.С.23.ПП.Н.358.3535 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.358.3536 

Брати сечу для 

дослідження за 

Зимницьким 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.359 

Методика обстеження хворого ПФ.С.23.ПП.Н.359.3537 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.23.ПП.Н.359.3538 

Захворювання нирок, сечовивідних шляхів ПФ.С.23.ПП.Н.359.3539 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.359.3540 

Брати сечу на амілазу, 

17-кетостероїди 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.360 

Захворювання:  

— органів травлення ПФ.С.23.ПП.Н.360.3541 

— ендокринної системи ПФ.С.23.ПП.Н.360.3542 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.360.3543 

Брати сечу на 

фенілкетонурію 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.361 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.23.ПП.Н.361.3544 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.23.ПП.Н.361.3545 

Захворювання:  
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— новонароджених, пов’зані з актом пологів ПФ.С.23.ПП.Н.361.3546 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.23.ПП.Н.361.3547 

— нервові ПФ.С.23.ПП.Н.361.3548 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.361.3549 

Робити зіскоб на 

ентеробіоз 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.362 

Гельмінтози ПФ.С.23.ПП.Н.362. 3550 

Брати сечу для 

бактеріологічного 

дослідження 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.363 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.23.ПП.Н.363.3551 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.23.ПП.Н.363.3552 

— черевний тиф ПФ.С.23.ПП.Н.363.3553 

— сальмонельоз ПФ.С.23.ПП.Н.363.3554 

— лептоспіроз ПФ.С.23.ПП.Н.363.3555 

— бруцельоз ПФ.С.23.ПП.Н.363.3556 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.363.3557 

Готувати хворого до 

рентгенологічного 

дослідження шлунка і 

кишок 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.364 

Захворювання органів травлення ПФ.С.23.ПП.Н.364.3558 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.364.3559 

Захворювання та ушкодження:  

— органів черевної порожнини ПФ.С.23.ПП.Н.364.3560 

— прямої кишки ПФ.С.23.ПП.Н.364.3561 

Готувати пацієнта до 

іригоскопії 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.365 

Захворювання органів травлення ПФ.С.23.ПП.Н.365.3562 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.365.3563 

Захворювання та ушкодження:  

— органів черевної порожнини ПФ.С.23.ПП.Н.365.3564 

— прямої кишки ПФ.С.23.ПП.Н.365.3565 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Готувати пацієнта до 

холецистографії 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.366 

Захворювання органів травлення ПФ.С.23.ПП.Н.366.3566 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.366.3567 

Готувати пацієнта до 

бронхоскопії 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.367 

Захворювання органів дихання ПФ.С.23.ПП.Н.367.3568 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.367.3569 

Готувати пацієнта до 

езофагогастродуодено-

скопії 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.368 

Захворювання органів травлення ПФ.С.23.ПП.Н.368.3570 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.368.3571 

Готувати пацієнта до 

колоноскопії 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.369 

Захворювання органів травлення ПФ.С.23.ПП.Н.369.3572 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.369.3573 

Захворювання та ушкодження:  

— органів черевної порожнини ПФ.С.23.ПП.Н.369.3574 

— прямої кишки ПФ.С.23.ПП.Н.369.3575 

Готувати пацієнта до 

цистоскопії 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.370 

Захворювання нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.23.ПП.Н.370.3576 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.370.3577 

Захворювання та ушкодження сечових і статевих органів ПФ.С.23.ПП.Н.370.3578 

Готувати пацієнта до 

ультразвукового 

дослідження черевної 

порожнини та органів 

малого таза 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.371 

Діагностика вагітності ПФ.С.23.ПП.Н.371.3579 

Методи обстеження гінекологічних хворих ПФ.С.23.ПП.Н.371.3580 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.23.ПП.Н.371.3581 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.23.ПП.Н.371.3582 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.23.ПП.Н.371.3583 

— органів травлення ПФ.С.23.ПП.Н.371.3584 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.23.ПП.Н.371.3585 

— інфекційні ПФ.С.23.ПП.Н.371.3586 

Готувати хворого до ПФ.С.23. Захворювання:  



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 196 

Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

ректороманоскопії ПП.Н.372 — інфекційні у дітей ПФ.С.23.ПП.Н.372.3587 

— органів травлення ПФ.С.23.ПП.Н.372.3588 

— дизентерія ПФ.С.23.ПП.Н.372.3589 

— амебіоз ПФ.С.23.ПП.Н.372.3590 

— СНІД ПФ.С.23.ПП.Н.372.3591 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.372.3592 

Захворювання та ушкодження прямої кишки ПФ.С.23.ПП.Н.372.3593 

Готувати хворого і все 

необхідне до проведення 

плевральної пункції 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.373 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.23.ПП.Н.373.3594 

— інфекційні у дітей ПФ.С.23.ПП.Н.373.3595 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.373.3596 

Готувати хворого і все 

необхідне до проведення 

абдомінальної пункції 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.374 

Захворювання:  

— органів травлення ПФ.С.23.ПП.Н.374.3597 

— органів системи кровообігу ПФ.С.23.ПП.Н.374.3598 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.374.3599 

Готувати хворого і все 

необхідне до проведення 

люмбальної пункції 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.375 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.С.23.ПП.Н.375.3600 

— менінгококова хвороба ПФ.С.23.ПП.Н.375.3601 

— вірусні енцефаліти ПФ.С.23.ПП.Н.375.3602 

— лептоспіроз ПФ.С.23.ПП.Н.375.3603 

— грип ПФ.С.23.ПП.Н.375.3604 

— інфекційні нервової системи ПФ.С.23.ПП.Н.375.3605 

— порушення мозкового кровообігу ПФ.С.23.ПП.Н.375.3606 

— травми центральної нервової системи ПФ.С.23.ПП.Н.375.3607 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.375.3608 

Виписувати направлення 

на лабораторне 

дослідження 

ПФ.С.23. 

ПП.Н.376 

Методика обстеження вагітної ПФ.С.23.ПП.Н.376.3609 

Методика обстеження гінекологічної хворої ПФ.С.23.ПП.Н.376.3610 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.С.23.ПП.Н.376.3611 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.23.ПП.Н.376.3612 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.23.ПП.Н.376.3613 

— гіповітаміноз ПФ.С.23.ПП.Н.376.3614 

— аномалії конституції ПФ.С.23.ПП.Н.376.3615 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.23.ПП.Н.376.3616 

— хронічні розлади травлення ПФ.С.23.ПП.Н.376.3617 

— органів травлення ПФ.С.23.ПП.Н.376.3618 

— органів дихання ПФ.С.23.ПП.Н.376.3619 

— органів системи кровообігу ПФ.С.23.ПП.Н.376.3620 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.23.ПП.Н.376.3621 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.23.ПП.Н.376.3622 

— ендокринної системи ПФ.С.23.ПП.Н.376.3623 

— інфекційні у дітей ПФ.С.23.ПП.Н.376.3624 

— нервові і психічні ПФ.С.23.ПП.Н.376.3625 

Здоровпункт ПФ.С.23.ПП.Н.376.3626 

Участь фельдшера в лабораторних та інструментальних дослідженнях ПФ.С.23.ПП.Н.376.3627 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.23.ПП.Н.376.3628 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.23.ПП.Н.376.3629 

Підмивати ПФ.С.24. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.377.3630 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

новонароджену дитину ПП.Н.377 Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.377.3631 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.24.ПП.Н.377.3632 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.24.ПП.Н.377.3633 

— гіповітаміноз ПФ.С.24.ПП.Н.377.3634 

— аномалії конституції ПФ.С.24.ПП.Н.377.3635 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.24.ПП.Н.377.3636 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.24.ПП.Н.377.3637 

Оброблювати 

фізіологічні складки 

ПФ.С.24. 

ПП.Н.378 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.24.ПП.Н.378.3638 

— гіповітаміноз ПФ.С.24.ПП.Н.378.3639 

— аномалії конституції ПФ.С.24.ПП.Н.378.3640 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.24.ПП.Н.378.3641 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.24.ПП.Н.378.3642 

Проводити туалет 

пупкової ранки 

ПФ.С.24. 

ПП.Н.379 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.379.3643 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.379.3644 

Захворювання новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.24.ПП.Н.379.3645 

Проводити туалет 

носових ходів 

ПФ.С.24. 

ПП.Н.380 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.380.3646 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.380.3647 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.24.ПП.Н.380.3648 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.24.ПП.Н.380.3649 

— органів дихання ПФ.С.24.ПП.Н.380.3650 

— інфекційні у дітей ПФ.С.24.ПП.Н.380.3651 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Проводити туалет очей ПФ.С.24. 

ПП.Н.381 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.381.3652 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.381.3653 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.24.ПП.Н.381.3654 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.24.ПП.Н.381.3655 

— інфекційні у дітей ПФ.С.24.ПП.Н.381.3656 

Проводити туалет вух ПФ.С.24. 

ПП.Н.382 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.382.3657 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.382.3658 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.24.ПП.Н.382.3659 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.24.ПП.Н.382.3660 

— органів дихання ПФ.С.24.ПП.Н.382.3661 

— інфекційні у дітей ПФ.С.24.ПП.Н.382.3662 

Проводити гігієнічну 

ванну 

ПФ.С.24. 

ПП.Н.383 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.383.3663 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.383.3664 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.24.ПП.Н.383.3665 

Проводити сповивання 

різними методами 

(закрите, відкрите, 

широке) 

ПФ.С.24. 

ПП.Н.384 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.384.3666 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.384.3667 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.24.ПП.Н.384.3668 

Зважувати дитину ПФ.С.24. 

ПП.Н.385 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.385.3669 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.385.3670 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.24.ПП.Н.385.3671 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.24.ПП.Н.385.3672 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.24.ПП.Н.385.3673 

— гіповітаміноз ПФ.С.24.ПП.Н.385.3674 

— аномалії конституції ПФ.С.24.ПП.Н.385.3675 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.24.ПП.Н.385.3676 

Пологи ПФ.С.24.ПП.Н.385.3677 

Вимірювати зріст ПФ.С.24. 

ПП.Н.386 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.386.3678 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.386.3679 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.24.ПП.Н.386.3680 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.24.ПП.Н.386.3681 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.24.ПП.Н.386.3682 

— гіповітаміноз ПФ.С.24.ПП.Н.386.3683 

— аномалії конституції ПФ.С.24.ПП.Н.386.3684 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.24.ПП.Н.386.3685 

Пологи ПФ.С.24.ПП.Н.386.3686 

Вимірювати обвід голови, 

грудної клітки 

ПФ.С.24. 

ПП.Н.387 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.387.3687 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.387.3688 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.24.ПП.Н.387.3689 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.24.ПП.Н.387.3690 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.24.ПП.Н.387.3691 

— гіповітаміноз ПФ.С.24.ПП.Н.387.3692 

— аномалії конституції ПФ.С.24.ПП.Н.387.3693 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.24.ПП.Н.387.3694 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Пологи ПФ.С.24.ПП.Н.387.3695 

Розробляти рекомендації 

щодо раціонального 

вигодовування 

ПФ.С.24. 

ПП.Н.388 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.388.3696 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.24.ПП.Н.388.3697 

Вигодовування грудної дитини ПФ.С.24.ПП.Н.388.3698 

Проводити ІЧО лампою 

“Солюкс” 

ПФ.С.25. 

ПП.Н.319 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.С.25.ПП.Н.319.3699 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини ПФ.С.25.ПП.Н.319.3700 

Анатомо-фізіологічні особливості будови вуха, горла, носа ПФ.С.25.ПП.Н.319.3701 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.25.ПП.Н.319.3702 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.25.ПП.Н.319.3703 

— інфекційні у дітей ПФ.С.25.ПП.Н.319.3704 

— гіповітаміноз ПФ.С.25.ПП.Н.319.3705 

— псоріаз ПФ.С.25.ПП.Н.319.3706 

— гноячкові ПФ.С.25.ПП.Н.319.3707 

— вуха ПФ.С.25.ПП.Н.319.3708 

— горла ПФ.С.25.ПП.Н.319.3709 

— носа ПФ.С.25.ПП.Н.319.3710 

Проводити УФО за 

основною схемою 

ПФ.С.25. 

ПП.Н.319 

Світлолікування ПФ.С.25.ПП.Н.319.3711 

Фізіопрофілактика ПФ.С.25.ПП.Н.319.3712 

Анатомо-фізіологічні особливості будови вуха, горла, носа ПФ.С.25.ПП.Н.319.3713 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.25.ПП.Н.319.3714 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.25.ПП.Н.319.3715 

— інфекційні у дітей ПФ.С.25.ПП.Н.319.3716 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— гіповітаміноз ПФ.С.25.ПП.Н.319.3717 

— псоріаз ПФ.С.25.ПП.Н.319.3718 

— гноячкові ПФ.С.25.ПП.Н.319.3719 

— вуха ПФ.С.25.ПП.Н.319.3720 

— горла ПФ.С.25.ПП.Н.319.3721 

— носа ПФ.С.25.ПП.Н.319.3722 

Гігієна вагітної ПФ.С.25.ПП.Н.319.3723 

Лікування гінекологічних хворих ПФ.С.25.ПП.Н.319.3724 

Проводити УВЧ-терапію ПФ.С.25. 

ПП.Н.389 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.25.ПП.Н.389.3725 

— вуха ПФ.С.25.ПП.Н.389.3726 

— горла ПФ.С.25.ПП.Н.389.3727 

— носа ПФ.С.25.ПП.Н.389.3728 

— періодонтит зубів ПФ.С.25.ПП.Н.389.3729 

— періостит щелеп ПФ.С.25.ПП.Н.389.3730 

— остеомієліт щелеп ПФ.С.25.ПП.Н.389.3731 

— травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.С.25.ПП.Н.389.3732 

Лікування гінекологічних хворих ПФ.С.25.ПП.Н.389.3733 

Електричний струм високої напруги і частоти ПФ.С.25.ПП.Н.389.3734 

Електричне і магнітне поле ПФ.С.25.ПП.Н.389.3735 

Проводити лікувальний 

електрофорез 

ПФ.С.25. 

ПП.Н.390 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.25.ПП.Н.390.3736 

— рогівки і склери ПФ.С.25.ПП.Н.390.3737 

— судинної оболонки ока ПФ.С.25.ПП.Н.390.3738 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— глаукома ПФ.С.25.ПП.Н.390.3739 

— травми органа зору ПФ.С.25.ПП.Н.390.3740 

Лікування гінекологічних хворих ПФ.С.25.ПП.Н.390.3741 

Електролікування, імпульсні струми низької частоти постійної і змінної полярності ПФ.С.25.ПП.Н.390.3742 

Електричний струм низької напруги: гальванізація та електрофорез ПФ.С.25.ПП.Н.390.3743 

Проводити інгаляції ПФ.С.25. 

ПП.Н.321 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.25.ПП.Н.321.3744 

— інфекційні у дітей ПФ.С.25.ПП.Н.321.3745 

— горла ПФ.С.25.ПП.Н.321.3746 

— гортані ПФ.С.25.ПП.Н.321.3747 

— трахеї ПФ.С.25.ПП.Н.321.3748 

Невідкладна допомога ПФ.С.25.ПП.Н.321.3749 

Здоровпункт ПФ.С.25.ПП.Н.321.3750 

Аерозольтерапія ПФ.С.25.ПП.Н.321.3751 

Проводити водолікування ПФ.С.25. 

ПП.Н.320 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.25.ПП.Н.320.3752 

— нервові і психічні ПФ.С.25.ПП.Н.320.3753 

Аномалії конституції ПФ.С.25.ПП.Н.320.3754 

Гіповітаміноз ПФ.С.25.ПП.Н.320.3755 

Водо-   і теплолікування Санаторно-курортна справа ПФ.С.25.ПП.Н.320.3756 

Проводити дихальну, 

дренажну лікувальну 

гімнастику 

ПФ.С.25. 

ПП.Н.391 

Захворювання:  

— органів дихання ПФ.С.25.ПП.Н.391.3757 

— інфекційні у дітей ПФ.С.25.ПП.Н.391.3758 

Основи лікувальної фізкультури ПФ.С.25.ПП.Н.391.3759 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Організація роботи кабінету лікувальної фізкультури ПФ.С.25.ПП.Н.391.3760 

Методики лікувальної фізкультури за різних захворювань ПФ.С.25.ПП.Н.391.3761 

Проводити масаж ПФ.С.25. 

ПП.Н.392 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.25.ПП.Н.392.3762 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.25.ПП.Н.392.3763 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.25.ПП.Н.392.3764 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.25.ПП.Н.392.3765 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.25.ПП.Н.392.3766 

— гіповітаміноз ПФ.С.25.ПП.Н.392.3767 

— аномалії конституції ПФ.С.25.ПП.Н.392.3768 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.25.ПП.Н.392.3769 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.25.ПП.Н.392.3770 

— органів травлення ПФ.С.25.ПП.Н.392.3771 

— органів дихання ПФ.С.25.ПП.Н.392.3772 

— органів системи кровообігу ПФ.С.25.ПП.Н.392.3773 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.25.ПП.Н.392.3774 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.25.ПП.Н.392.3775 

— ендокринної системи ПФ.С.25.ПП.Н.392.3776 

— інфекційні у дітей ПФ.С.25.ПП.Н.392.3777 

— нервові ПФ.С.25.ПП.Н.392.3778 

Здоровпункт ПФ.С.25.ПП.Н.392.3779 

Основи лікувального масажу ПФ.С.25.ПП.Н.392.3780 

Методики масажу ПФ.С.25.ПП.Н.392.3781 

Проводити ПФ.С.25. Електричний струм високої напруги і частоти ПФ.С.25.ПП.Н.393.3782 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 205 

Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

дарсонвалізацію ПП.Н.393 

Проводити парафінові 

аплікації 

ПФ.С.25. 

ПП.Н.317 

Захворювання органів дихання ПФ.С.25.ПП.Н.317.3783 

Водо-   і теплолікування Санаторно-курортна справа ПФ.С.25.ПП.Н.317.3784 

Лікування гінекологічних хворих ПФ.С.25.ПП.Н.317.3785 

Проводити профілактику 

гострих та хронічних 

захворювань органів 

дихання 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.394 

Захворювання органів дихання ПФ.С.26.ПП.Р.394.3786 

Проводити профілактику 

гострих та хронічних 

захворювань органів 

кровообігу. 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.395 

Захворювання органів кровообігу ПФ.С.26.ПП.Р.395.3787 

Проводити профілактику 

гострих та хронічних 

захворювань органів 

травлення 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.396 

Захворювання органів травлення ПФ.С.26.ПП.Р.396.3788 

Проводити профілактику 

гострих та хронічних 

захворювань нирок, 

сечовивідних шляхів 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.397 

Захворювання нирок, сечовивідних шляхів ПФ.С.26.ПП.Р.397.3789 

Проводити профілактику 

гострих та хронічних 

захворювань ендокринних 

залоз 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.398 

Захворювання ендокринних залоз Порушення обміну речовин ПФ.С.26.ПП.Р.398.3790 

Проводити профілактику 

гострих та хронічних 

захворювань крові та 

органів кровотворення 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.399 

Захворювання крові та органів кровотворення ПФ.С.26.ПП.Р.399.3791 

Проводити профілактику 

гострих та хронічних 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.400 

Захворювання сполучної тканини та хвороби суглобів ПФ.С.26.ПП.Р.400.3792 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

захворювань сполучної 

тканини та суглобів 

Проводити профілактику 

гострих алергічних 

захворювань 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.401 

Гострі алергійні захворювання ПФ.С.26.ПП.Р.401.3793 

Проводити профілактику 

хронічних професійних 

захворювань 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.402 

Професійні захворювання ПФ.С.26.ПП.Р.402.3794 

Проводити профілактику 

захворювань 

новонароджених 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.403 

Профілактика захворювань новонароджених ПФ.С.26.ПП.Р.403.3795 

Проводити профілактику 

гіповітамінозу, рахіту 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.404 

Профілактика гіповітамінозів, рахіту ПФ.С.26.ПП.Р.404.3796 

Проводити профілактику 

аномалій конституції 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.405 

Профілактика аномалій конституції ПФ.С.26.ПП.Р.405.3797 

Проводити профілактику 

нагноєння операційної та 

післяопераційної ран 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.406 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.26.ПП.Р.406.3798 

Ушкодження ПФ.С.26.ПП.Р.406.3799 

Проводити профілактику 

гострої анемії 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.407 

Гемостаз ПФ.С.26.ПП.Р.407.3800 

Проводити профілактику 

ускладнень переливання 

крові 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.408 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.26.ПП.Р.408.3801 

Проводити профілактику 

ускладнень знеболювання 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.409 

Знеболювання ПФ.С.26.ПП.Р.409.3802 

Порушення життєдіяльності організму, їх усунення ПФ.С.26.ПП.Р.409.3803 

Проводити профілактику 

ускладнень у разі 

ушкоджень 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.410 

Ушкодження ПФ.С.26.ПП.Р.410.3804 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.26.ПП.Р.410.3805 

Оперативна хірургічна техніка ПФ.С.26.ПП.Р.410.3806 

Ушкодження та захворювання:  
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.26.ПП.Р.410.3807 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.26.ПП.Р.410.3808 

— органів черевної порожнини ПФ.С.26.ПП.Р.410.3809 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.С.26.ПП.Р.410.3810 

Проводити профілактику 

хірургічної інфекції 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.411 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.26.ПП.Р.411.3811 

Хірургічна інфекція ПФ.С.26.ПП.Р.411.3812 

Проводити профілактику 

злоякісних пухлин 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.412 

Пухлини ПФ.С.26.ПП.Р.412.3813 

Змертвіння ПФ.С.26.ПП.Р.412.3814 

Захворювання судин нижніх кінцівок ПФ.С.26.ПП.Р.412.3815 

Проводити профілактику 

змертвіння 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.413 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.26.ПП.Р.413.3816 

Гемостаз ПФ.С.26.ПП.Р.413.3817 

Змертвіння ПФ.С.26.ПП.Р.413.3818 

Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта, таза Синдром тривалого роздавлювання ПФ.С.26.ПП.Р.413.3819 

Проводити профілактику 

підвищення 

внутрішньочерепного 

тиску. 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.414 

Захворювання та ушкодження голови, обличчя, шиї ПФ.С.26.ПП.Р.414.3820 

Проводити профілактику 

захворювань грудної 

клітки та органів грудної 

порожнини 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.415 

Захворювання та ушкодження грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.26.ПП.Р.415.3821 

Проводити профілактику 

хронічних захворювань 

органів черевної 

порожнини 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.416 

Хронічні захворювання органів черевної порожнини ПФ.С.26.ПП.Р.416.3822 

Проводити профілактику 

гострих захворювань 

прямої кишки 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.417 

Захворювання та ушкодження прямої кишки ПФ.С.26.ПП.Р.417.3823 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Проводити профілактику 

захворювань сечових і 

статевих органів 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.418 

Захворювання та ушкодження сечових і статевих органів ПФ.С.26.ПП.Р.418.3824 

Проводити профілактику 

захворювань судин 

нижніх кінцівок 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.419 

Захворювання судин нижніх кінцівок ПФ.С.26.ПП.Р.419.3825 

Проводити профілактику 

очних захворювань 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.420 

Профілактика очних захворювань ПФ.С.26.ПП.Р.420.3826 

Проводити профілактику 

захворювань вуха, горла, 

носа 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.421 

Профілактика захворювань вуха, горла, носа ПФ.С.26.ПП.Р.421.3827 

Проводити профілактику 

нервових захворювань 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.422 

Профілактика нервових захворювань ПФ.С.26.ПП.Р.422.3828 

Проводити профілактику 

психічних захворювань 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.423 

Профілактика психічних захворювань ПФ.С.26.ПП.Р.423.3829 

Проводити профілактику 

шкірних захворювань 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.424 

Профілактика шкірних захворювань ПФ.С.26.ПП.Р.424.3830 

Проводити профілактику 

гострих та хронічних 

захворювань жіночих 

статевих органів 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.425 

Запальні захворювання жіночих статевих органів ПФ.С.26.ПП.Р.425.3831 

Проводити профілактику 

стоматологічних 

захворювань 

ПФ.С.26. 

ПП.Р.426 

Профілактика основних стоматологічних захворювань ПФ.С.26.ПП.Р.426.3832 

Виявляти інфекційного 

хворого 

ПФ.С.27. 

ПР.Р.427 

Захворювання:  

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.26.ПР.Р.427.3833 

— органів дихання ПФ.С.26.ПР.Р.427.3834 

— інфекційні у дітей ПФ.С.26.ПР.Р.427.3835 

— інфекційні нервової системи ПФ.С.26.ПР.Р.427.3836 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.26.ПР.Р.427.3837 

Санітарно-епідеміологічна служба в Україні ПФ.С.26.ПР.Р.427.3838 

Виявляти хворого на 

заразні шкірні 

захворювання 

ПФ.С.27. 

ПР.Р.428 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.27.ПР.Р.428.3839 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.С.27.ПР.Р.428.3840 

Виявляти хворого на 

венеричні захворювання 

та захворювання, що 

передаються статевим 

шляхом 

ПФ.С.27. 

ПР.Р.429 

Методика обстеження вагітної ПФ.С.27.ПР.Р.429.3841 

Методика обстеження гінекологічної хворої ПФ.С.27.ПР.Р.429.3842 

Захворювання:  

— венеричні ПФ.С.27.ПР.Р.429.3843 

— що передаються статевим шляхом ПФ.С.27.ПР.Р.429.3844 

Запальні захворювання жіночих статевих органів ПФ.С.27.ПР.Р.429.3845 

Виявляти хворого з 

анаеробною інфекцією 

ПФ.С.27. 

ПР.Р.430 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.27.ПР.Р.430.3846 

Хірургічна інфекція ПФ.С.27.ПР.Р.430.3847 

Визначати строки 

нагляду та ізоляції за 

контактними у вогнищі 

заразних шкірних, 

інфекційних захворювань 

ПФ.С.27 

.ПР.Р.431 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.С.27.ПР.Р.431.3848 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.С.27.ПР.Р.431.3849 

— венеричні ПФ.С.27.ПР.Р.431.3850 

— що передаються статевим шляхом ПФ.С.27.ПР.Р.431.3851 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.27.ПР.Р.431.3852 

Проводити обстеження 

членів родини та осіб, які 

контактували з хворими 

на заразні шкірні, 

венеричні та інфекційні у 

ПФ.С.27. 

ПП.Р.432 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.С.27.ПП.Р.432.3853 

— інфекції дихальних шляхів ПФ.С.27.ПП.Р.432.3854 

— кишкові інфекції ПФ.С.27.ПП.Р.432.3855 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

дітей захворювання і 

термінову профілактику 

інфекційних хвороб 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.С.27.ПП.Р.432.3856 

— венеричні ПФ.С.27.ПП.Р.432.3857 

— що передаються статевим шляхом ПФ.С.27.ПП.Р.432.3858 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.27.ПП.Р.432.3859 

Проводити епідемічне 

обстеження у вогнищі 

інфекційної хвороби 

ПФ.С.27. 

ПП.Р.433 

Захворювання:  

— кров’яні (трансмісивні) інфекції ПФ.С.27.ПП.Р.433.3860 

— інфекції зовнішніх покривів ПФ.С.27.ПП.Р.433.3861 

— СНІД ПФ.С.27.ПП.Р.433.3862 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.27.ПП.Р.433.3863 

Забезпечувати особисту 

безпеку під час роботи з 

хворими та інфекційним 

матеріалом 

ПФ.С.27. 

ПП.Р.434 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.С.27.ПП.Р.434.3864 

— особливо небезпечні хвороби ПФ.С.27.ПП.Р.434.3865 

— СНІД ПФ.С.27.ПП.Р.434.3866 

Хірургічна інфекція ПФ.С.27.ПП.Р.434.3867 

Профілактика хірургічної інфекції ПФ.С.27.ПП.Р.434.3868 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.27.ПП.Р.434.3869 

Профілактика заразних шкірних і венеричних хвороб ПФ.С.27.ПП.Р.434.3870 

Надягати і знімати 

протичумний костюм 

ПФ.С.27. 

ПП.Н.435 

Захворювання:  

— чума ПФ.С.27.ПП.Н.435.3871 

— сибірка ПФ.С.27.ПП.Н.435.3872 

Застосовувати 

протиснідний набір 

ПФ.С.27. 

ПП.Н.436 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.27.ПП.Н.436.3873 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.27.ПП.Н.436.3874 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.27.ПП.Н.436.3875 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.27.ПП.Н.436.3876 

— органів травлення ПФ.С.27.ПП.Н.436.3877 

— органів дихання ПФ.С.27.ПП.Н.436.3878 

— органів системи кровообігу ПФ.С.27.ПП.Н.436.3879 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.27.ПП.Н.436.3880 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.27.ПП.Н.436.3881 

— ендокринної системи ПФ.С.27.ПП.Н.436.3882 

— інфекційні у дітей ПФ.С.27.ПП.Н.436.3883 

— СНІД ПФ.С.27.ПП.Н.436.3884 

— нервові і психічні ПФ.С.27.ПП.Н.436.3885 

Неоперативна хірургічна техніка ПФ.С.27.ПП.Н.436.3886 

Профілактика захворювань:  

— в акушерських стаціонарах ПФ.С.27.ПП.Н.436.3887 

— заразних шкірних ПФ.С.27.ПП.Н.436.3888 

— венеричних ПФ.С.27.ПП.Н.436.3889 
 

Проводити поточну і 

заключну дезінфекцію при 

різноманітних 

інфекційних 

захворюваннях, заразних 

шкірних і венеричних 

хворобах 

ПФ.С.27. 

ПП.Н.437 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.27.ПП.Н.437.3890 

Післяпологові септичні захворювання ПФ.С.27.ПП.Н.437.3891 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.27.ПП.Н.437.3892 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.27.ПП.Н.437.3893 

— інфекційні у дітей ПФ.С.27.ПП.Н.437.3894 

Профілактика захворювань:  

— в акушерських стаціонарах ПФ.С.27.ПП.Н.437.3895 

— заразних шкірних ПФ.С.27.ПП.Н.437.3896 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— венеричних ПФ.С.27.ПП.Н.437.3897 

Структура і режим інфекційної служби ПФ.С.27.ПП.Н.437.3898 

Проводити санітарно-

гігієнічні заходи в роті 

та батальйоні 

ПФ.С.27. 

ПП.Р.438 

Основи військової гігієни ПФ.С.27.ПП.Р.438.3899 

Основи військової епідеміології ПФ.С.27.ПП.Р.438.3900 

Протиепідемічний захист військ в умовах застосування противником бактеріологічної 

зброї 

ПФ.С.27.ПП.Р.438.3901 

Проводити медичний, 

санітарний контроль за 

об’єктами харчування 

ПФ.С.27. 

ПП.Р.439 

Основи військової гігієни ПФ.С.27.ПП.Р.439.3902 

Основи військової епідеміології ПФ.С.27.ПП.Р.439.3903 

Протиепідемічний захист військ в умовах застосування противником бактеріологічної 

зброї 

ПФ.С.27.ПП.Р.439.3904 

Очищати та 

знезаражувати воду в 

польових умовах 

ПФ.С.27. 

ПП.Р.440 

Основи військової гігієни ПФ.С.27.ПП.Р.440.3905 

Основи військової епідеміології ПФ.С.27.ПП.Р.440.3906 

Протиепідемічний захист військ в умовах застосування противником бактеріологічної 

зброї 

ПФ.С.27.ПП.Р.440.3907 

Проводити санацію 

мікровогнищ гельмінтозів 

ПФ.С.28. 

ПП.Н.441 

Захворювання:  

— органів травлення ПФ.С.28.ПП.Н.441.3908 

— гельмінтози ПФ.С.28.ПП.Н.441.3909 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.28.ПП.Н.441.3910 

Здійснювати диспансерне 

спостереження до 

повного виліковування 

хворих і ліквідації 

осередку 

ПФ.С.28. 

ПР.О.442 

Захворювання:  

— органів травлення ПФ.С.28.ПР.О.442.3911 

— гельмінтози ПФ.С.28.ПР.О.442.3912 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.28.ПР.О.442.3913 

Профілактика заразних шкірних та венеричних хвороб. Питання диспансеризації ПФ.С.28.ПР.О.442.3914 

Визначати групи 

населення, що підлягають 

ПФ.С.29. 

ПР.О.443 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.29.ПР.О.443.3915 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.29.ПР.О.443.3916 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 213 

Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

диспансеризації та 

здійснювати 

диспансерний нагляд за 

ними 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.29.ПР.О.443.3917 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.29.ПР.О.443.3918 

— гіповітаміноз ПФ.С.29.ПР.О.443.3919 

— аномалії конституції ПФ.С.29.ПР.О.443.3920 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.29.ПР.О.443.3921 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.29.ПР.О.443.3922 

— органів травлення ПФ.С.29.ПР.О.443.3923 

— органів дихання ПФ.С.29.ПР.О.443.3924 

— органів системи кровообігу ПФ.С.29.ПР.О.443.3925 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.29.ПР.О.443.3926 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.29.ПР.О.443.3927 

— ендокринної системи ПФ.С.29.ПР.О.443.3928 

— інфекційні у дітей ПФ.С.29.ПР.О.443.3929 

— кришталика і склистого тіла ПФ.С.29.ПР.О.443.3930 

— глаукома ПФ.С.29.ПР.О.443.3931 

— сітківки і зорового нерва ПФ.С.29.ПР.О.443.3932 

— травми органа зору ПФ.С.29.ПР.О.443.3933 

Основні завдання і організація педіатричної служби в Україні. Роль помічника лікаря в 

організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3934 

Профілактика інфекційних хвороб ПФ.С.29.ПР.О.443.3935 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.29.ПР.О.443.3936 

Ушкодження та захворювання:  

— органів черевної порожнини ПФ.С.29.ПР.О.443.3937 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— прямої кишки ПФ.С.29.ПР.О.443.3938 

— сечових і статевих органів ПФ.С.29.ПР.О.443.3939 

— судин нижніх кінцівок ПФ.С.29.ПР.О.443.3940 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.29.ПР.О.443.3941 

Санітарно-епідеміологічна служба в Україні ПФ.С.29.ПР.О.443.3942 

Профілактика заразних шкірних та венеричних хвороб. Питання диспансеризації ПФ.С.29.ПР.О.443.3943 

Проводити нагляд за 

установами для дітей і 

підлітків 

ПФ.С.30. 

ПП.О.444 

Санітарно-епідеміологічна служба ПФ.С.30.ПП.О.444.3944 

Медична допомога сільському населенню ПФ.С.30.ПП.О.444.3945 

Проводити нагляд за 

комунальними, харчовими 

і промисловими 

об’єктами 

ПФ.С.30. 

ПП.О.445 

Профілактика інфекційних хвороб ПФ.С.30.ПП.О.445.3946 

Санітарно-епідеміологічна служба ПФ.С.30.ПП.О.445.3947 

Медична допомога сільському населенню ПФ.С.30.ПП.О.445.3948 

Проводити нагляд за 

водопостачанням 

ПФ.С.30. 

ПП.О.446 

Профілактика інфекційних хвороб ПФ.С.30.ПП.О.446.3949 

Санітарно-епідеміологічна служба ПФ.С.30.ПП.О.446.3950 

Медична допомога сільському населенню ПФ.С.30.ПП.О.446.3951 

Проводити нагляд за 

очисткою населених 

пунктів 

ПФ.С.30. 

ПП.О.447 

Профілактика інфекційних хвороб ПФ.С.30.ПП.О.447.3952 

Санітарно-епідеміологічна служба ПФ.С.30.ПП.О.447.3953 

Медична допомога сільському населенню ПФ.С.30.ПП.О.447.3954 
 

Проводити нагляд за 

тваринницькими 

комплексами і 

молочнотоварними 

фермами 

ПФ.С.30. 

ПП.О.448 

Профілактика інфекційних хвороб ПФ.С.30.ПП.О.448.3955 

Санітарно-епідеміологічна служба ПФ.С.30.ПП.О.448.3956 

Медична допомога сільському населенню ПФ.С.30.ПП.О.448.3957 

Визначати показання і 

протипоказання щодо 

вакцинації 

ПФ.С.31. 

ПР.О.449 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.31.ПР.О.449.3958 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.31.ПР.О.449.3959 

Інфекційні хвороби  у дітей ПФ.С.31.ПР.О.449.3960 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Здоровпункт ПФ.С.31.ПР.О.449.3961 

Організація і проведення імунопрофілактики ПФ.С.31.ПР.О.449.3962 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.31.ПР.О.449.3963 

Проводити планові 

щеплення 

ПФ.С.31. 

ПП.О.450 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.31.ПП.О.450.3964 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.31.ПП.О.450.3965 

Інфекційні хвороби у дітей ПФ.С.31.ПП.О.450.3966 

Здоровпункт ПФ.С.31.ПП.О.450.3967 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.31.ПП.О.450.3968 

Організація і проведення імунопрофілактики ПФ.С.31.ПП.О.450.3969 

Медична допомога сільському населенню ПФ.С.31.ПП.О.450.3970 

Проводити активно-

пасивну профілактику 

правця 

ПФ.С.31. 

ПП.О.451 

Ушкодження ПФ.С.31.ПП.О.451.3971 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.31.ПП.О.451.3972 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.31.ПП.О.451.3973 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.31.ПП.О.451.3974 

— органів черевної порожнини ПФ.С.31.ПП.О.451.3975 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.С.31.ПП.О.451.3976 

Проводити щеплення за 

епідеміологічними 

показаннями 

ПФ.С.31. 

ПП.О.452 

Інфекційні хвороби у дітей ПФ.С.31.ПП.О.452.3977 

Здоровпункт ПФ.С.31.ПП.О.452.3978 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.31.ПП.О.452.3979 

Організація і проведення імунопрофілактики ПФ.С.31.ПП.О.452.3980 

Запобігати ускладнень 

внаслідок щеплення 

ПФ.С.31. 

ПП.Р.453 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.31.ПП.Р.453.3981 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.31.ПП.Р.453.3982 

Організація і проведення імунопрофілактики ПФ.С.31.ПП.Р.453.3983 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
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Інфекційні хвороби у дітей ПФ.С.31.ПП.Р.453.3984 

Здоровпункт ПФ.С.31.ПП.Р.453.3985 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.31.ПП.Р.453.3986 

Проводити роботу серед 

населення з питань 

профілактичної 

медицини, гігієнічного 

навчання, здорового 

способу життя 

ПФ.С.32. 

ПР.Р.454 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.32.ПР.Р.454.3987 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.32.ПР.Р.454.3988 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.32.ПР.Р.454.3989 

Вигодовування грудної дитини і харчування дітей старшого віку ПФ.С.32.ПР.Р.454.3990 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.32.ПР.Р.454.3991 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.32.ПР.Р.454.3992 

— гіповітаміноз ПФ.С.32.ПР.Р.454.3993 

— аномалії конституції ПФ.С.32.ПР.Р.454.3994 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.32.ПР.Р.454.3995 

— хронічні розлади травлення ПФ.С.32.ПР.Р.454.3996 

— органів травлення ПФ.С.32.ПР.Р.454.3997 

— органів дихання ПФ.С.32.ПР.Р.454.3998 

— органів системи кровообігу ПФ.С.32.ПР.Р.454.3999 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.32.ПР.Р.454.4000 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.32.ПР.Р.454.4001 

— ендокринної системи ПФ.С.32.ПР.Р.454.4002 

— інфекційні у дітей ПФ.С.32.ПР.Р.454.4003 

— рогівки і склери  ПФ.С.32.ПР.Р.454.4004 

— судинної оболонки ока ПФ.С.32.ПР.Р.454.4005 

— глаукома ПФ.С.32.ПР.Р.454.4006 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— травми органа зору ПФ.С.32.ПР.Р.454.4007 

— алкоголізм і наркоманія ПФ.С.32.ПР.Р.454.4008 

Здоровпункт ПФ.С.32.ПР.Р.454.4009 

Гігієна вагітної ПФ.С.32.ПР.Р.454.4010 

Формування здорового способу життя ПФ.С.32.ПР.Р.454.4011 

Основні завдання та організація педіатричної служби в Україні. Роль фельдшера в 

організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4012 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.32.ПР.Р.454.4013 

Профілактика заразних шкірних та венеричних хвороб. Питання диспансеризації ПФ.С.32.ПР.Р.454.4014 

Функції органа зору ПФ.С.32.ПР.Р.454.4015 

Поняття про рефракцію та акомодацію ПФ.С.32.ПР.Р.454.4016 

Профілактика основних стоматологічних захворювань. Гігієна порожнини рота ПФ.С.32.ПР.Р.454.4017 

Проводити роботу на 

підприємствах та в 

сільському господарстві з 

питань профілактики 

травматизму, 

мікротравм, інфекційних 

захворювань, харчових 

отруєнь, гельмінтозів 

ПФ.С.32. 

ПР.Р.455 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.32.ПР.Р.455.4018 

Профілактика заразних шкірних та венеричних хвороб. Питання диспансеризації ПФ.С.32.ПР.Р.455.4019 

Травми органа зору ПФ.С.32.ПР.Р.455.4020 

Організація лікувально-профілактичної допомоги міському населенню, працівникам 

промислових підприємств і будівництва 

ПФ.С.32.ПР.Р.455.4021 

Медична допомога сільському населенню ПФ.С.32.ПР.Р.455.4022 
 

Проводити пропаганду 

серед дитячого і 

дорослого населення з 

питань профілактики 

корости, педикульозу, 

мікозів у лазнях, 

перукарнях, басейнах, 

душових, дитячих 

установах 

ПФ.С.32. 

ПР.Р.456 

Формування здорового способу життя ПФ.С.32.ПР.Р.456.4023 

Здоровпункт ПФ.С.32.ПР.Р.456.4024 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.32.ПР.Р.456.4025 

Профілактика заразних шкірних та венеричних хвороб. Питання диспансеризації ПФ.С.32.ПР.Р.456.4026 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Складати план роботи  

здоровпункту 

ПФ.С.33. 

ПП.О.457 

Основні завдання і організація педіатричної служби в Україні. Роль фельдшера в 

організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям 

ПФ.С.33.ПП.О.457.4027 

Здоровпункт ПФ.С.33.ПП.О.457.4028 

Організація лікувально-профілактичної допомоги міському населенню, працівникам 

промислових підприємств і будівництва 

ПФ.С.33.ПП.О.457.4029 

Медична допомога сільському населенню ПФ.С.33.ПП.О.457.4030 

Економіка, планування, фінансування установ охорони здоров’я в Україні ПФ.С.33.ПП.О.457.4031 

Організація психіатричної допомоги. Принципи реабілітації психічнохворих ПФ.С.33.ПП.О.457.4032 

Складати план 

протиепідемічних заходів 

у вогнищах інфекції 

ПФ.С.33. 

ПП.О.458 

Інфекційні хвороби у дітей ПФ.С.33.ПП.О.458.4033 

Здоровпункт ПФ.С.33.ПП.О.458.4034 

Профілактика інфекційних хвороб ПФ.С.33.ПП.О.458.4035 

Складати рекомендації 

щодо профілактики 

СНІДу та вірусних 

гепатитів для персоналу 

здоровпунктів 

ПФ.С.33. 

ПП.О.459 

Захворювання:  

— інфекційні у дітей ПФ.С.33.ПП.О.459.4036 

— вірусні гепатити ПФ.С.33.ПП.О.459.4037 

— СНІД ПФ.С.33.ПП.О.459.4038 

Здоровпункт ПФ.С.33.ПП.О.459.4039 

Профілактика інфекційних хвороб ПФ.С.33.ПП.О.459.4040 
 

Складати план заходів 

щодо профілактики 

гельмінтозів в 

організованих колективах 

та індивідуальних 

господарствах громадян 

ПФ.С.33. 

ПП.О.460 

Захворювання:  

— гельмінтози ПФ.С.33.ПП.О.460.4041 

Складати річний та 

помісячний плани 

щеплень 

ПФ.С.33. 

ПП.О.461 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.33.ПП.О.461.4042 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.33.ПП.О.461.4043 

Організація і проведення імунопрофілактики ПФ.С.33.ПП.О.461.4044 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
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Інфекційні хвороби у дітей ПФ.С.33.ПП.О.461.4045 

Здоровпункт ПФ.С.33.ПП.О.461.4046 

Профілактика інфекційних хвороб ПФ.С.33.ПП.О.461.4047 

Складати програму 

санітарного паспорту 

сільського населеного 

пункту для 

характеристики дільниці 

ПФ.С.33. 

ПП.О.462 

Санітарно-епідеміологічна служба ПФ.С.33.ПП.О.462.4048 

Медична допомога сільському населенню ПФ.С.33.ПП.О.462.4049 

Складати план роботи  

гігієнічному навчанню та 

вихованню населення, для 

проведення санітарно-

просвітньої роботи на 

дільниці 

ПФ.С.33. 

ПП.О.463 

Основні показники здоров’я населення ПФ.С.33.ПП.О.463.4050 

Формування здорового способу життя ПФ.С.33.ПП.О.463.4051 

Організовувати медичне 

забезпечення бойових дій 

особового складу 

батальйону. 

ПФ.С.34. 

ПР.О.464 

Основи організації забезпечення медичною технікою і майном у воєнний час ПФ.С.34.ПР.О.464.4052 

Організовувати медичний 

контроль за станом 

здоров’я особового 

складу батальйону 

ПФ.С.34. 

ПР.Р.465 

Основні показники здоров’я населення ПФ.С.34.ПР.Р.465.4053 

 

Організовувати 

санітарно-

епідеміологічну розвідку в 

районі розташування 

батальйону 

ПФ.С.34. 

ПР.Р.466 

Основи військової гігієни ПФ.С.34.ПР.Р.466.4054 

Основи військової епідеміології ПФ.С.34.ПР.Р.466.4055 

Оформлювати 

санітарно-

епідеміологічну картку 

ПФ.С.34. 

ПП.Р.467 

Інфекційні хвороби у дітей ПФ.С.34.ПП.Р.467.4056 

Здоровпункт ПФ.С.34.ПП.Р.467.4057 

Профілактика інфекційних хвороб ПФ.С.34.ПП.Р.467.4058 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Заповнювати паспортну 

частину медичної картки 

амбулаторного хворого 

ПФ.С.35. 

ПП.Р.468 

Методика обстеження гінекологічних хворих ПФ.С.35.ПП.Р.468.4059 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.35.ПП.Р.468.4060 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.35.ПП.Р.468.4061 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.35.ПП.Р.468.4062 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.35.ПП.Р.468.4063 

— гіповітаміноз ПФ.С.35.ПП.Р.468.4064 

— аномалії конституції ПФ.С.35.ПП.Р.468.4065 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.35.ПП.Р.468.4066 

— хронічні розлади травлення ПФ.С.35.ПП.Р.468.4067 

— органів травлення ПФ.С.35.ПП.Р.468.4068 

— органів дихання ПФ.С.35.ПП.Р.468.4069 

— органів системи кровообігу ПФ.С.35.ПП.Р.468.4070 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.35.ПП.Р.468.4071 

— алергійні шкіри ПФ.С.35.ПП.Р.468.4072 

— шкірні з нез’ясованою етіологією ПФ.С.35.ПП.Р.468.4073 

— інфекційні та паразитарні шкіри ПФ.С.35.ПП.Р.468.4074 

— венеричні ПФ.С.35.ПП.Р.468.4075 

— що передаються статевим шляхом ПФ.С.35.ПП.Р.468.4076 

— орбіти і рухового апарату ока ПФ.С.35.ПП.Р.468.4077 

— повік і слізного апарату ПФ.С.35.ПП.Р.468.4078 

— кон’юнктиви ПФ.С.35.ПП.Р.468.4079 

— рогівки і склери ПФ.С.35.ПП.Р.468.4080 

— судинної оболонки ока ПФ.С.35.ПП.Р.468.4081 
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Зміст уміння, що 
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— кришталика і склистого тіла ПФ.С.35.ПП.Р.468.4082 

— глаукома ПФ.С.35.ПП.Р.468.4083 

— сітківки і зорового нерва ПФ.С.35.ПП.Р.468.4084 

— травми органа зору ПФ.С.35.ПП.Р.468.4085 

— нервові і психічні ПФ.С.35.ПП.Р.468.4086 

Здоровпункт ПФ.С.35.ПП.Р.468.4087 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.35.ПП.Р.468.4088 

Структура і режим інфекційної служби ПФ.С.35.ПП.Р.468.4089 

Методи дослідження зорових функцій органа зору ПФ.С.35.ПП.Р.468.4090 

Медична документація ПФ.С.35.ПП.Р.468.4091 

Заповнювати 

індивідуальну картку 

вагітної 

ПФ.С.35. 

ПП.Р.469 

Методика обстеження вагітної ПФ.С.35.ПП.Р.469.4092 

Охорона здоров’я матері та дитини ПФ.С.35.ПП.Р.469.4093 

Заповнювати обмінну 

картку вагітної 

ПФ.С.35. 

ПП.Р.470 

Методика обстеження вагітної ПФ.С.35.ПП.Р.470.4094 

Пологи ПФ.С.35.ПП.Р.470.4095 

Охорона здоров’я матері та дитини ПФ.С.35.ПП.Р.470.4096 

Заповнювати зошит 

реєстрації вагітних, що 

перебувають під 

наглядом здоровпункту 

ПФ.С.35. 

ПП.Р.471 

Здоровпункт ПФ.С.35.ПП.Р.471.4097 

Заповнювати медичну 

картку дитини 

ПФ.С.35. 

ПП.Р.472 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.35.ПП.Р.472.4098 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.35.ПП.Р.472.4099 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.35.ПП.Р.472.4100 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.35.ПП.Р.472.4101 

— гіповітаміноз ПФ.С.35.ПП.Р.472.4102 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— аномалії конституції ПФ.С.35.ПП.Р.472.4103 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.35.ПП.Р.472.4104 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.35.ПП.Р.472.4105 

— органів травлення ПФ.С.35.ПП.Р.472.4106 

— органів дихання ПФ.С.35.ПП.Р.472.4107 

— органів системи кровообігу ПФ.С.35.ПП.Р.472.4108 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.35.ПП.Р.472.4109 

Здоровпункт ПФ.С.35.ПП.Р.472.4110 

Охорона здоров’я матері та дитини ПФ.С.35.ПП.Р.472.4111 

Заповнювати історію 

розвитку дитини 

ПФ.С.35. 

ПП.Р.473 

Здоровпункт ПФ.С.35.ПП.Р.473.4112 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.35.ПП.Р.473.4113 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.35.ПП.Р.473.4114 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.35.ПП.Р.473.4115 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.35.ПП.Р.473.4116 

— гіповітаміноз ПФ.С.35.ПП.Р.473.4117 

— аномалії конституції ПФ.С.35.ПП.Р.473.4118 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.35.ПП.Р.473.4119 

— хронічні розлади травлення ПФ.С.35.ПП.Р.473.4120 

— органів травлення ПФ.С.35.ПП.Р.473.4121 

— органів дихання ПФ.С.35.ПП.Р.473.4122 

— органів системи кровообігу ПФ.С.35.ПП.Р.473.4123 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.35.ПП.Р.473.4124 

Охорона здоров’я матері та дитини ПФ.С.35.ПП.Р.473.4125 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Заповнювати талон 

направлення на 

консультацію і в 

допоміжні кабінети 

ПФ.С.35. 

ПП.Р.474 

Здоровпункт ПФ.С.35.ПП.Р.474.4126 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.35.ПП.Р.474.4127 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.35.ПП.Р.474.4128 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.35.ПП.Р.474.4129 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.35.ПП.Р.474.4130 

— гіповітаміноз ПФ.С.35.ПП.Р.474.4131 

— аномалії конституції ПФ.С.35.ПП.Р.474.4132 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.35.ПП.Р.474.4133 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.35.ПП.Р.474.4134 

— органів травлення ПФ.С.35.ПП.Р.474.4135 

— органів дихання ПФ.С.35.ПП.Р.474.4136 

— органів системи кровообігу ПФ.С.35.ПП.Р.474.4137 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.35.ПП.Р.474.4138 

— інфекційні у дітей ПФ.С.35.ПП.Р.474.4139 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.35.ПП.Р.474.4140 

Медична документація ПФ.С.35.ПП.Р.474.4141 
 

Заповнювати термінове 

повідомлення в СЕС про 

наявність інфекційного 

захворювання, харчового, 

гострого та 

професійного отруєння 

ПФ.С.35. 

ПП.Р.475 

Інфекційні у дітей хвороби ПФ.С.35.ПП.Р.475.4142 

Здоровпункт ПФ.С.35.ПП.Р.475.4143 

Хірургічна інфекція ПФ.С.35.ПП.Р.475.4144 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.35.ПП.Р.475.4145 

Структура і режим інфекційної служби ПФ.С.35.ПП.Р.475.4146 

Санітарно-епідеміологічна служба в Україні ПФ.С.35.ПП.Р.475.4147 

Основні показники здоров’я населення ПФ.С.35.ПП.Р.475.4148 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Медична документація ПФ.С.35.ПП.Р.475.4149 

Заповнювати контрольну 

картку диспансерного 

спостереження 

ПФ.С.35. 

ПП.Р.476 

Методика обстеження гінекологічної хворої ПФ.С.35.ПП.Р.476.4150 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.35.ПП.Р.476.4151 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.35.ПП.Р.476.4152 

— гіповітаміноз ПФ.С.35.ПП.Р.476.4153 

— аномалії конституції ПФ.С.35.ПП.Р.476.4154 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.35.ПП.Р.476.4155 

— хронічні розлади травлення ПФ.С.35.ПП.Р.476.4156 

— органів травлення ПФ.С.35.ПП.Р.476.4157 

— органів дихання ПФ.С.35.ПП.Р.476.4158 

— органів системи кровообігу ПФ.С.35.ПП.Р.476.4159 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.35.ПП.Р.476.4160 

— інфекційні у дітей ПФ.С.35.ПП.Р.476.4161 

— нервові і психічні ПФ.С.35.ПП.Р.476.4162 

Здоровпункт ПФ.С.35.ПП.Р.476.4163 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.35.ПП.Р.476.4164 

Ушкодження та захворювання:  

— органів черевної порожнини ПФ.С.35.ПП.Р.476.4165 

— прямої кишки ПФ.С.35.ПП.Р.476.4166 

— сечових і статевих органів ПФ.С.35.ПП.Р.476.4167 

— судин нижніх кінцівок ПФ.С.35.ПП.Р.476.4168 

Аномалії розвитку та розташування жіночих статевих органів ПФ.С.35.ПП.Р.476.4169 

Порушення менструальної функції ПФ.С.35.ПП.Р.476.4170 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Запальні захворювання жіночих статевих органів ПФ.С.35.ПП.Р.476.4171 

Пухлиноподібні утворення та пухлини жіночих статевих органів ПФ.С.35.ПП.Р.476.4172 

Основні показники здоров’я населення ПФ.С.35.ПП.Р.476.4173 

Медична документація ПФ.С.35.ПП.Р.476.4174 

Заповнювати журнал 

обліку інфекційних хвороб 

ПФ.С.35. 

ПП.Р.477 

Інфекційні хвороби у дітей ПФ.С.35.ПП.Р.477.4175 

Здоровпункт ПФ.С.35.ПП.Р.477.4176 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.35.ПП.Р.477.4177 

Структура і режим інфекційної служби ПФ.С.35.ПП.Р.477.4178 

Санітарно-епідеміологічна служба в Україні ПФ.С.35.ПП.Р.477.4179 

Заповнювати картку 

епідемічного обстеження 

ПФ.С.35. 

ПП.Р.478 

Інфекційні хвороби у дітей ПФ.С.35.ПП.Р.478.4180 

Здоровпункт ПФ.С.35.ПП.Р.478.4181 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.35.ПП.Р.478.4182 

Структура і режим інфекційної служби ПФ.С.35.ПП.Р.478.4183 

Санітарно-епідеміологічна служба в Україні ПФ.С.35.ПП.Р.478.4184 

Заповнювати картку 

обліку профілактичних 

щеплень 

ПФ.С.35. 

ПП.Р.479 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.С.35.ПП.Р.479.4185 

Організація і проведення імунопрофілактики ПФ.С.35.ПП.Р.479.4186 

Інфекційні хвороби у дітей ПФ.С.35.ПП.Р.479.4187 

Здоровпункт ПФ.С.35.ПП.Р.479.4188 

Охорона здоров’я матері та дитини ПФ.С.35.ПП.Р.479.4189 

Профілактика інфекційних хвороб ПФ.С.35.ПП.Р.479.4190 

Заповнювати журнал 

обліку профілактичних 

щеплень 

ПФ.С.35. 

ПП.Р.480 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.С.35.ПП.Р.480.4191 

Організація і проведення імунопрофілактики ПФ.С.35.ПП.Р.480.4192 

Інфекційні хвороби у дітей ПФ.С.35.ПП.Р.480.4193 

Здоровпункт ПФ.С.35.ПП.Р.480.4194 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Ушкодження ПФ.С.35.ПП.Р.480.4195 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.35.ПП.Р.480.4196 

Захворювання та ушкодження:  

— голови, обличчя, шиї ПФ.С.35.ПП.Р.480.4197 

— грудної клітки та органів грудної порожнини ПФ.С.35.ПП.Р.480.4198 

— органів черевної порожнини ПФ.С.35.ПП.Р.480.4199 

— кінцівок, хребта, таза ПФ.С.35.ПП.Р.480.4200 

Профілактика інфекційних хвороб ПФ.С.35.ПП.Р.480.4201 

Заповнювати журнал 

реєстрації амбулаторних 

хворих 

ПФ.С.35. 

ПП.Р.481 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.35.ПП.Р.481.4202 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.35.ПП.Р.481.4203 

— гіповітаміноз ПФ.С.35.ПП.Р.481.4204 

— аномалії конституції ПФ.С.35.ПП.Р.481.4205 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.35.ПП.Р.481.4206 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.35.ПП.Р.481.4207 

— органів травлення ПФ.С.35.ПП.Р.481.4208 

— органів дихання ПФ.С.35.ПП.Р.481.4209 

— органів системи кровообігу ПФ.С.35.ПП.Р.481.4210 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.35.ПП.Р.481.4211 

— інфекційні у дітей ПФ.С.35.ПП.Р.481.4212 

— орбіти і рухового апарату ока ПФ.С.35.ПП.Р.481.4213 

— повік і слізного апарату ПФ.С.35.ПП.Р.481.4214 

— кон’юнктиви ПФ.С.35.ПП.Р.481.4215 

— рогівки і склери ПФ.С.35.ПП.Р.481.4216 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— судинної оболонки ока ПФ.С.35.ПП.Р.481.4217 

— кришталика і склистого тіла ПФ.С.35.ПП.Р.481.4218 

— глаукома ПФ.С.35.ПП.Р.481.4219 

— сітківки і зорового нерва ПФ.С.35.ПП.Р.481.4220 

— травми органа зору ПФ.С.35.ПП.Р.481.4221 

— нервові і психічні ПФ.С.35.ПП.Р.481.4222 

Здоровпункт ПФ.С.35.ПП.Р.481.4223 

Хірургічна діяльність на основних етапах лікування ПФ.С.35.ПП.Р.481.4224 

Медична документація ПФ.С.35.ПП.Р.481.4225 

Заповнювати книгу 

обліку санітарно-

просвітньої роботи 

ПФ.С.35. 

ПП.Р.482 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини та догляд за нею ПФ.С.35.ПП.Р.482.4226 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею ПФ.С.35.ПП.Р.482.4227 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку ПФ.С.35.ПП.Р.482.4228 

Вигодовування грудної дитини і харчування дітей старшого віку ПФ.С.35.ПП.Р.482.4229 

Захворювання:  

— новонароджених, пов’язані з актом пологів ПФ.С.35.ПП.Р.482.4230 

— новонароджених, пов’язані з інфікуванням ПФ.С.35.ПП.Р.482.4231 

— гіповітаміноз ПФ.С.35.ПП.Р.482.4232 

— аномалії конституції ПФ.С.35.ПП.Р.482.4233 

— гострі розлади травлення у дітей раннього віку ПФ.С.35.ПП.Р.482.4234 

— хронічні розлади живлення ПФ.С.35.ПП.Р.482.4235 

— органів травлення ПФ.С.35.ПП.Р.482.4236 

— органів дихання ПФ.С.35.ПП.Р.482.4237 

— органів системи кровообігу ПФ.С.35.ПП.Р.482.4238 

— системи крові та органів кровотворення ПФ.С.35.ПП.Р.482.4239 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

— нирок і сечовивідних шляхів ПФ.С.35.ПП.Р.482.4240 

— ендокринної системи ПФ.С.35.ПП.Р.482.4241 

— інфекційні у дітей ПФ.С.35.ПП.Р.482.4242 

— нервові і психічні ПФ.С.35.ПП.Р.482.4243 

Здоровпункт ПФ.С.35.ПП.Р.482.4244 

Профілактика інфекційних хвороб ПФ.С.35.ПП.Р.482.4245 

Основні завдання та організація педіатричної служби в Україні. Роль помічника лікаря в 

організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4246 

Санітарно-епідеміологічна служба ПФ.С.35.ПП.Р.482.4247 

Формування здорового способу життя ПФ.С.35.ПП.Р.482.4248 

Заповнювати звіт про 

профілактичні щеплення 

ПФ.С.35. 

ПП.Р.483 

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини ПФ.С.35.ПП.Р.483.4249 

Інфекційні хвороби у дітей ПФ.С.35.ПП.Р.483.4250 

Здоровпункт ПФ.С.35.ПП.Р.483.4251 

Профілактика інфекційних хвороб ПФ.С.35.ПП.Р.483.4252 

Обчислювати показники 

народжуваності 

ПФ.С.36. 

ЗР.О.484 

Основні показники здоров’я населення ПФ.С.36.ЗР.О.484.4253 

Статистичні показники ПФ.С.36.ЗР.О.484.4254 

Основи санології ПФ.С.36.ЗР.О.484.4255 

Обчислювати показники 

смертності 

ПФ.С.36. 

ЗР.О.485 

Здоровпункт ПФ.С.36.ЗР.О.485.4256 

Основні показники здоров’я населення ПФ.С.36.ЗР.О.485.4257 

Статистичні показники ПФ.С.36.ЗР.О.485.4258 

Основи санології ПФ.С.36.ЗР.О.485.4259 

Обчислювати показники 

природнього приросту 

ПФ.С.36. 

ЗР.О.486 

Основні показники здоров’я населення ПФ.С.36.ЗР.О.486.4260 

Обчислювати показники 

первинної 

ПФ.С.36. 

ЗР.О.487 

Основні показники здоров’я населення ПФ.С.36.ЗР.О.487.4261 

Статистичні показники ПФ.С.36.ЗР.О.487.4262 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

захворюваності 

Обчислювати показники 

загальної захворюваності 

та її структури для 

подальшого аналізу 

ПФ.С.36. 

ЗР.О.488 

Основні показники здоров’я населення ПФ.С.36.ЗР.О.488.4263 

Статистичні показники ПФ.С.36.ЗР.О.488.4264 

Обчислювати число 

випадків тимчасової 

втрати працездатності 

на 100 працюючих 

ПФ.С.37. 

ЗР.О.489 

Основні показники здоров’я населення ПФ.С.37.ЗР.О.489.4265 

Організація лікувально-профілактичної допомоги міському населенню, працівникам 

промислових підприємств і будівництва 

ПФ.С.37.ЗР.О.489.4266 

Обчислювати число днів 

тимчасової втрати 

працездатності на 100 

працюючих 

ПФ.С.37. 

ЗР.О.490 

Основні показники здоров’я населення ПФ.С.37.ЗР.О.490.4267 

Організація лікувально-профілактичної допомоги міському населенню, працівникам 

промислових підприємств і будівництва 

ПФ.С.37.ЗР.О.490.4268 

Обчислювати середню 

тривалість одного 

випадку тимчасової 

втрати працездатності 

ПФ.С.37. 

ЗР.О.491 

Основні показники здоров’я населення ПФ.С.37.ЗР.О.491.4269 

Організація лікувально-профілактичної допомоги міському населенню, працівникам 

промислових підприємств і будівництва 

ПФ.С.37.ЗР.О.491.4270 

Обчислювати структуру 

захворюваності з 

тимчасовою втратою 

працездатності 

ПФ.С.37. 

ЗР.О.492 

Основні показники здоров’я населення ПФ.С.37.ЗР.О.492.4271 

Статистичні показники ПФ.С.37.ЗР.О.492.4272 

Організація лікувально-профілактичної допомоги міському населенню, працівникам 

промислових підприємств і будівництва 

ПФ.С.37.ЗР.О.492.4273 

Обчислювати індекс 

здоров’я 

ПФ.С.37. 

ЗР.О.493 

Основні показники здоров’я населення ПФ.С.37.ЗР.О.493.4274 

Обчислювати відсоток 

хворих осіб 

ПФ.С.37. 

ЗР.О.494 

Основні показники здоров’я населення ПФ.С.37.ЗР.О.494.4275 

Обчислювати кратність 

захворювання 

ПФ.С.37. 

ЗР.О.495 

Основні показники здоров’я населення ПФ.С.37.ЗР.О.495.4276 

З’ясовувати причинно-

наслідкові зв’язки в 

З.01.ПР.Р.001 Стародавні слов’яни З.01.ПР.Р.001.4277 

Київська Русь З.01.ПР.Р.001.4278 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

історичних подіях 

минулого, аналізувати й 

узагальнювати 

історичний матеріал у 

певній системі, 

порівнювати, оцінювати, 

пояснювати історичні 

факти на підставі 

здобутих із різних 

джерел знань 

Феодальна роздробленість Русі. Галицько-Волинська держава З.01.ПР.Р.001.4279 

Українські землі в ХІV—XVI ст. З.01.ПР.Р.001.4280 

Україна в 1919—1921 рр. З.01.ПР.Р.001.4281 

Західна Україна в 20—30-х роках З.01.ПР.Р.001.4282 

Україна в Другій світовій війні З.01.ПР.Р.001.4283 

Україна в 50-х — на початку 80-х років З.01.ПР.Р.001.4284 

Виникнення козацтва З.01.ПР.Р.001.4285 

Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. З.01.ПР.Р.001.4286 

Українська козацька держава в другій половині ХVII ст. З.01.ПР.Р.001.4287 

Україна в першій половині ХVІІІ ст. З.01.ПР.Р.001.4288 

Україна у ХVІІІ ст. Втрата державної незалежності З.01.ПР.Р.001.4289 

Україна на початку ХІХ ст. З.01.ПР.Р.001.4290 

Україна в другій половині ХІХ ст. З.01.ПР.Р.001.4291 

Україна на початку ХХ ст. З.01.ПР.Р.001.4292 

Боротьба за відновлення державності українського народу З.01.ПР.Р.001.4293 

Філософія Стародавнього світу З.01.ПР.Р.001.4294 

Філософія Середніх віків та епохи Відродження З.01.ПР.Р.001.4295 

Філософія Нового часу, німецька класична філософія З.01.ПР.Р.001.4296 

Філософія у ХІХ—ХХ ст. З.01.ПР.Р.001.4297 

Філософська думка в Україні З.01.ПР.Р.001.4298 

Політологія як наука З.01.ПР.Р.001.4299 

Соціологія як наука З.01.ПР.Р.001.4300 

Основи економічних теорій. Основні поняття і категорії З.01.ПР.Р.001.4301 

Науково-технічний прогрес З.01.ПР.Р.001.4302 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Товарна організація виробництва та її роль в економічному розвитку суспільства З.01.ПР.Р.001.4303 

Основні теорії державного регулювання економіки З.01.ПР.Р.001.4304 

Оцінювати події та 

діяльність людей в 

історичному процесі з 

позицій загальнолюдських 

цінностей 

З.01.ПР.Р.002 Київська Русь З.01.ПР.Р.002.4305 

Феодальна роздробленість Русі. Галицько-Волинська держава З.01.ПР.Р.002.4306 

Українські землі в ХІV—XVI ст. З.01.ПР.Р.002.4307 

Україна в 1919—1921 рр. З.01.ПР.Р.002.4308 

Міжвоєнний період в історії українського народу З.01.ПР.Р.002.4309 

Західна Україна в 20—30-х роках З.01.ПР.Р.002.4310 

Україна в Другій світовій війні З.01.ПР.Р.002.4311 

Україна в 50-х — на початку 80-х років З.01.ПР.Р.002.4312 

Виникнення козацтва З.01.ПР.Р.002.4313 

Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. З.01.ПР.Р.002.4314 

Українська козацька держава в другій половині ХVII ст. З.01.ПР.Р.002.4315 

Україна в першій половині ХVІІІ ст. З.01.ПР.Р.002.4316 

Україна у ХVІІІ ст. Втрата державної незалежності З.01.ПР.Р.002.4317 

Українська культура ХVII—XVIII ст. З.01.ПР.Р.002.4318 

Україна на початку ХІХ ст. З.01.ПР.Р.002.4319 

Україна в другій половині ХІХ ст. З.01.ПР.Р.002.4320 

Україна на початку ХХ ст. З.01.ПР.Р.002.4321 

Боротьба за відновлення державності українського народу З.01.ПР.Р.002.4322 

Філософія Стародавнього світу З.01.ПР.Р.002.4323 

Філософія Середніх віків та епохи Відродження З.01.ПР.Р.002.4324 

Філософія Нового часу, німецька класична філософія З.01.ПР.Р.002.4325 

Філософія у ХІХ—ХХ ст. З.01.ПР.Р.002.4326 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Філософська думка в Україні З.01.ПР.Р.002.4327 

Філософське розуміння світу З.01.ПР.Р.002.4328 

Діалектика та її альтернативи З.01.ПР.Р.002.4329 

Проблеми свідомості у філософії З.01.ПР.Р.002.4330 

Сутність та структура пізнавального процесу З.01.ПР.Р.002.4331 

Суспільство: сутність і специфіка пізнання З.01.ПР.Р.002.4332 

Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість і культура З.01.ПР.Р.002.4333 

Сутність і призначення людини З.01.ПР.Р.002.4334 

Соціальне прогнозування і глобальні проблеми сучасності З.01.ПР.Р.002.4335 

Політологія як наука З.01.ПР.Р.002.4336 

Соціологія як наука З.01.ПР.Р.002.4337 

Поняття культури З.01.ПР.Р.002.4338 

Європейський культурний регіон З.01.ПР.Р.002.4339 

Передумови формування  української культури З.01.ПР.Р.002.4340 

Українська культура початку ХІV—XX ст. З.01.ПР.Р.002.4341 

Українська культура ХХ ст. З.01.ПР.Р.002.4342 

Світова культура ХХ ст. З.01.ПР.Р.002.4343 

Людина в системі суспільного виробництва З.01.ПР.Р.002.4344 

Підприємство, затрати і результати його діяльності З.01.ПР.Р.002.4345 

Розглядати суспільні 

явища в конкретних 

історичних умовах 

розвитку 

З.01.ПР.Р.003 Стародавні слов’яни З.01.ПР.Р.003.4346 

Київська Русь З.01.ПР.Р.003.4347 

Феодальна роздробленість Русі. Галицько-Волинська держава З.01.ПР.Р.003.4348 

Українські землі в ХІV—XVI ст. З.01.ПР.Р.003.4349 

Україна в 1919—1921 рр. З.01.ПР.Р.003.4350 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 233 

Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Міжвоєнний період в історії українського народу З.01.ПР.Р.003.4351 

Західна Україна в 20—30-х роках З.01.ПР.Р.003.4352 

Україна в 50-х — на початку 80-х років З.01.ПР.Р.003.4353 

Україна у 80-х — на початку 90-х років З.01.ПР.Р.003.4354 

Україна на сучасному етапі З.01.ПР.Р.003.4355 

Виникнення козацтва З.01.ПР.Р.003.4356 

Визвольна війна українського народу в середині ХVІІ ст. З.01.ПР.Р.003.4357 

Українська козацька держава в другій половині ХVII ст. З.01.ПР.Р.003.4358 

Україна в першій половині  ХVІІІ ст. З.01.ПР.Р.003.4359 

Україна у ХVІІІ ст. Втрата державної незалежності З.01.ПР.Р.003.4360 

Україна на початку ХІХ ст. З.01.ПР.Р.003.4361 

Україна в другій половині ХІХ ст. З.01.ПР.Р.003.4362 

Україна на початку ХХ ст. З.01.ПР.Р.003.4363 

Боротьба за відновлення державності українського народу З.01.ПР.Р.003.4364 

Філософія Стародавнього світу З.01.ПР.Р.003.4365 

Філософія Середніх віків та епохи Відродження З.01.ПР.Р.003.4366 

Філософія Нового часу, німецька класична філософія З.01.ПР.Р.003.4367 

Філософія у ХІХ—ХХ ст. З.01.ПР.Р.003.4368 

Філософська думка в Україні З.01.ПР.Р.003.4369 

Філософське розуміння світу З.01.ПР.Р.003.4370 

Діалектика та її альтернативи З.01.ПР.Р.003.4371 

Зародження науки про політику та основні етапи її розвитку З.01.ПР.Р.003.4372 

Історія розвитку соціології З.01.ПР.Р.003.4373 

Основи економічних теорій. Основні поняття і категорії З.01.ПР.Р.003.4374 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Суспільне виробництво і відтворення. Економічне зростання З.01.ПР.Р.003.4375 

Теорія вартості і капіталу З.01.ПР.Р.003.4376 

Управління економікою З.01.ПР.Р.003.4377 

Аграрні відносини та їхня специфіка в сучасних умовах З.01.ПР.Р.003.4378 

Тенденції розвитку світового господарства З.01.ПР.Р.003.4379 

Порівнювати, 

пояснювати, аналізувати 

і критично оцінювати 

історичні факти та 

діяльність осіб, 

спираючись на отримані 

знання на підставі 

альтернативних поглядів 

на проблеми. Критично 

підходити до історичних 

подій радянського періоду 

З.01.ПР.Р.004 Україна в 1919—1921 рр. З.01.ПР.Р.004.4380 

Міжвоєнний період в історії українського народу З.01.ПР.Р.004.4381 

Західна Україна в 20—30-х роках З.01.ПР.Р.004.4382 

Україна в Другій світовій війні З.01.ПР.Р.004.4383 

Україна в 50-х — на початку 80-х років З.01.ПР.Р.004.4384 

Україна у 80-х — на початку 90-х років З.01.ПР.Р.004.4385 

Зародження науки про політику та основні етапи її розвитку З.01.ПР.Р.004.4386 

Історія розвитку соціології З.01.ПР.Р.004.4387 

Теорія вартості і капіталу З.01.ПР.Р.004.4388 

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство З.01.ПР.Р.004.4389 

Заглиблюватися в 

сутність явищ і процесів 

реального світу, свідомо 

використовувати знання 

в пізнавальній, 

практичній, виробничій 

та організаційно-

виховній діяльності 

З.01.ПР.Р.005 Україна на сучасному етапі З.01.ПР.Р.005.4390 

Філософія, її походження, проблематика та функції З.01.ПР.Р.005.4391 

Філософська думка в Україні З.01.ПР.Р.005.4392 

Проблеми свідомості у філософії З.01.ПР.Р.005.4393 

Сутність та структура пізнавального процесу З.01.ПР.Р.005.4394 

Суспільство: сутність і специфіка пізнання З.01.ПР.Р.005.4395 

Сутність і призначення людини З.01.ПР.Р.005.4396 

Соціальне прогнозування і глобальні проблеми сучасності З.01.ПР.Р.005.4397 

Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація З.01.ПР.Р.005.4398 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Основи економічних теорій. Основні поняття і категорії З.01.ПР.Р.005.4399 

Товарна організація виробництва та її роль в економічному розвитку суспільства З.01.ПР.Р.005.4400 

Підприємство, затрати і результати його діяльності З.01.ПР.Р.005.4401 

Трудові  відносини та заробітна плата. Доходи населення З.01.ПР.Р.005.4402 

Аграрні відносини та їхня специфіка в сучасних умовах З.01.ПР.Р.005.4403 

Розпізнавати різні види 

владних відносин, 

специфіку політичної 

влади, її сутність, 

структуру, функції, 

орієнтуватися в 

міжнародному 

політичному житті, 

геополітичній 

обстановці, мати 

уявлення про місце і 

статус України в 

сучасному світі 

З.01.ПР.Р.006 Предмет і завдання курсу З.01.ПР.Р.006.4404 

Україна на сучасному етапі З.01.ПР.Р.006.4405 

Влада як суспільне явище З.01.ПР.Р.006.4406 

Предмет “Основи конституційного права” З.01.ПР.Р.006.4407 

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство З.01.ПР.Р.006.4408 

Вирішувати практичні 

професійні завдання в 

сучасних умовах 

державотворення, 

процесі формування 

ринкової економіки, 

становлення 

багатопартійної 

системи і відповідних 

соціально-політичних 

відносин в Україні 

З.01.ПР.Р.007 Предмет і завдання курсу З.01.ПР.Р.007.4409 

Україна на сучасному етапі З.01.ПР.Р.007.4410 

Суспільство: сутність і специфіка пізнання З.01.ПР.Р.007.4411 

Політична і правова думка на Україні З.01.ПР.Р.007.4412 

Політичні партії та громадські рухи З.01.ПР.Р.007.4413 

Суть, основні елементи та механізм функціонування ринкової економіки З.01.ПР.Р.007.4414 

Управління економікою З.01.ПР.Р.007.4415 

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство З.01.ПР.Р.007.4416 
 

Застосовувати 

демократичні принципи 

З.01.ПР.Р.008 Предмет і завдання курсу З.01.ПР.Р.008.4417 

Київська Русь З.01.ПР.Р.008.4418 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 236 

Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

та норми в розвитку 

політичних процесів в 

Україні, становлення її 

державності. Гідно 

оцінювати духовну 

спадщину свого народу 

(пісні, обряди, традиції 

тощо) 

Україна у 80-х — на початку 90-х років З.01.ПР.Р.008.4419 

Україна на сучасному етапі З.01.ПР.Р.008.4420 

Виникнення козацтва З.01.ПР.Р.008.4421 

Українська культура ХVII—XVIII ст. З.01.ПР.Р.008.4422 

Філософська думка в Україні З.01.ПР.Р.008.4423 

Суспільство: сутність і специфіка пізнання З.01.ПР.Р.008.4424 

Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість і культура З.01.ПР.Р.008.4425 

Політична свідомість, політична культура З.01.ПР.Р.008.4426 

Соціологія культури і освіти З.01.ПР.Р.008.4427 

Формувати сучасну 

історико-політичну 

культуру, формувати і 

відстоювати свою 

життєву політичну 

позицію 

З.02.ПР.Р.009 Україна на сучасному етапі З.02.ПР.Р.009.4428 

Філософська думка в Україні З.02.ПР.Р.009.4429 

Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість і культура З.02.ПР.Р.009.4430 

Політична свідомість, політична культура З.02.ПР.Р.009.4431 

Соціологія культури і освіти З.02.ПР.Р.009.4432 

Об’єктивно і критично 

оцінювати життєво 

важливу соціальну 

інформацію, вносити 

посильний вклад у 

гармонізацію людських 

міжнаціональних, 

міжпартійних відносин 

З.02.ПР.Р.010 Сутність та структура пізнавального процесу З.02.ПР.Р.010.4433 

Суспільство: сутність і специфіка пізнання З.02.ПР.Р.010.4434 

Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість і культура З.02.ПР.Р.010.4435 

Сутність і призначення людини З.02.ПР.Р.010.4436 

Соціальне прогнозування і глобальні проблеми сучасності З.02.ПР.Р.010.4437 

Політика і національні відносини З.02.ПР.Р.010.4438 

Етносоціологія З.02.ПР.Р.010.4439 
 

Проявляти політичну 

активність і творчу 

ініціативу з питань 

З.02.ПР.Р.011 Соціологія сім’ї та особистості З.02.ПР.Р.011.4440 

Людина і політика З.02.ПР.Р.011.4441 

Власність і форми підприємницької діяльності З.02.ПР.Р.011.4442 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

ринкової трансформації 

економіки України у 

процесі виконання своїх 

професійних обов’язків 

Суть, основні елементи та механізм функціонування ринкової економіки З.02.ПР.Р.011.4443 

Формувати і чітко 

розуміти свої 

громадянські права, 

свободи і обов’язки, 

відстоювати принципи 

громадянського 

суспільства і правової 

держави 

З.03.ПР.Р.012 Україна на сучасному етапі З.03.ПР.Р.012.4444 

Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість і культура З.03.ПР.Р.012.4445 

Політичне життя, громадянське суспільство і демократія З.03.ПР.Р.012.4446 

Людина і політика З.03.ПР.Р.012.4447 

Етносоціологія З.03.ПР.Р.012.4448 

Характеристика прав, свобод і обов’язків людини і громадянина З.03.ПР.Р.012.4449 

Конституційне регулювання виборів і референдумів З.03.ПР.Р.012.4450 

Верховна Рада — єдиний орган законодавчої влади України З.03.ПР.Р.012.4451 

Конституційний статус Президента України З.03.ПР.Р.012.4452 

Конституційний статус Кабінету Міністрів З.03.ПР.Р.012.4453 

Конституційний статус прокуратури, органів правосуддя З.03.ПР.Р.012.4454 

Користуватись 

історичними джерелами 

та довідковими 

матеріалами з історії 

України 

З.03.ПР.Р.013 Стародавні слов’яни З.03.ПР.Р.013.4455 

Київська Русь З.03.ПР.Р.013.4456 

Феодальна роздробленість Русі. Галицько-Волинська держава З.03.ПР.Р.013.4457 

Українські землі в ХІV—XVI ст. З.03.ПР.Р.013.4458 

Україна в 1919—1921 рр. З.03.ПР.Р.013.4459 

Міжвоєнний період в історії українського народу З.03.ПР.Р.013.4460 

Західна Україна в 20—30-х роках З.03.ПР.Р.013.4461 

Україна в Другій світовій війні З.03.ПР.Р.013.4462 

Україна в 50-х — на початку 80-х років З.03.ПР.Р.013.4463 

Україна у 80-х — на початку 90-х років З.03.ПР.Р.013.4464 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Виникнення козацтва З.03.ПР.Р.013.4465 

Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. З.03.ПР.Р.013.4466 

Українська козацька держава в другій половині ХVII ст. З.03.ПР.Р.013.4467 

Україна в першій половині ХVІІІ ст. З.03.ПР.Р.013.4468 

Україна у ХVІІІ ст. Втрата державної незалежності З.03.ПР.Р.013.4469 

Україна на початку ХІХ ст. З.03.ПР.Р.013.4470 

Україна в другій половині ХІХ ст. З.03.ПР.Р.013.4471 

Україна на початку ХХ ст. З.03.ПР.Р.013.4472 

Боротьба за відновлення державності українського народу З.03.ПР.Р.013.4473 

Філософська думка в Україні З.03.ПР.Р.013.4474 

Давати раціонально-

критичну оцінку 

політичних сил з позиції 

загально-національних 

інтересів України 

З.03.ПР.Р.014 Україна у 80-х — на початку 90-х років З.03.ПР.Р.014.4475 

Україна на сучасному етапі З.03.ПР.Р.014.4476 

Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст З.03.ПР.Р.014.4477 

Боротьба за відновлення державності українського народу З.03.ПР.Р.014.4478 

Політичні партії та громадські рухи З.03.ПР.Р.014.4479 

Предмет “Основи конституційного права” З.03.ПР.Р.014.4480 

Конституційне регулювання виборів і референдумів З.03.ПР.Р.014.4481 

Верховна Рада — єдиний орган законодавчої влади України З.03.ПР.Р.014.4482 

Конституційний статус Президента України З.03.ПР.Р.014.4483 

Конституційний статус Кабінету Міністрів З.03.ПР.Р.014.4484 

Орієнтуватись у 

проблемах поділу влади, 

формах державного 

управління 

З.03.ПР.Р.015 Влада як суспільне явище З.03.ПР.Р.015.4485 

Основи державного і суспільного ладу України З.03.ПР.Р.015.4486 

Конституційне регулювання виборів і референдумів З.03.ПР.Р.015.4487 

Верховна Рада — єдиний орган законодавчої влади України З.03.ПР.Р.015.4488 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 239 

Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Конституційний статус Президента України З.03.ПР.Р.015.4489 

Конституційний статус Кабінету Міністрів З.03.ПР.Р.015.4490 

Конституційний статус прокуратури, органів правосуддя З.03.ПР.Р.015.4491 

Основні теорії державного регулювання економіки З.03.ПР.Р.015.4492 

Орієнтуватись у 

міжнародному 

політичному житті, 

мати уявлення про місце і 

статус України в 

сучасному світі 

З.03.ПР.Р.016 Україна на сучасному етапі З.03.ПР.Р.016.4493 

Політичне життя, громадянське суспільство і демократія З.03.ПР.Р.016.4494 

Засоби масової інформації З.03.ПР.Р.016.4495 

Соціологія політики, праці та управління З.03.ПР.Р.016.4496 

Предмет “Основи конституційного права” З.03.ПР.Р.016.4497 

Основні характеристики Конституції України як основного закону держави З.03.ПР.Р.016.4498 

Конституційний статус Президента України З.03.ПР.Р.016.4499 

Конституційний статус Кабінету Міністрів З.03.ПР.Р.016.4500 

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство З.03.ПР.Р.016.4501 

Приймати практичні 

рішення щодо 

оптимального 

застосування 

професійних знань в 

інтересах становлення 

незалежної України 

З.03.ПР.Р.017 Україна на сучасному етапі З.03.ПР.Р.017.4502 

Філософія, її походження, проблематика та функції З.03.ПР.Р.017.4503 

Сутність і призначення людини З.03.ПР.Р.017.4504 

Соціальне прогнозування і глобальні проблеми сучасності З.03.ПР.Р.017.4505 

Політична свідомість, політична культура З.03.ПР.Р.017.4506 

Соціологія культури і освіти З.03.ПР.Р.017.4507 

Основи державного і суспільного ладу України З.03.ПР.Р.017.4508 

Характеристика прав, свобод і обов’язків людини і громадянина З.03.ПР.Р.017.4509 

Конституційне регулювання виборів і референдумів З.03.ПР.Р.017.4510 

Власність і форми підприємницької діяльності З.03.ПР.Р.017.4511 

Підприємство, затрати і результати його діяльності З.03.ПР.Р.017.4512 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Читати, відповідати на 

запитання, вести бесіду в 

обсязі необхідного 

спілкування в соціально-

побутовій, культурній та 

професійній сферах 

З.04.ПР.Р.018 Моя сім’я, мої родичі З.04.ПР.Р.018.4513 

Мій робочий день З.04.ПР.Р.018.4514 

Наш медичний коледж З.04.ПР.Р.018.4515 

Д.К. Заболотний З.04.ПР.Р.018.4516 

Моя майбутня професія З.04.ПР.Р.018.4517 

В готелі З.04.ПР.Р.018.4518 

Митниця З.04.ПР.Р.018.4519 

Крамниця З.04.ПР.Р.018.4520 

Частини тіла людини З.04.ПР.Р.018.4521 

Очі З.04.ПР.Р.018.4522 

Рот З.04.ПР.Р.018.4523 

Дієта З.04.ПР.Р.018.4524 

Вітаміни З.04.ПР.Р.018.4525 

Вода З.04.ПР.Р.018.4526 

Кровотеча З.04.ПР.Р.018.4527 

Переломи З.04.ПР.Р.018.4528 

Знепритомлення З.04.ПР.Р.018.4529 

Отруєння З.04.ПР.Р.018.4530 

Серце та кров  З.04.ПР.Р.018.4531 

Кров’яний тиск З.04.ПР.Р.018.4532 

Вимірювання пульсу З.04.ПР.Р.018.4533 

В лікарні З.04.ПР.Р.018.4534 

Візит лікаря З.04.ПР.Р.018.4535 

Розуміти іноземну мову і З.04.ПР.Р.019 Наш медичний коледж З.04.ПР.Р.019.4536 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

розвивати практичні 

навички ділового 

професійного спілкування 

Д.К. Заболотний З.04.ПР.Р.019.4537 

Моя майбутня професія З.04.ПР.Р.019.4538 

Частини тіла людини З.04.ПР.Р.019.4539 

Очі З.04.ПР.Р.019.4540 

Рот З.04.ПР.Р.019.4541 

Дієта З.04.ПР.Р.019.4542 

Вітаміни З.04.ПР.Р.019.4543 

Вода З.04.ПР.Р.019.4544 

Кровотеча З.04.ПР.Р.019.4545 

Переломи З.04.ПР.Р.019.4546 

Знепритомлення З.04.ПР.Р.019.4547 

Отруєння З.04.ПР.Р.019.4548 

Серце та кров  З.04.ПР.Р.019.4549 

Кров’яний тиск З.04.ПР.Р.019.4550 

Вимірювання пульсу З.04.ПР.Р.019.4551 

В лікарні З.04.ПР.Р.019.4552 

Візит лікаря З.04.ПР.Р.019.4553 

Управління економікою З.04.ПР.Р.019.4554 

Володіти іноземною 

мовою в письмовій формі 

і складати ділові листи, 

угоди, контракти тощо 

З.04.ПР.Р.020 Мій робочий день З.04.ПР.Р.020.4555 

В готелі З.04.ПР.Р.020.4556 

Митниця З.04.ПР.Р.020.4557 
 

Чітко визначати і 

користуватися двома 

формами ділового 

мовлення: усною і 

З.05.ПР.Р.021 Роль мови в діловому мовленні. Види документів та правила їх оформлення. Заява. 

Медична карта хворого 

З.05.ПР.Р.021.4558 

Писемне ділове мовлення. Основні реквізити справочинства. Доручення. Направлення 

хворого на дослідження 

З.05.ПР.Р.021.4559 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

писемною Орфоепія і культура усного мовлення медиків. Трудова угода. Термінове повідомлення 

про інфекційне захворювання 

З.05.ПР.Р.021.4560 

Принципи української орфографії. Способи викладу матеріалу в документі. 

Організаційні документи 

З.05.ПР.Р.021.4561 

Професійна лексика. Розписка. Вимога З.05.ПР.Р.021.4562 

Іншомовні слова в українській мові. Оголошення. Рецепти як документ  З.05.ПР.Р.021.4563 

Фразеологізми. Автобіографія. Характеристика З.05.ПР.Р.021.4564 

Основні ознаки офіційно-ділового стилю. Частини мови. Іменник. Розпорядчі документи З.05.ПР.Р.021.4565 

Основні правила словотвору. Список. Відомість З.05.ПР.Р.021.4566 

Написання і відмінювання географічних назв. Довідково-інформаційні документи З.05.ПР.Р.021.4567 

Прикметник. Договір. Температурний лист З.05.ПР.Р.021.4568 

Числівник. Таблиця. Запрошення. Накладна З.05.ПР.Р.021.4569 

Частка. Дієслово. Витяг з протоколу. Протокол про порушення санітарних норм З.05.ПР.Р.021.4570 

Вимоги до писемного мовлення. Звертання. Подання. Пропозиція З.05.ПР.Р.021.4571 

Дотримуючися норм 

сучасної літературної 

української мови, логічно, 

точно і послідовно 

формулювати думки 

З.05.ПР.Р.022 Роль мови в діловому мовленні. Види документів та правила їх оформлення. Заява. 

Медична карта хворого 

З.05.ПР.Р.022.4572 

Писемне ділове мовлення. Основні реквізити справочинства. Доручення. Направлення 

хворого на дослідження 

З.05.ПР.Р.022.4573 

Орфоепія і культура усного мовлення медиків. Трудова угода. Термінове повідомлення 

про інфекційне захворювання 

З.05.ПР.Р.022.4574 

Принципи української орфографії. Способи викладу матеріалу в документі. 

Організаційні документи 

З.05.ПР.Р.022.4575 

Професійна лексика. Розписка. Вимога З.05.ПР.Р.022.4576 

Іншомовні слова в українській мові. Оголошення. Рецепти як документ  З.05.ПР.Р.022.4577 

Фразеологізми. Автобіографія. Характеристика З.05.ПР.Р.022.4578 

Основні ознаки офіційно-ділового стилю. Частини мови. Іменник. Розпорядчі документи З.05.ПР.Р.022.4579 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Основні правила словотвору. Список. Відомість З.05.ПР.Р.022.4580 

Написання і відмінювання географічних назв. Довідково-інформаційні документи З.05.ПР.Р.022.4581 

Прикметник. Договір. Температурний лист З.05.ПР.Р.022.4582 

Числівник. Таблиця. Запрошення. Накладна З.05.ПР.Р.022.4583 

Частка. Дієслово. Витяг з протоколу. Протокол про порушення санітарних норм З.05.ПР.Р.022.4584 

Вимоги до писемного мовлення. Звертання. Подання. Пропозиція З.05.ПР.Р.022.4585 

Знаючи основні правила 

оформлення 

найважливіших 

документів, добирати 

відповідні терміни за 

фахом для грамотного 

оформлення ділових 

паперів 

З.05.ПР.Р.023 Роль мови в діловому мовленні. Види документів та правила їх оформлення. Заява. 

Медична карта хворого 

З.05.ПР.Р.023.4586 

Писемне ділове мовлення. Основні реквізити справочинства. Доручення. Направлення 

хворого на дослідження 

З.05.ПР.Р.023.4587 

Орфоепія і культура усного мовлення медиків. Трудова угода. Термінове повідомлення 

про інфекційне захворювання 

З.05.ПР.Р.023.4588 

Принципи української орфографії. Способи викладу матеріалу в документі. 

Організаційні документи 

З.05.ПР.Р.023.4589 

Професійна лексика. Розписка. Вимога З.05.ПР.Р.023.4590 

Іншомовні слова в українській мові. Оголошення. Рецепти як документ  З.05.ПР.Р.023.4591 

Фразеологізми. Автобіографія. Характеристика З.05.ПР.Р.023.4592 

Основні ознаки офіційно-ділового стилю. Частини мови. Іменник. Розпорядчі документи З.05.ПР.Р.023.4593 

Основні правила словотвору. Список. Відомість З.05.ПР.Р.023.4594 

Написання і відмінювання географічних назв. Довідково-інформаційні документи З.05.ПР.Р.023.4595 

Прикметник. Договір. Температурний лист З.05.ПР.Р.023.4596 

Числівник. Таблиця. Запрошення. Накладна З.05.ПР.Р.023.4597 

Частка. Дієслово. Витяг з протоколу. Протокол про порушення санітарних норм З.05.ПР.Р.023.4598 

Вимоги до писемного мовлення. Звертання. Подання. Пропозиція З.05.ПР.Р.023.4599 

Логічно і послідовно 

давати стислу 

З.05.ПР.Р.024 Роль мови в діловому мовленні. Види документів та правила їх оформлення. Заява. 

Медична карта хворого 

З.05.ПР.Р.024.4600 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

інформацію з питань 

професійного спілкування 

в колективі 

Писемне ділове мовлення. Основні реквізити справочинства. Доручення. Направлення 

хворого на дослідження 

З.05.ПР.Р.024.4601 

Орфоепія і культура усного мовлення медиків. Трудова угода. Термінове повідомлення 

про інфекційне захворювання 

З.05.ПР.Р.024.4602 

Принципи української орфографії. Способи викладу матеріалу в документі. 

Організаційні документи 

З.05.ПР.Р.024.4603 

Професійна лексика. Розписка. Вимога З.05.ПР.Р.024.4604 

Іншомовні слова в українській мові. Оголошення. Рецепти як документ  З.05.ПР.Р.024.4605 

Фразеологізми. Автобіографія. Характеристика З.05.ПР.Р.024.4606 

Основні ознаки офіційно-ділового стилю. Частини мови. Іменник. Розпорядчі документи З.05.ПР.Р.024.4607 

Основні правила словотвору. Список. Відомість З.05.ПР.Р.024.4608 

Написання і відмінювання географічних назв. Довідково-інформаційні документи З.05.ПР.Р.024.4609 

Прикметник. Договір. Температурний лист З.05.ПР.Р.024.4610 

Числівник. Таблиця. Запрошення. Накладна З.05.ПР.Р.024.4611 

Частка. Дієслово. Витяг з протоколу. Протокол про порушення санітарних норм З.05.ПР.Р.024.4612 

Вимоги до писемного мовлення. Звертання. Подання. Пропозиція З.05.ПР.Р.024.4613 

Трудові відносини та заробітна плата. Доходи населення З.05.ПР.Р.024.4614 

Підвищувати фаховий і 

культурний рівень, 

фізичні та психічні 

якості, поліпшувати 

психологічний клімат і 

трудову активність у 

колективі 

З.06.ПР.Р.025 Соціологія сім’ї та особистості З.06.ПР.Р.025.4615 

Власність і форми підприємницької діяльності З.06.ПР.Р.025.4616 

Трудові  відносини та заробітна плата. Доходи населення З.06.ПР.Р.025.4617 

Створювати належні 

культурно-побутові 

умови праці 

З.06.ПР.Р.026 Соціологія політики, праці та управління З.06.ПР.Р.026.4618 

Діагностувати та З.07.ПР.Р.027 Соціологія політики, праці та управління З.07.ПР.Р.027.4619 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

аналізувати стан 

соціально-психологічного 

клімату в колективі, 

причини наявних 

конфліктів 

Управління економікою З.07.ПР.Р.027.4620 

Визначати міру 

використання соціальних 

резервів виробництва 

З.07.ПР.Р.028 Соціологія політики, праці та управління З.07.ПР.Р.028.4621 

Суспільне виробництво і відтворення. Економічне зростання З.07.ПР.Р.028.4622 

Суспільне відтворення в цілому З.07.ПР.Р.028.4623 

Використовувати 

соціальні умови для 

профорієнтаційної 

роботи з кадрами, 

зміцнення трудової 

дисципліни, розв’язання 

міжособистісних і 

трудових конфліктів 

тощо 

З.07.ПР.Р.029 Соціологія політики, праці та управління З.07.ПР.Р.029.4624 

Управління економікою З.07.ПР.Р.029.4625 

Знаходити індивідуальні 

форми роботи з людьми, 

проводити ділові бесіди, 

створювати сприятливі 

ділові відносини у 

колективі 

З.07.ПР.Р.030 Теорія і практика конкретного соціологічного дослідження З.07.ПР.Р.030.4626 

Професійно спілкуватися 

з діловими партнерами, 

володіти емоційним 

станом і самоконтролем 

З.07.ПР.Р.031 Соціологія сім’ї та особистості З.07.ПР.Р.031.4627 

 

Аналізувати явища 

духовного життя, 

орієнтуватися в 

З.08.ПР.Р.032 Поняття культури З.08.ПР.Р.032.4628 

Арабо-мусульманський культурний регіон З.08.ПР.Р.032.4629 

Далекосхідний культурний регіон З.08.ПР.Р.032.4630 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

багатому світі духовної 

культури 

Індійський культурний регіон З.08.ПР.Р.032.4631 

Африканський культурний регіон З.08.ПР.Р.032.4632 

Культура Латинської Америки З.08.ПР.Р.032.4633 

Культура Північної Америки З.08.ПР.Р.032.4634 

Європейський культурний регіон З.08.ПР.Р.032.4635 

Передумови формування  української культури З.08.ПР.Р.032.4636 

Українська культура початку ХІV—XX ст. З.08.ПР.Р.032.4637 

Українська культура ХХ ст. З.08.ПР.Р.032.4638 

Світова культура ХХ ст. З.08.ПР.Р.032.4639 

Розрізняти світобачення 

і світорозуміння кожної 

культурно-історичної 

епохи 

З.08.ПР.Р.033 Філософія, її походження, проблематика та функції З.08.ПР.Р.033.4640 

Філософія Середніх віків та епохи Відродження З.08.ПР.Р.033.4641 

Філософія Нового часу, німецька класична філософія З.08.ПР.Р.033.4642 

Філософія в ХІХ—ХХ ст. З.08.ПР.Р.033.4643 

Філософська думка в Україні З.08.ПР.Р.033.4644 

Філософське розуміння світу З.08.ПР.Р.033.4645 

Діалектика та її альтернативи З.08.ПР.Р.033.4646 

Проблеми свідомості у філософії З.08.ПР.Р.033.4647 

Арабо-мусульманський культурний реґіон З.08.ПР.Р.033.4648 

Далекосхідний культурний реґіон З.08.ПР.Р.033.4649 

Індійський культурний реґіон З.08.ПР.Р.033.4650 

Африканський культурний реґіон З.08.ПР.Р.033.4651 

Культура Латинської Америки З.08.ПР.Р.033.4652 

Культура Північної Америки З.08.ПР.Р.033.4653 

Європейський культурний реґіон З.08.ПР.Р.033.4654 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 247 

Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Передумови формування  української культури З.08.ПР.Р.033.4655 

Українська культура початку ХІV—XX ст. З.08.ПР.Р.033.4656 

Українська культура ХХ ст. З.08.ПР.Р.033.4657 

Світова культура ХХ ст. З.08.ПР.Р.033.4658 

Збагачувати власну 

духовну культуру шляхом 

самоосвіти, творчо 

працювати над 

поглибленням і 

вдосконаленням 

культурно-освітніх знань 

З.08.ПР.Р.034 Поняття культури З.08.ПР.Р.034.4659 

Арабо-мусульманський культурний реґіон З.08.ПР.Р.034.4660 

Далекосхідний культурний реґіон З.08.ПР.Р.034.4661 

Індійський культурний реґіон З.08.ПР.Р.034.4662 

Африканський культурний реґіон З.08.ПР.Р.034.4663 

Культура Латинської Америки З.08.ПР.Р.034.4664 

Культура Північної Америки З.08.ПР.Р.034.4665 

Європейський культурний реґіон З.08.ПР.Р.034.4666 

Передумови формування української культури З.08.ПР.Р.034.4667 

Українська культура початку ХІV—XX ст. З.08.ПР.Р.034.4668 

Українська культура ХХ ст. З.08.ПР.Р.034.4669 

Світова культура ХХ ст. З.08.ПР.Р.034.4670 
 

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 

З.08.ПР.Р.035 Поняття культури З.08.ПР.Р.035.4671 

Світова культура ХХ ст. З.08.ПР.Р.035.4672 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

дискусіях, критично 

ставитись до 

тенденційної інформації 

Розглядати усі 

культурологічні питання 

сучасності з позицій 

цивілізованого підходу 

З.08.ПР.Р.036 Українська культура ХХ ст. З.08.ПР.Р.036.4673 

Світова культура ХХ ст. З.08.ПР.Р.036.4674 

Орієнтуватись у 

різноманітності 

релігійних вчень, течій 

та сект 

З.08.ПР.Р.037 Поняття культури З.08.ПР.Р.037.4675 

Політика і національні відносини З.08.ПР.Р.037.4676 

Застосовувати знання з 

питань конституційних 

прав та обов’язків 

громадян України 

З.08.ПР.Р.038 Характеристика прав, свобод і обов’язків людини і громадянина З.08.ПР.Р.038.4677 

Власність і форми підприємницької діяльності З.08.ПР.Р.038.4678 

Трудові відносини та заробітна плата. Доходи населення З.08.ПР.Р.038.4679 

Фінанси, кредит, грошовий обіг З.08.ПР.Р.038.4680 

Обґрунтувати свою 

світоглядну та 

громадську позиції 

З.09.ПР.Р.039 Філософія, її походження, проблематика та функції З.09.ПР.Р.039.4681 

Філософія Стародавнього світу З.09.ПР.Р.039.4682 

Філософія Середніх віків та епохи Відродження З.09.ПР.Р.039.4683 

Філософія Нового часу, німецька класична філософія З.09.ПР.Р.039.4684 

Філософія в ХІХ—ХХ ст. З.09.ПР.Р.039.4685 

Філософська думка в Україні З.09.ПР.Р.039.4686 

Філософське розуміння світу З.09.ПР.Р.039.4687 

Діалектика та її альтернативи З.09.ПР.Р.039.4688 

Проблеми свідомості у філософії З.09.ПР.Р.039.4689 

Сутність та структура пізнавального процесу З.09.ПР.Р.039.4690 

Суспільство: сутність і специфіка пізнання З.09.ПР.Р.039.4691 

Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість і культура З.09.ПР.Р.039.4692 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Сутність і призначення людини З.09.ПР.Р.039.4693 

Соціальне прогнозування і глобальні проблеми сучасності З.09.ПР.Р.039.4694 

Соціологія сім’ї та особистості З.09.ПР.Р.039.4695 

Аналізувати соціально 

значущі проблеми і 

процеси, факти і явища 

суспільного життя. 

З.09.ПР.Р.040 Філософія, її походження, проблематика та функції З.09.ПР.Р.040.4696 

Філософія стародавнього світу З.09.ПР.Р.040.4697 

Філософія середніх віків та епохи Відродження З.09.ПР.Р.040.4698 

Філософія Нового часу, німецька класична філософія З.09.ПР.Р.040.4699 

Філософія у ХІХ—ХХ ст З.09.ПР.Р.040.4700 

Філософська думка в Україні З.09.ПР.Р.040.4701 

Філософське розуміння світу З.09.ПР.Р.040.4702 

Діалектика та її альтернативи З.09.ПР.Р.040.4703 

Проблеми свідомості у філософії З.09.ПР.Р.040.4704 

Сутність та структура пізнавального процесу З.09.ПР.Р.040.4705 

Суспільство: сутність і специфіка пізнання З.09.ПР.Р.040.4706 

Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість і культура З.09.ПР.Р.040.4707 

Сутність і призначення людини З.09.ПР.Р.040.4708 

Соціальне прогнозування і глобальні проблеми сучасності З.09.ПР.Р.040.4709 

Людина і політика З.09.ПР.Р.040.4710 

Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація З.09.ПР.Р.040.4711 

Суспільне відтворення в цілому З.09.ПР.Р.040.4712 
 

Володіти методологією і 

методами пізнання, 

творчої діяльності під 

час вирішення 

професійних завдань, 

З.09.ПР.Р.041 Сутність та структура пізнавального процесу З.09.ПР.Р.041.4713 

Суспільство: сутність і специфіка пізнання З.09.ПР.Р.041.4714 

Сутність і призначення людини З.09.ПР.Р.041.4715 

Соціальне прогнозування і глобальні проблеми сучасності З.09.ПР.Р.041.4716 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

розроблення соціальних 

та екологічних заходів, 

організації міжнародних 

людських відносин 

Глобальні проблеми і основні соціально-політичні процеси сучасної цивілізації З.09.ПР.Р.041.4717 

Теорія і практика конкретного соціологічного дослідження З.09.ПР.Р.041.4718 

Тенденції розвитку світового господарства З.09.ПР.Р.041.4719 

Самостійно аналізувати 

і оцінювати сучасні 

проблеми людського 

буття, виявляти 

фактори, що визначають 

прогресивні і 

консервативні тенденції, 

знаходити шляхи 

прискорення прогресу і 

методи нейтралізації 

негативних явищ 

З.09.ПР.Р.042 Філософія, її походження, проблематика та функції З.09.ПР.Р.042.4720 

Філософське розуміння світу З.09.ПР.Р.042.4721 

Діалектика та її альтернативи З.09.ПР.Р.042.4722 

Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість і культура З.09.ПР.Р.042.4723 

Сутність і призначення людини З.09.ПР.Р.042.4724 

Соціальне прогнозування і глобальні проблеми сучасності З.09.ПР.Р.042.4725 

Глобальні проблеми і основні соціально-політичні процеси сучасної цивілізації З.09.ПР.Р.042.4726 

Теорія і практика конкретного соціологічного дослідження З.09.ПР.Р.042.4727 

Поняття культури З.09.ПР.Р.042.4728 

Українська культура ХХ ст. З.09.ПР.Р.042.4729 

Науково-технічний прогрес З.09.ПР.Р.042.4730 

Людина в системі суспільного виробництва З.09.ПР.Р.042.4731 

Аналізувати факти і 

явища, визначаючи роль 

людського фактора в 

історії, давати 

різнобічну 

характеристику 

сучасним проблемам та 

історичним особам 

З.09.ПР.Р.043 Філософія Стародавнього світу З.09.ПР.Р.043.4732 

Філософія Середніх віків та епохи Відродження З.09.ПР.Р.043.4733 

Філософія Нового часу, німецька класична філософія З.09.ПР.Р.043.4734 

Філософія у ХІХ—ХХ ст. З.09.ПР.Р.043.4735 

Філософська думка в Україні З.09.ПР.Р.043.4736 

Діалектика та її альтернативи З.09.ПР.Р.043.4737 

Проблеми свідомості у філософії З.09.ПР.Р.043.4738 

Суспільство: сутність і специфіка пізнання З.09.ПР.Р.043.4739 

Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість і культура З.09.ПР.Р.043.4740 
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Зміст уміння, що 

забезпечується 
Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля 

Сутність і призначення людини З.09.ПР.Р.043.4741 

Соціальне прогнозування і глобальні проблеми сучасності З.09.ПР.Р.043.4742 

Людина і політика З.09.ПР.Р.043.4743 

Соціологія сім’ї та особистості З.09.ПР.Р.043.4744 
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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 Вступ ГСЕ. 01. 01 Предмет і завдання курсу  

Найдавніші часи ГСЕ. 01. 02 Стародавні слов’яни  

Київська Русь ГСЕ. 01. 03 Київська Русь  

Феодальна роздробленість Русі. Галицько-

Волинська держава 

 

Польсько-Литовський 

період 

ГСЕ. 01. 04 Українські землі в ХІV—XVI ст.  

Україна в 1919—1921 роках  

Міжвоєнний період в історії українського народу  

Західна Україна в 20—30-х роках  

Україна в Другій світовій війні  

Україна в 50-х — на початку 80-х років  

Україна у 80-х — на початку 90-х років  

Україна на сучасному етапі  

Епоха козацтва ГСЕ. 01. 05 Виникнення козацтва  

Визвольна війна українського народу середини 

ХVIІ ст. 

 

Українська козацька держава в другій половині 

ХVIІ ст. 

 

Україна в першій половині ХVIІІ ст.  
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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 

Україна у ХVІІІ ст. Втрата державної 

незалежності 

 

Українська культура ХVII—XVIII ст.  

Під владою імперій ГСЕ. 01. 06 Україна на початку ХІХ ст.  

Україна в другій половині ХІХ ст.  

Україна в ХХ ст. ГСЕ. 01. 07 Україна на початку ХХ ст.  

Боротьба за відновлення державності 

українського народу. 

 

ГСЕ. 02 Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Культура професійного 

мовлення 

ГСЕ. 02. 01 Культура професійного мовлення  

Норми сучасної 

української мови в 

професійному 

спілкуванні 

ГСЕ. 02. 02 Лексичні нормисучасної української мови в 

професійному спілкуванні 

 

Морфологічні норми сучасної української мови в 

професійному спілкуванні 

 

Синтаксичні норми сучасної української мови в 

професійному спілкуванні 

 

Складання професійних 

документів 

ГСЕ. 02. 03 Складання професійних документів  

ГСЕ. 03 Культурологія Теоретичні аспекти 

культури 

ГСЕ. 03. 01 Структура та головні етапи розвитку культури  

Основні етапи розвитку 

світової культури 

ГСЕ. 03. 02 Основні досягнення світової культури від 

найдавніших часів до ХХ ст. 

 

Основні етапи розвитку 

культури України 

ГСЕ. 03. 03 Історія розвитку української культури від 

найдавніших часів до сьогодення 

 

ГСЕ. 04 Основи Гуманістичний зміст ГСЕ. 04. 01 Філософія як специфічний тип знання. Провідні  
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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 

філософських знань історії виникнення і 

розвитку філософії  

позиції у філософії 

Філософія і медицина ГСЕ. 04. 02 Взаємовідносини філософії і медицини  

ГСЕ. 05 Основи економічної 

теорії 

Загальні основи 

економічної теорії 

ГСЕ. 05. 01 Основи економічних теорій. Основні поняття і 

категорії 

 

Суспільне виробництво і відтворення. 

Економічне зростання 

 

Науково-технічний прогрес  

Людина в системі суспільного виробництва  

Товарне виробництво і 

ринок. Підприємство в 

ринковій економіці 

ГСЕ. 05. 02 Товарна організація виробництва та її роль в 

економічному розвитку суспільства 

 

Теорія вартості і капіталу  

Власність і форми підприємницької діяльності  

Підприємство, затрати і результати його 

діяльності 

 

Трудові  відносини та заробітна плата. Доходи 

населення 

 

Суть, основні елементи та механізм 

функціонування ринкової економіки 

 

Фінанси, кредит, грошовий обіг  

Управління економікою  

Суспільне відтворення та 

його державне 

регулювання 

ГСЕ. 05. 03 Суспільне відтворення в цілому  

Основні теорії державного регулювання 

економіки 
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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 

Аграрні відносини та їхня специфіка в сучасних 

умовах 

 

Світове господарство і 

місце в ньому України 

ГСЕ. 05. 04 Тенденції розвитку світового господарства  

Проблеми інтеграції економіки України у світове 

господарство 

 

ГСЕ. 06 Соціологія  Соціологія як суспільна 

та гуманітарна наука 

ГСЕ. 06. 01 Соціологія як наука: виникнення, розвиток, 

сутнісні характеристики. Основні галузі 

соціологічного знання 

 

Медична соціологія ГСЕ. 06. 02 Взаємовідносини соціології і медицини  

ГСЕ. 07 Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Загальномедичний цикл ГСЕ. 07. 01 Студент та його оточення  

Здоровий спосіб життя  

Країнознавство  

Поліклініка  

Лікарня  

Аптека  

Анатомія та фізіологія 

людини 

ГСЕ. 07. 02 Тканини. Клітини  

Анатомія та фізіологія людини  

ГСЕ. 08 Фізичне виховання Легка атлетика. Загальна 

фізична підготовка 

ГСЕ. 08. 01 Фізична культура і система фізичного виховання 

у вищому навчальному закладі І—ІІ рівнів 

акредитації (теорія) 

 

Спеціальні бігові вправи. Біг на короткі відрізки  

Стрибкова підготовка. Стрибки в довжину  

Штовхання ядра. Кросова підготовка  
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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 

Волейбол. Загальна 

фізична підготовка 

ГСЕ. 08. 02 Фізична культура і спорт у системі 

загальнолюдських цінностей, забезпечення 

здоров’я і фахової дієздатності (теорія) 

 

Розвиток гнучкості. Верхня передача  

Човниковий біг. Нижня передача. Нижня пряма 

подача 

 

Тактичні дії гравців. Елементи волейболу.  

Баскетбол ГСЕ. 08. 03 Фізична культура і основи здорового способу 

життя студента (теорія) 

 

Передачі м’яча на місці. Ведення м’яча   

Передачі м’яча в русі. Кидки м’яча в кошик  

Кидки м’яча зі штрафної позначки, подвійного 

кроку. Фінти 

 

Техніка і тактика гри. Індивідуальні і командні дії  

Легка атлетика ГСЕ. 08. 04 Контроль і самоконтроль (теорія)  

Розвиток швидкості. Бігові вправи  

Стрибкова підготовка  

Естафетний біг  

ГСЕ. 09 Основи права  Галузі права України І ГСЕ. 09. 01 Держава і право як атрибути класового 

суспільства. Взаємовідносини права і медицини 

 

Правовий статус медичних працівників згідно з 

цивільним і кримінальним правом України 

 

Галузі права України ІІ ГСЕ. 09. 02 Медична діяльність у системі соціального 

захисту, сімейного та фінансового законодавства 
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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 

України 

Правове регулювання медичної практики в межах 

господарського та екологічного права України 

 

ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки 

ПН. 01 Основи латинської 

мови з медичною 

термінологією 

Вступ. Фонетика. 

Граматичні категорії 

дієслова та іменників І—

ІІ відмін 

ПН. 01. 01 Вступ. Фонетика  

Дієслово   

Іменники І відміни  

Іменники ІІ відміни  

Іменники та прикметник 

І—ІІІ відмін у рецепті та 

прикметники І групи 

ПН. 01. 02 Рецепт. Іменники в рецепті  

Медична термінологія  

Прикметники І—ІІ відміни  

Іменники ІІІ відміни  

Іменники IV—V відмін 

та прикметники ІІ групи, 

інші частини мови 

ПН. 01. 03 Прикметники ІІІ відміни  

Іменники IV—V відмін та інші частини мови  

ПН. 02 Анатомія людини Анатомія опорно-

рухового апарату 

ПН. 02. 01 Остеологія  

Міологія  

Спланхнологія ПН. 02. 02 Анатомія травної системи   

Анатомія дихальної системи  

Анатомія сечової системи  

Анатомія статевої системи  

Анатомія ендокринної системи  
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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 

Анатомія серцево-

судинної системи 

ПН. 02. 03 Анатомія серцево-судинної системи  

Нервова система. Органи 

чуття 

ПН. 02. 04 Анатомія нервової системи  

Анатомія органів чуття  

ПН. 03 Фізіологія  Фізіологія нервово-

гуморальної регуляції 

організму 

ПН. 03. 01 Фізіологія як наука. Фізіологія збудливих тканин  

Фізіологія структур ЦНС і ендокринної системи  

Фізіологія органів і 

систем 

ПН. 03. 02 Фізіологія систем кровообігу, крові та дихання  

Фізіологія органів виділення та обміну речовин  

Фізіологія взаємодії 

організму і зовнішнього 

середовища 

ПН. 03. 03 Фізіологія аналізаторів та ВНД 

 

 

ПН.04 Патоморфологія та 

патофізіологія 

Загальна патоморфологія ПН. 04. 01 Патоморфологічна служба в системі охорони 

здоров’я України 

 

Основні патоморфологічні процеси  

Спеціальна 

патоморфологія 

ПН. 04. 02 Патоморфологічні зміни при хворобах дихання та 

серцево-судинної системи 

 

Патоморфологія захворювань органів травлення. 

Інфекційні хвороби 

 

Патоморфологія захворювань сечової і статевої 

систем, вагітності, постпортального і 

перинатального періоду 

 

Загальна патофізіологія ПН. 04. 03 Нозологія  

Типові патологічні процеси  

Патофізіологія органів і ПН. 04. 04 Патофізіологія системного кровообігу і системи  



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 259 

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 

систем крові 

Патофізіологія дихання  

Патофізіологія травлення і виділення  

Патофізіологія нейроендокринної системи  

ПН.05 Фармакологія та 

медична рецептура 

Загальна рецептура. 

Загальна фармакологія. 

Спеціальна фармакологія 

(ПМЗ) 

ПН. 05. 01 Загальна рецептура.  

Загальна фармакологія 

 

Спеціальна фармакологія (протимікробні засоби)  

Засоби, що впливають на 

нервову систему. 

Засоби, що впливають на 

функцію органів дихання 

ПН. 05. 02 Засоби, що впливають на периферійну нервову 

систему 

 

Засоби, що впливають на центральну нервову 

систему. Засоби, що впливають на функцію 

органів дихання 

 

Засоби, які впливають на 

ССС, органи травлення, 

міометрій, систему крові 

ПН. 05. 03 Засоби, які впливають на ССС  

Засоби, які впливають на органи травлення, 

міометрій, систему крові 

 

Гормони. Вітаміни. 

Протиалергійні, 

протизапальні засоби. 

Солі. Глюкоза. 

Медикаментозні 

отруєння 

ПН. 05. 04 Гормональні і вітамінні препарати  

Протиалергійні, протизапальні засоби. Солі. 

Глюкоза. Медикаментозні отруєння 

 

ПН. 06 Медична біологія Молекулярно-клітинний 

та організмовий рівні 

організації життя 

ПН. 06. 01 Цитологічні та біохімічні основи спадковості  

Основи генетики людини  

Спадковість і патології  
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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 

Біологія індивідуального розвитку  

Популяційно-видовий, 

біогеоценотичний та 

біосферний рівні 

організації життя 

ПН. 06. 02 Медична протозоологія  

Медична гельмінтологія  

Медична арахноентомологія  

Взаємозв’язок індивідуального та історичного 

розвитку. Біосфера та людина 

 

ПН. 07 Основи медичної 

інформатики 

Поняття про інформацію. 

Файли і файлова 

структура. Операційна 

система 

ПН. 07. 01 Вступ до медичної інформатики. 

Інформаційні системи 

 

Інформаційні технології.  

Операційна система, файлова структура 

 

Текстовий редактор ПН. 07. 02 Основні відомості про текстовий редактор Word. 

Системи оброблення тексту 

 

Основи редагування.  

Робота в електронних таблицях 

 

ПН. 08 Мікробіологія Загальна мікробіологія ПН. 08. 01 Мікробіологія як наука. Морфологія і фізіологія 

мікроорганізмів 

 

Мікроби і навколишнє середовище  

Генетика та мінливість мікроорганізмів. 

Бактеріофаги 

 

Антибіотики. Хіміопрепарати  

Вчення про інфекцію  

Вчення про імунітет. Специфічна 

імунопрофілактика та імунотерапія. Алергія 

 

Спеціальна мікробіологія ПН. 08. 02 Патогенні коки  
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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 

Родина Кишкові бактерії  

Збудники особливо небезпечних інфекцій  

Збудники повітряно-краплинних бактерійних 

інфекцій 

 

Патогенні клостридії  

Патогенні спірохети. Рикетсії. Хламідії. 

Мікоплазми 

 

Віруси  

ПН. 09 Медична хімія Хімія біогенних 

елементів. 

Кислотно-основні 

рівноваги в біологічних 

рідинах  

ПН. 09. 01 Розчини. Кислотно-основні рівноваги в 

біологічних рідинах 

 

Хімія біогенних елементів   

Рівновага в біологічних 

системах на межі поділу 

фаз 

ПН. 09. 02 Фізико-хімія розчинів, електрохімічні процеси і 

поверхневі явища 

 

Будова та властивості 

біоорганічних сполук 

ПН. 09. 03 Теоретичні основи будови та реакційної здатності 

біоорганічних сполук 

 

ПН. 10 Основи біологічної 

фізики та медична 

апаратура 

Біомеханіка, біоакустика, 

біореологія. 

Термодинаміка, 

електродинаміка. Оптика 

ПН. 10. 01 Біомеханіка, біоакустика, біореологія. 

Термодинаміка, електродинаміка. Оптика 

 

ПН.11 Соціальна медицина 

та організація 

охорони здоров’я 

Статистичні показники ПН. 11. 01 Статистичні показники. Основні показники 

здоров’я населення 

ПФ.С.33.ПП.О.463.4050 

ПФ.С.36.ЗР.О.484.4253 

ПФ.С.36.ЗР.О.484.4254 

ПФ.С.36.ЗР.О.485.4256 

ПФ.С.36.ЗР.О.485.4257 
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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 

ПФ.С.36.ЗР.О.485.4258  

ПФ.С.36.ЗР.О.486.4260  

ПФ.С.36.ЗР.О.487.4261  

ПФ.С.36.ЗР.О.488.4263  

ПФ.С.36.ЗР.О.488.4264  

ПФ.С.37.ЗР.О.489.4265  

ПФ.С.37.ЗР.О.490.4267  

ПФ.С.37.ЗР.О.491.4270  

ПФ.С.37.ЗР.О.492.4271  

ПФ.С.37.ЗР.О.492.4272  

ПФ.С.37.ЗР.О.493.4274 

Організація лікувально-

профілактичної 

допомоги населенню 

ПН. 11. 02 Страхова медицина. Охорона здоров’я матері та 

дитини. Санітарно-епідеміологічна служба 

ПФ.С.33.ПП.О.457.4027 

ПФ.С.33.ПП.О.457.4028  

ПФ.С.33.ПП.О.457.4029  

ПФ.С.33.ПП.О.457.4030  

ПФ.С.33.ПП.О.457.4031 

ПФ.С.33.ПП.О.462.4049  

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4244 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4246  

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4247  

ПФ.С.36.ЗР.О.485.4256  

ПФ.С.37.ЗР.О.489.4265  

ПФ.С.37.ЗР.О.489.4266  

ПФ.С.37.ЗР.О.490.4267  

ПФ.С.37.ЗР.О.490.4268  

ПФ.С.37.ЗР.О.491.4269  

ПФ.С.37.ЗР.О.491.4270  

ПФ.С.37.ЗР.О.492.4271  

ПФ.С.37.ЗР.О.492.4273  

ПФ.С.37.ЗР.О.493.4274  

ПФ.С.37.ЗР.О.494.4275  
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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 

ПФ.С.37.ЗР.О.495.4276 

ПН. 11. 03 Формування здорового способу життя ПФ.С.33.ПП.О.463.4051  

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4248  

ПФ.С.36.ЗР.О.484.4255  

ПФ.С.36.ЗР.О.485.4259 

ПН.12 Безпека 

життєдіяльності 

Нормативно-правова 

база безпеки 

життєдіяльності 

ПН. 12. 01 Охорона праці  

Безпека життєдіяльності  

ПН. 13 Основи загальної та 

медичної психології  

Загальна психологія ПН. 13. 01 Психологія особистості  

Індивідуально-психологічні особливості 

особистості 

 

Міжособове спілкування ПН. 13. 02 Міжособистісні взаємини в колективі  

Основні принципи спілкування  

ПН. 14 Основи екології та 

профілактичної 

медицини 

Основи профілактичної 

медицини 

ПН. 14. 01 Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього 

середовища 

 

ПФ.С.30.ПП.О.444.3944  

ПФ.С.30.ПП.О.444.3949 

ПН. 14. 02 Гігієна промислових, харчових підприємств, 

дитячих і лікувально-профілактичних установ 

ПФ.С.30.ПП.О.444.3944  

ПФ.С.30.ПП.О.444.3949 

ІІІ. Цикл професійно-практичної підготовки 

ПП.01 Догляд за хворими 

та медична 

маніпуляційна 

техніка 

Основи практичної 

діяльності помічника 

лікаря. Медична 

маніпуляційна техніка 

ПП. 01. 01 Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-

профілактичних установ 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2388  

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2389  

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2390 

ПФ.С.17.ПП.Н.249.2399  

ПФ.С.17.ПП.Н.249.2400  

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2411 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2412  

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2413  
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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 

ПФ.С.17.ПП.Н.252.2425 

ПФ.С.17.ПП.Н.253.2436  

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2446  

ПФ.С.17.ПП.Н.255.2455 

ПФ.С.17.ПП.Н.256.2461  

ПФ.С.17.ПП.Н.257.2468  

ПФ.С.17.ПП.Н.258.2475 

ПФ.С.17.ПП.Н.259.2477  

ПФ.С.17.ПП.Н.260.2488  

ПФ.С.17.ПП.Н.261.2493 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2511  

ПФ.С.17.ПП.Н.263.2515  

ПФ.С.17.ПП.Н.264.2519 

ПФ.С.17.ПП.Н.265.2521  

ПФ.С.17.ПП.Н.266.2526  

ПФ.С.17.ПП.Н.267.2532 

ПФ.С.17.ПП.Н.268.2538 

Особиста гігієна хворого ПФ.С.17.ПП.Н.271.2550  

ПФ.С.17.ПП.Н.272.2558  

ПФ.С.18.ПП.Н.273.2573 

ПФ.С.18.ПП.Н.274.2579  

ПФ.С.18.ПП.Н.275.2589  

ПФ.С.18.ПП.Н.279.2604 

ПФ.С.18.ПП.Н.280.2612  

ПФ.С.18.ПП.Н.281.2621  

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2634 

ПФ.С.18.ПП.Н.283.2641  

ПФ.С.18.ПП.Н.284.2646  

ПФ.С.18.ПП.Н.285.2649 

ПФ.С.18.ПП.Н.286.2654 

Харчування хворих ПФ.С.19.ПП.Н.287.2657  



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 265 

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 

ПФ.С.19.ПП.Н.288.2660  

ПФ.С.19.ПП.Н.289.2668 

ПФ.С.19.ПП.Н.290.2672  

ПФ.С.19.ПП.Н.291.2673  

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2685 

Спостереження і догляд за хворими ПФ.С.20.ПП.Н.019.2719  

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2743  

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2764 

ПФ.С.20.ПП.Н.081.2780  

ПФ.С.20.ПП.Н.294.2783  

ПФ.С.20.ПП.Н.295.2788 

ПФ.С.20.ПП.Н.296.2791  

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2807  

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2832 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2866  

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2900  

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2915 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2926  

ПФ.С.20.ПП.Н.301.2935  

ПФ.С.20.ПП.Н.302.2941 

ПФ.С.20.ПП.Н.303.2952  

ПФ.С.20.ПП.Н.304.2953  

ПФ.С.20.ПП.Н.305.2959 

ПФ.С.20.ПП.Н.306.2964  

ПФ.С.20.ПП.Н.307.2973  

ПФ.С.20.ПП.Н.308.2976 

ПФ.С.20.ПП.Н.309.2984  

ПФ.С.20.ПП.Н.310.2992 

Найпростіші методи фізіотерапії ПФ.С.21.ПП.Н.311.2997  

ПФ.С.21.ПП.Н.312.3003  

ПФ.С.21.ПП.Н.313.3008 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 266 

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 

ПФ.С.21.ПП.Н.314.3009  

ПФ.С.21.ПП.Н.315.3016  

ПФ.С.21.ПП.Н.315.3019 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3030  

ПФ.С.21.ПП.Н.317.3033  

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3042 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3052  

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3066  

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3075 

ПФ.С.21.ПП.Н.320.3080  

ПФ.С.21.ПП.Н.321.3085 

Виписування, зберігання і застосування 

лікарських засобів 

ПФ.С.22.ПП.Н.322.3089  

ПФ.С.22.ПП.Н.323.3093  

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3108 

ПФ.С.22.ПП.Н.325.3117  

ПФ.С.22.ПП.Н.326.3119  

ПФ.С.22.ПП.Н.327.3121 

ПФ.С.22.ПП.Н.328.3129  

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3152  

ПФ.С.22.ПП.Н.330.3163 

ПФ.С.22.ПП.Н.331.3168  

ПФ.С.22.ПП.Н.334.3180  

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3201 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3222  

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3241  

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3253 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3272  

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3289  

ПФ.С.22.ЗП.О.341.3294 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3314  

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3339  



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 267 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3355 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3366  

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3378  

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3408 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3439  

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3473  

ПФ.С.22.ПП.Н.349.3474 

Участь помічника лікаря в лабораторних та 

інструментальних дослідженнях 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3484  

ПФ.С.23.ПП.Н.351.3487  

ПФ.С.23.ПП.Н.352.3494 

ПФ.С.23.ПП.Н.353.3506  

ПФ.С.23.ПП.Н.354.3507  

ПФ.С.23.ПП.Н.354.3510 

ПФ.С.23.ПП.Н.354.3509 

ПФ.С.23.ПП.Н.354.3511  

ПФ.С.23.ПП.Н.355.3514 

ПФ.С.23.ПП.Н.356.3516  

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3532  

ПФ.С.23.ПП.Н.358.3536 

ПФ.С.23.ПП.Н.359.3540  

ПФ.С.23.ПП.Н.360.3543  

ПФ.С.23.ПП.Н.361.3549 

ПФ.С.23.ПП.Н.363.3557  

ПФ.С.23.ПП.Н.364.3559  

ПФ.С.23.ПП.Н.365.3563 

ПФ.С.23.ПП.Н.366.3567  

ПФ.С.23.ПП.Н.367.3569  

ПФ.С.23.ПП.Н.368.3571 

ПФ.С.23.ПП.Н.369.3573  

ПФ.С.23.ПП.Н.370.3577  

ПФ.С.23.ПП.Н.372.3592 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 268 

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 

ПФ.С.23.ПП.Н.373.3596  

ПФ.С.23.ПП.Н.374.3599  

ПФ.С.23.ПП.Н.375.3608 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3627 

Медична документація ПФ.С.22.ПП.Н.322.3087  

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4091  

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4141 

ПФ.С.35.ПП.Р.475.4149  

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4174  

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4225 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4248 

ПП. 02 Внутрішня 

медицина 

Пропедевтика 

внутрішніх хвороб 

ПП. 02. 01 Методи обстеження хворих із захворюванням 

органів дихання 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0012  

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0136  

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0252  

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0365  

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0407  

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0454  

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0522  

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0571 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0619  

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0657  

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0679  

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0734  

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0768  

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0786  

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0806  

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0834  

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0870  

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0884  

ПФ.Д.03.ПП.Р.023.0901  

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0910  



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 269 

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 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0930  

ПФ.Д.04.ПР.Р.026.0954 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1009 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1234 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1288  

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1306 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1327  

ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1346  

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1369  

ПФ.Д.12.ПП.Р.088.1425 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1433  

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1487  

ПФ.Д.13.ПР.О.118.1645  

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1660 

ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1674 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1702  

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1715 

ПФ.С.14.ПП.Н.126.1727  

ПФ.С.14.ПП.Н.127.1731  

ПФ.С.14.ПП.Н.128.1735  

ПФ.С.14.ПП.Н.129.1745  

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1755  

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1796  

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1809  

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1873  

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1914  

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1971  

ПФ.С.18.ПП.Н.280.2609  

ПФ.С.18.ПП.Н.281.2618  

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2679  

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2701  

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2736  



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 270 

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 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2754  

ПФ.С.20.ПП.Н.081.2778  

ПФ.С.20.ПП.Н.294.2781  

ПФ.С.20.ПП.Н.295.2785  

ПФ.С.20.ПП.Н.296.2789  

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2794  

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2819  

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2910  

ПФ.С.21.ПП.Н.311.2993  

ПФ.С.21.ПП.Н.312.2998  

ПФ.С.21.ПП.Н.313.3004  

ПФ.С.21.ПП.Н.315.3010  

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3022  

ПФ.С.21.ПП.Н.317.3032  

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3039  

ПФ.С.21.ПП.Н.321.3081 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3100 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3135 

ПФ.С.22.ПП.Н.331.3164 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3185 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3206 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3227 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3247 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3256 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3277 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3302 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3322 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3343 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3358 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3387 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3413 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3445 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 271 

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 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3476 

ПФ.С.23.ПП.Н.351.3485 

ПФ.С.23.ПП.Н.352.3488 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3524 

ПФ.С.23.ПП.Н.367.3568 

ПФ.С.23.ПП.Н.373.3594 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3619 

ПФ.С.24.ПП.Н.380.3650 

ПФ.С.24.ПП.Н.382.3661 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3725 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3736 

ПФ.С.25.ПП.Н.321.3744 

ПФ.С.25.ПП.Н.391.3757 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3772 

ПФ.С.25.ПП.Н.317.3783 

ПФ.С.26.ПП.Р.394.3786 

ПФ.С.26.ПР.Р.427.3834 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3878 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3924 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3998 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4069 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4107 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4122 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4136 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4158 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4209 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4237 

Методи обстеження хворих із захворюванням 

органів системи кровообігу 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0013 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0137 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0138 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0253 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 272 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0254 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0366 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0367 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0455 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0456 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0523 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0572 

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0589 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0620 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0658 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0659 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0735 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0769 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0770 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0788 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0790 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0804 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0805 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0832 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0871 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0885 

ПФ.Д.03.ПП.Р.023.0902 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0911 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0931 

ПФ.Д.04.ПР.Р.026.0953 

ПФ.Д.04.ПР.Р.027.0959 

ПФ.Д.04.ПП.Р.028.0967 

ПФ.Д.04.ПП.Р.029.0970 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0978 

ПФ.Д.04.ПП.Р.031.0985 

ПФ.Д.04.ПП.Р.032.0991 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1010 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 273 

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 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1049 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1119 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1308 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1328 

ПФ.Д.12.ЗП.О.080.1351 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1370 

ПФ.Д.13.ПР.О.091.1447 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1703 

ПФ.С.14.ПП.Н.131.1764 

ПФ.С.14.ПП.Н.132.1765 

ПФ.С.14.ПП.Н.133.1768 

ПФ.С.14.ПП.Н.134.1773 

ПФ.С.14.ПП.Н.135.1781 

ПФ.С.14.ПП.Н.136.1785 

ПФ.С.14.ПП.Н.137.1788 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1792 

ПФ.С.14.ПП.Н.139.1804 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1915 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1968 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2680 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2702 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2737 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2755 

ПФ.С.20.ПП.Н.295.2786 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2795 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2820 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2856 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2912 

ПФ.С.20.ПП.Н.309.2979 

ПФ.С.20.ПП.Н.310.2987 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3023 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3036 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 274 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3101 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3186 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3207 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3228 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3248 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3257 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3278 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3303 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3323 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3344 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3360 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3368 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3389 

ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3414 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3446 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3479 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3525 

ПФ.С.23.ПП.Н.374.3598 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3620 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3773 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3879 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3925 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3999 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4070 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4108 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4123 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4137 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4159 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4210 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4238 

Методи обстеження хворих із захворюванням ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0015 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 275 

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 

органів травлення ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0139 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0255 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0368 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0408 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0457 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0524 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0621 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0680 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0767 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0782 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0807 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0833 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0929 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1048 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1083 

ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1094 

ПФ.Д.05.ПП.О.037.1097 

ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1104 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1117 

ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1129 

ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1139 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1184 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1290 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1305 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1329 

ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1347 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1371 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1453 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1455 

ПФ.Д.13.ПР.О.097.1505 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1580 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1659 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 276 

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 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1682 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1797 

ПФ.С.14.ПП.Н.145.1840 

ПФ.С.14.ПП.Н.146.1844 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1852 

ПФ.С.14.ПП.Н.152.1900 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1913 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1969 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2624 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2678 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2700 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2735 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2753 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2855 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2887 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2911 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2920 

ПФ.С.20.ПП.Н.301.2930 

ПФ.С.20.ПП.Н.302.2936 

ПФ.С.20.ПП.Н.303.2946 

ПФ.С.20.ПП.Н.305.2956 

ПФ.С.20.ПП.Н.306.2962 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3037 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3184 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3205 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3226 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3276 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3301 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3321 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3359 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3367 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3386 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 277 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3412 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3444 

ПФ.С.23.ПП.Н.353.3502 

ПФ.С.23.ПП.Н.354.3507 

ПФ.С.23.ПП.Н.354.3511 

ПФ.С.23.ПП.Н.355.3513 

ПФ.С.23.ПП.Н.356.3515 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3523 

ПФ.С.23.ПП.Н.360.3541 

ПФ.С.23.ПП.Н.364.3558 

ПФ.С.23.ПП.Н.365.3562 

ПФ.С.23.ПП.Н.366.3566 

ПФ.С.23.ПП.Н.368.3570 

ПФ.С.23.ПП.Н.369.3572 

ПФ.С.23.ПП.Н.371.3584 

ПФ.С.23.ПП.Н.371.3584 

ПФ.С.23.ПП.Н.374.3597 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3618 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3771 

ПФ.С.26.ПП.Р.396.3788 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3877 

ПФ.С.28.ПП.Н.441.3908 

ПФ.С.28.ПР.О.442.3911 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3923 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3997 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4068 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4106 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4121 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4135 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4157 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4208 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4236  



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 278 

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 

Методи обстеження хворих із захворюванням 

нирок і сечовивідних шляхів 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0016 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0140 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0256 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0369 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0458 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0525 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0772 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0792 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0808 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0836 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0932 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1014 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1050 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1153 

ПФ.Д.06.ПП.Р.044.1163 

ПФ.Д.06.ПП.Р.045.1167 

ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1173 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1183 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1291 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1310 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1330 

ПФ.Д.12.ПП.Н.078.1342 

ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1348 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1372 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1411 

ПФ.Д.13.ПР.О.093.1471 

ПФ.Д.13.ПР.О.093.1473 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1662 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1683 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1705 

ПФ.С.14.ПП.Н.133.1769 

ПФ.С.14.ПП.Н.134.1774 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 279 

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 

ПФ.С.14.ПП.Н.135.1782 

ПФ.С.14.ПП.Н.136.1786 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1798 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1811 

ПФ.С.14.ПП.Н.143.1833 

ПФ.С.14.ПП.Н.144.1836 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1917 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2682 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2705 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2740 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2758 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2797 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2824 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2857 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2888 

ПФ.С.20.ПП.Н.303.2948 

ПФ.С.20.ПП.Н.307.2966 

ПФ.С.20.ПП.Н.309.2980 

ПФ.С.20.ПП.Н.310.2988 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3024 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3188 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3209 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3230 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3249 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3259 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3280 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3305 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3325 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3346 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3362 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3370 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3391 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 280 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3416 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3448 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3527 

ПФ.С.23.ПП.Н.358.3535 

ПФ.С.23.ПП.Н.359.3539 

ПФ.С.23.ПП.Н.363.3552 

ПФ.С.23.ПП.Н.370.3576 

ПФ.С.23.ПП.Н.371.3585 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3622 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3775 

ПФ.С.26.ПП.Р.397.3789 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3881 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3927 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4001 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4240 

Методи обстеження хворих із захворюванням 

системи крові та органів кровотворення 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0017 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0141 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0257 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0370 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0409 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0459 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0526 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0599 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0623 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0736 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0771 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0789 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0809 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0837 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0887 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0925 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 281 

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 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0979 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1012 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1052 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1120 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1307 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1331 

ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1349 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1373 

ПФ.Д.13.ПР.О.096.1500 

ПФ.Д.13.ПР.О.096.1503 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1519 

ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1571 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1581 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1661 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1704 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1793 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1810 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1853 

ПФ.С.14.ПП.Н.148.1865 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1916 

ПФ.С.14.ПП.Н.162.1938 

ПФ.С.14.ПП.Н.163.1946 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1970 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1793 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1810 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1853 

ПФ.С.14.ПП.Н.148.1865 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1916 

ПФ.С.14.ПП.Н.162.1938 

ПФ.С.14.ПП.Н.163.1946 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1970 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2625 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 282 

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 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2681 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2704 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2739 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2757 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2796 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2822 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2859 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3038 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3187 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3208 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3229 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3258 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3279 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3304 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3324 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3345 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3361 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3369 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3388 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3415 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3447 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3526 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3621 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3774 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3880 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3926 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4000 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4071 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4109 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4124 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4138 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4160 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 283 

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 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4211 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4239 

Методи обстеження хворих із захворюванням 

ендокринної системи, обміну речовин 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0018 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0142 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0258 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0371 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0460 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0527 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0573 

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0590 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0598 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0622 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0660 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0675 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0733 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0763 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0787 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0810 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0835 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0867 

ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0896 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0933 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1011 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1154 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1182 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1309 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1332 

ПФ.Д.12.ПП.О.082.1356 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1374 

ПФ.Д.13.ПП.О.095.1496 

ПФ.Д.13.ПП.О.095.1498 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 284 

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 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1684 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1706 

ПФ.С.14.ПП.Н.135.1783 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1799 

ПФ.С.14.ПП.Н.141.1824 

ПФ.С.14.ПП.Н.142.1828 

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1874 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1918 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2683 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2706 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2741 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2759 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2798 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2821 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2889 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2921 

ПФ.С.20.ПП.Н.303.2949 

ПФ.С.20.ПП.Н.309.2981 

ПФ.С.20.ПП.Н.310.2989 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3189 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3210 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3231 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3281 

ПФ.С.22.ЗП.О.341.3290 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3306 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3326 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3363 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3371 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3390 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3417 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3449 

ПФ.С.23.ПП.Н.353.3503 



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 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3528 

ПФ.С.23.ПП.Н.360.3542 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3623 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3776 

ПФ.С.26.ПП.Р.398.3790 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3882 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3928 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4002 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4241 

Методи обстеження хворих із захворюванням 

сполучної тканини і суглобів 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0681 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0712 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0737 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0791 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0811 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0869 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0886 

ПФ.Д.04.ПП.Р.028.0966 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0980 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1013 

ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1214 

ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1226 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1013 

ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1214 

ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1226 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1292 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1311 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1333 

ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1350 

ПФ.Д.12.ЗП.О.080.1352 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1375 

ПФ.Д.13.ПР.О.091.1448 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 286 

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 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1518 

ПФ.Д.13.ПР.О.101.1535 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2703 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2738 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2756 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2823 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3392 

ПФ.С.26.ПП.Р.400.3792 

Спеціальна частина ПП. 02. 02 Захворювання органів дихання ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0012 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0136 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0252 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0365 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0407 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0454 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0522 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0571 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0619 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0657 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0679 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0734 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0768 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0786 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0806 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0834 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0870 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0884 

ПФ.Д.03.ПП.Р.023.0901 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0910 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0930 

ПФ.Д.04.ПР.Р.026.0954 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1009 



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 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1234 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1288 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1306 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1327 

ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1346 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1369 

ПФ.Д.12.ПП.Р.088.1425 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1433 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1487 

ПФ.Д.13.ПР.О.118.1645 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1660 

ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1674 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1702 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1715 

ПФ.С.14.ПП.Н.126.1727 

ПФ.С.14.ПП.Н.127.1731 

ПФ.С.14.ПП.Н.128.1735 

ПФ.С.14.ПП.Н.129.1745 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1755 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1796 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1809 

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1873 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1914 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1971 

ПФ.С.18.ПП.Н.280.2609 

ПФ.С.18.ПП.Н.281.2618 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2679 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2701 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2736 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2754 

ПФ.С.20.ПП.Н.081.2778 

ПФ.С.20.ПП.Н.294.2781 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 288 

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 

ПФ.С.20.ПП.Н.295.2785 

ПФ.С.20.ПП.Н.296.2789 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2794 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2819 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2910 

ПФ.С.21.ПП.Н.311.2993 

ПФ.С.21.ПП.Н.312.2998 

ПФ.С.21.ПП.Н.313.3004 

ПФ.С.21.ПП.Н.315.3010 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3022 

ПФ.С.21.ПП.Н.317.3032 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3039 

ПФ.С.21.ПП.Н.321.3081 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3100 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3135 

ПФ.С.22.ПП.Н.331.3164 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3185 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3206 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3227 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3247 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3256 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3277 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3302 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3322 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3343 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3358 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3387 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3413 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3445 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3476 

ПФ.С.23.ПП.Н.351.3485 

ПФ.С.23.ПП.Н.352.3488 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 289 

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 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3524 

ПФ.С.23.ПП.Н.367.3568 

ПФ.С.23.ПП.Н.373.3594 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3619 

ПФ.С.24.ПП.Н.380.3650 

ПФ.С.24.ПП.Н.382.3661 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3725 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3736 

ПФ.С.25.ПП.Н.321.3744 

ПФ.С.25.ПП.Н.391.3757 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3772 

ПФ.С.25.ПП.Н.317.3783 

ПФ.С.26.ПП.Р.394.3786 

ПФ.С.26.ПР.Р.427.3834 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3878 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3924 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3998 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4069 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4107 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4122 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4136 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4158 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4209 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4237 

Захворювання органів системи кровообігу ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0013 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0137 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0138 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0253 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0254 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0366 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0367 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 290 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0455 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0456 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0523 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0572 

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0589 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0620 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0658 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0659 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0735 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0769 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0770 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0788 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0790 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0804 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0805 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0832 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0871 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0885 

ПФ.Д.03.ПП.Р.023.0902 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0911 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0931 

ПФ.Д.04.ПР.Р.026.0953 

ПФ.Д.04.ПР.Р.027.0959 

ПФ.Д.04.ПП.Р.028.0967 

ПФ.Д.04.ПП.Р.029.0970 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0978 

ПФ.Д.04.ПП.Р.031.0985 

ПФ.Д.04.ПП.Р.032.0991 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1010 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1049 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1119 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1308 



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 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1328 

ПФ.Д.12.ЗП.О.080.1351 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1370 

ПФ.Д.13.ПР.О.091.1447 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1703 

ПФ.С.14.ПП.Н.131.1764 

ПФ.С.14.ПП.Н.132.1765 

ПФ.С.14.ПП.Н.133.1768 

ПФ.С.14.ПП.Н.134.1773 

ПФ.С.14.ПП.Н.135.1781 

ПФ.С.14.ПП.Н.136.1785 

ПФ.С.14.ПП.Н.137.1788 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1792 

ПФ.С.14.ПП.Н.139.1804 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1915 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1968 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2680 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2702 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2737 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2755 

ПФ.С.20.ПП.Н.295.2786 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2795 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2820 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2856 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2912 

ПФ.С.20.ПП.Н.309.2979 

ПФ.С.20.ПП.Н.310.2987 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3023 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3036 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3101 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3186 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3207 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 292 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3228 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3248 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3257 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3278 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3303 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3323 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3344 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3360 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3368 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3389 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3414 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3446 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3479 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3525 

ПФ.С.23.ПП.Н.374.3598 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3620 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3773 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3879 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3925 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3999 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4070 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4108 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4123 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4137 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4159 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4210 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4238 

Захворювання органів травлення ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0015 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0139 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0255 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0368 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 293 

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 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0408 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0457 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0524 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0621 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0680 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0767 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0782 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0807 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0833 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0929 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1048 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1083 

ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1094 

ПФ.Д.05.ПП.О.037.1097 

ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1104 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1117 

ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1129 

ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1139 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1184 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1290 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1305 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1329 

ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1347 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1371 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1453 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1455 

ПФ.Д.13.ПР.О.097.1505 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1580 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1659 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1682 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1797 

ПФ.С.14.ПП.Н.145.1840 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 294 

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 

ПФ.С.14.ПП.Н.146.1844 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1852 

ПФ.С.14.ПП.Н.152.1900 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1913 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1969 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2624 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2678 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2700 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2735 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2753 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2855 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2887 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2911 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2920 

ПФ.С.20.ПП.Н.301.2930 

ПФ.С.20.ПП.Н.302.2936 

ПФ.С.20.ПП.Н.303.2946 

ПФ.С.20.ПП.Н.305.2956 

ПФ.С.20.ПП.Н.306.2962 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3037 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3184 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3205 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3226 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3276 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3301 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3321 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3359 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3367 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3386 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3412 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3444 

ПФ.С.23.ПП.Н.353.3502 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 295 

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 

ПФ.С.23.ПП.Н.354.3507 

ПФ.С.23.ПП.Н.354.3511 

ПФ.С.23.ПП.Н.355.3513 

ПФ.С.23.ПП.Н.356.3515 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3523 

ПФ.С.23.ПП.Н.360.3541 

ПФ.С.23.ПП.Н.364.3558 

ПФ.С.23.ПП.Н.365.3562 

ПФ.С.23.ПП.Н.366.3566 

ПФ.С.23.ПП.Н.368.3570 

ПФ.С.23.ПП.Н.369.3572 

ПФ.С.23.ПП.Н.371.3584 

ПФ.С.23.ПП.Н.371.3584 

ПФ.С.23.ПП.Н.374.3597 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3618 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3771 

ПФ.С.26.ПП.Р.396.3788 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3877 

ПФ.С.28.ПП.Н.441.3908 

ПФ.С.28.ПР.О.442.3911 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3923 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3997 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4068 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4106 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4121 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4135 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4157 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4208 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4236  

Захворювання нирок і сечовивідних шляхів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0016 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0140 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 296 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0256 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0369 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0458 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0525 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0772 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0792 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0808 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0836 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0932 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1014 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1050 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1153 

ПФ.Д.06.ПП.Р.044.1163 

ПФ.Д.06.ПП.Р.045.1167 

ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1173 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1183 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1291 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1310 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1330 

ПФ.Д.12.ПП.Н.078.1342 

ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1348 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1372 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1411 

ПФ.Д.13.ПР.О.093.1471 

ПФ.Д.13.ПР.О.093.1473 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1662 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1683 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1705 

ПФ.С.14.ПП.Н.133.1769 

ПФ.С.14.ПП.Н.134.1774 

ПФ.С.14.ПП.Н.135.1782 

ПФ.С.14.ПП.Н.136.1786 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 297 

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 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1798 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1811 

ПФ.С.14.ПП.Н.143.1833 

ПФ.С.14.ПП.Н.144.1836 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1917 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2682 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2705 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2740 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2758 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2797 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2824 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2857 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2888 

ПФ.С.20.ПП.Н.303.2948 

ПФ.С.20.ПП.Н.307.2966 

ПФ.С.20.ПП.Н.309.2980 

ПФ.С.20.ПП.Н.310.2988 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3024 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3188 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3209 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3230 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3249 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3259 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3280 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3305 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3325 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3346 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3362 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3370 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3391 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3416 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3448 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 298 

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 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3527 

ПФ.С.23.ПП.Н.358.3535 

ПФ.С.23.ПП.Н.359.3539 

ПФ.С.23.ПП.Н.363.3552 

ПФ.С.23.ПП.Н.370.3576 

ПФ.С.23.ПП.Н.371.3585 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3622 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3775 

ПФ.С.26.ПП.Р.397.3789 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3881 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3927 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4001 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4240 

Захворювання ендокринної системи. Порушення 

обміну речовин 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0018 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0142 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0258 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0371 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0460 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0527 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0573 

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0590 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0598 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0622 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0660 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0675 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0733 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0763 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0787 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0810 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0835 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0867 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 299 

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 

ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0896 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0933 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1011 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1154 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1182 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1309 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1332 

ПФ.Д.12.ПП.О.082.1356 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1374 

ПФ.Д.13.ПП.О.095.1496 

ПФ.Д.13.ПП.О.095.1498 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1684 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1706 

ПФ.С.14.ПП.Н.135.1783 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1799 

ПФ.С.14.ПП.Н.141.1824 

ПФ.С.14.ПП.Н.142.1828 

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1874 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1918 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2683 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2706 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2741 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2759 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2798 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2821 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2889 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2921 

ПФ.С.20.ПП.Н.303.2949 

ПФ.С.20.ПП.Н.309.2981 

ПФ.С.20.ПП.Н.310.2989 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3189 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3210 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 300 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3231 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3281 

ПФ.С.22.ЗП.О.341.3290 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3306 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3326 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3363 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3371 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3390 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3417 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3449 

ПФ.С.23.ПП.Н.353.3503 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3528 

ПФ.С.23.ПП.Н.360.3542 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3623 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3776 

ПФ.С.26.ПП.Р.398.3790 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3882 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3928 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4002 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4241 

Захворювання системи крові та органів 

кровотворення 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0017 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0141 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0257 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0370 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0409 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0459 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0526 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0599 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0623 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0736 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0771 



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 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0789 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0809 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0837 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0887 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0925 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0979 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1012 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1052 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1120 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1307 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1331 

ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1349 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1373 

ПФ.Д.13.ПР.О.096.1500 

ПФ.Д.13.ПР.О.096.1503 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1519 

ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1571 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1581 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1661 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1704 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1793 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1810 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1853 

ПФ.С.14.ПП.Н.148.1865 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1916 

ПФ.С.14.ПП.Н.162.1938 

ПФ.С.14.ПП.Н.163.1946 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1970 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1793 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1810 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1853 

ПФ.С.14.ПП.Н.148.1865 



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 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1916 

ПФ.С.14.ПП.Н.162.1938 

ПФ.С.14.ПП.Н.163.1946 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1970 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2625 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2681 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2704 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2739 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2757 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2796 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2822 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2859 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3038 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3187 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3208 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3229 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3258 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3279 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3304 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3324 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3345 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3361 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3369 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3388 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3415 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3447 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3526 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3621 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3774 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3880 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3926 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4000 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 303 

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 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4071 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4109 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4124 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4138 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4160 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4211 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4239 

Дифузні захворювання сполучної тканини та 

хвороби суглобів 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0681 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0712 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0737 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0791 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0811 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0869 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0886 

ПФ.Д.04.ПП.Р.028.0966 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0980 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1013 

ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1214 

ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1226 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1292 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1311 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1333 

ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1350 

ПФ.Д.12.ЗП.О.080.1352 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1375 

ПФ.Д.13.ПР.О.091.1448 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1518 

ПФ.Д.13.ПР.О.101.1535 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2703 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2738 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2756 



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 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2823 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3392 

ПФ.С.26.ПП.Р.400.3792 

Гострі алергійні захворювання ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0144 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0260 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0461 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0528 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0812 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1489 

ПФ.С.14.ПП.Н.150.1882 

ПФ.С.26.ПП.Р.401.3793 

Професійні захворювання ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0145 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0261 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0373 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0464 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0530 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0814 

ПФ.Д.13.ПР.О.098.1509 

ПФ.С.26.ПП.Р.402.3794 

ПП. 03 Хірургія Профілактика 

хірургічної інфекції 

ПП. 03. 01 Профілактика хірургічної інфекції ПФ.Д.13.ПР.Р.107.1589 

ПФ.С.17.ПП.Н.252.2423 

ПФ.С.17.ПП.Н.253.2434 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2444 

ПФ.С.17.ПП.Н.255.2454 

ПФ.С.17.ПП.Н.256.2459 

ПФ.С.17.ПП.Н.257.2465 

ПФ.С.17.ПП.Н.258.2472 

ПФ.С.17.ПП.Н.260.2485 

ПФ.С.17.ПП.Н.261.2492 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2497 



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 

ПФ.С.17.ПП.Н.266.2525 

ПФ.С.17.ПП.Н.267.2529 

ПФ.С.17.ПП.Н.268.2535 

ПФ.С.17.ПП.Н.269.2540 

ПФ.С.22.ПП.Н.332.3170 

ПФ.С.26.ПП.Р.406.3798 

ПФ.С.26.ПП.Р.411.3811 

ПФ.С.27.ПП.Р.434.3868 

Гемостаз ПП. 03. 02 Гемостаз ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0938 

ПФ.Д.04.ПР.Р.027.0961 

ПФ.Д.04.ПП.Р.031.0986 

ПФ.Д.04.ПП.Р.032.0993 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1022 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1059 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1383 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1444 

ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1554 

ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1572 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1583 

ПФ.С.14.ПП.Н.129.1749 

ПФ.С.14.ПП.Н.129.1752 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1859 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1861 

ПФ.С.14.ПП.Н.162.1944 

ПФ.С.14.ПП.Н.163.1947 

ПФ.С.14.ПП.Н.164.1949 

ПФ.С.14.ПП.Н.165.1951 

ПФ.С.14.ПП.Н.166.1954 

ПФ.С.14.ПП.Н.167.1958 

ПФ.С.14.ПП.Н.168.1964 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1984 



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 

ПФ.С.14.ПП.Н.170.1994 

ПФ.С.14.ПП.Н.171.1997 

ПФ.С.14.ПП.Н.172.2000 

ПФ.С.14.ПП.Н.180.2030 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.2092 

ПФ.С.14.ПП.Н.208.2232 

ПФ.С.14.ПП.Н.210.2246 

ПФ.С.14.ПП.Н.227.2315 

ПФ.С.14.ПП.Н.228.2319 

ПФ.С.16 ПП.Н.244.2360 

ПФ.С.16.ПП.Н.245.2370 

ПФ.С.16.ПП.Н.246.2379 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2765 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2833 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2867 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3043 

ПФ.С.22.ПП.Н.333.3171 

ПФ.С.26.ПП.Р.407.3800 

ПФ.С.26.ПП.Р.413.3817 

Знеболювання ПП. 03. 03 Знеболювання ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0875 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0888 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0914 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0981 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1023 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1060 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1442 

ПФ.С.14.ПП.Н.128.1743 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1762 

ПФ.С.14.ПП.Н.158.1928 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2189 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2199 



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 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2766 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2834 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2868 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2901 

ПФ.С.22.ПП.Н.334.3177 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3197 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3219 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3240 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3269 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3331 

ПФ.С.26.ПП.Р.409.3802 

Неоперативна хірургічна 

техніка 

ПП. 03. 04 Неоперативна хірургічна техніка ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0850 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0940 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1024 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1061 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1382 

ПФ.Д.12.ПР.О.084.1395 

ПФ.Д.12.ПР.О.085.1404 

ПФ.Д.12.ПР.О.086.1405 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1420 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1494 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1547 

ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1555 

ПФ.Д.13.ПР.О.104.1564 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1584 

ПФ.Д.13.ПР.Р.114.1618 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1821 

ПФ.С.14.ПП.Н.150.1888 

ПФ.С.14.ПП.Н.166.1955 

ПФ.С.14.ПП.Н.170.1996 

ПФ.С.14.ПП.Н.172.2001 



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 

ПФ.С.14.ПП.Н.175.2009 

ПФ.С.14.ПП.Н.176.2013 

ПФ.С.14.ПП.Н.177.2017 

ПФ.С.14.ПП.Н.178.2021 

ПФ.С.14.ПП.Н.179.2025 

ПФ.С.14.ПП.Н.180.2031 

ПФ.С.14.ПП.Н.181.2035 

ПФ.С.14.ПП.Н.182.2040 

ПФ.С.14.ПП.Н.183.2044 

ПФ.С.14.ПП.Н.184.2049 

ПФ.С.14.ПП.Н.185.2054 

ПФ.С.14.ПП.Н.186.2058 

ПФ.С.14.ПП.Н.187.2062 

ПФ.С.14.ПП.Н.188.2066 

ПФ.С.14.ПП.Н.189.2070 

ПФ.С.14.ПП.Н.190.2075 

ПФ.С.14.ПП.Н.192.2088 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2115 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2122 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2128 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2134 

ПФ.С.14.ПП.Н.195.2140 

ПФ.С.14.ПП.Н.196.2145 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2150 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2157 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2163 

ПФ.С.14.ПП.Н.198.2168 

ПФ.С.14.ПП.Н.199.2173 

ПФ.С.14.ПП.Н.200.2178 

ПФ.С.14.ПП.Н.203.2204 

ПФ.С.14.ПП.Н.204.2210 

ПФ.С.14.ПП.Н.205.2216 



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 

ПФ.С.14.ПП.Н.206.2221 

ПФ.С.14.ПП.Н.207.2226 

ПФ.С.14.ПП.Н.208.2233 

ПФ.С.14.ПП.Н.209.2241 

ПФ.С.14.ПП.Н.210.2248 

ПФ.С.14.ПП.Н.211.2254 

ПФ.С.14.ПП.Н.212.2259 

ПФ.С.14.ПП.Н.213.2264 

ПФ.С.14.ПП.Н.214.2268 

ПФ.С.14.ПП.Н.215.2277 

ПФ.С.14.ПП.Н.220.2301 

ПФ.С.16.ПП.Н.244.2361 

ПФ.С.16.ПП.Н.245.2371 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2720 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2767 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2835 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2869 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3044 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3236 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3376 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3407 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3428 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3463 

ПФ.С.26.ПП.Р.408.3801 

ПФ.С.26.ПП.Р.410.3805 

ПФ.С.26.ПП.Р.413.3816 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3886 

Оперативна хірургічна 

техніка 

ПП. 03. 05 Оперативна хірургічна техніка ПФ.Д.13.ПР.О.090.1440 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1465 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1548 

ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1556 



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 

ПФ.С.14.ПП.Н.173.2003 

ПФ.С.14.ПП.Н.174.2005 

ПФ.С.14.ПП.Н.128.1740 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1760 

ПФ.С.14.ПП.Н.167.1959 

ПФ.С.14.ПП.Н.214.2269 

ПФ.С.14.ПП.Н.215.2278 

ПФ.С.14.ПП.Н.216.2283 

ПФ.С.14.ПП.Н.217.2285 

ПФ.С.14.ПП.Н.221.2303 

ПФ.С.14.ПП.Н.230.2323 

ПФ.С.17.ПП.Н.251.2414 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2498 

ПФ.С.17.ПП.Н.266.2523 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3629 

ПФ.С.26.ПП.Р.410.3806 

Хірургічна діяльність ПП. 03. 06 Порушення життєдіяльності організму ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0155 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0271 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0378 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0532 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0576 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0683 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0714 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0740 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0851 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0876 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0889 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0915 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0941 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0982 

ПФ.Д.04.ПП.Р.032.0994 



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 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1025 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1062 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1441 

ПФ.Д.13.ПР.О.091.1450 

ПФ.Д.13.ПР.Р.123.1698 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1714 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1722 

ПФ.С.14.ПП.Н.132.1766 

ПФ.С.14.ПП.Н.132.1767 

ПФ.С.14.ПП.Н.133.1772 

ПФ.С.14.ПП.Н.148.1869 

ПФ.С.14.ПП.Н.158.1929 

ПФ.С.14.ПП.Н.158.1930 

ПФ.С.14.ПП.Н.160.1936 

ПФ.С.14.ПП.Н.161.1937 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1992 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2183 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2190 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2184 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2193 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2194 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2200 

ПФ.С.14.ПП.Н.214.2273 

ПФ.С.14.ПП.Н.215.2282 

ПФ.С.14.ПП.Н.218.2296 

ПФ.С.14.ПП.Н.218.2297 

Діагностика хірургічних захворювань ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0851 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0941 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1025 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1062 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1441 



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 

ПФ.Д.13.ПР.О.091.1450 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1714 

ПФ.С.14.ПП.Н.158.1929 

ПФ.С.14.ПП.Н.175.2011 

ПФ.С.14.ПП.Н.211.2255 

ПФ.С.14.ПП.Н.213.2265 

ПФ.С.14.ПП.Н.214.2270 

ПФ.С.14.ПП.Н.215.2279 

ПФ.С.14.ПП.Н.217.2286 

ПФ.С.14.ПП.Н.218.2288 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2387 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2499 

ПФ.С.18.ПП.Н.283.2635 

ПФ.С.18.ПП.Н.284.2642 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2721 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2768 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2808 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2836 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2870 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2902 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2916 

ПФ.С.20.ПП.Н.307.2974 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3045 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3262 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3628 

Підготовка хворого до операції ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0851 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0941 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1025 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1062 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1441 

ПФ.Д.13.ПР.О.091.1450 



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 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1714 

ПФ.С.14.ПП.Н.129.1750 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1992 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.2100 

ПФ.С.14.ПП.Н.208.2234 

ПФ.С.14.ПП.Н.210.2249 

ПФ.С.14.ПП.Н.215.2279 

ПФ.С.14.ПП.Н.218.2288 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2387 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2499 

ПФ.С.18.ПП.Н.283.2635 

ПФ.С.18.ПП.Н.284.2642 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2721 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2768 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2808 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2836 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2870 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2902 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2916 

ПФ.С.20.ПП.Н.307.2974 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3045 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3262 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3628 

ПФ.С.26.ПП.Р.406.3799 

Післяопераційний період ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0851 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0941 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1025 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1062 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1441 

ПФ.Д.13.ПР.О.091.1450 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1714 



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 

ПФ.С.14.ПП.Н.128.1742 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1761 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1802 

ПФ.С.14.ПП.Н.158.1929 

ПФ.С.14.ПП.Н.175.2011 

ПФ.С.14.ПП.Н.191.2079 

ПФ.С.14.ПП.Н.212.2260 

ПФ.С.14.ПП.Н.213.2265 

ПФ.С.14.ПП.Н.214.2270 

ПФ.С.14.ПП.Н.215.2279 

ПФ.С.14.ПП.Н.217.2286 

ПФ.С.14.ПП.Н.218.2288 

ПФ.С.14.ПП.Н.219.2299 

ПФ.С.16.ПП.Н.244.2362 

ПФ.С.16.ПП.Н.245.2372 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2387 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2499 

ПФ.С.18.ПП.Н.283.2635 

ПФ.С.18.ПП.Н.284.2642 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2721 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2768 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2808 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2836 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2870 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2902 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2916 

ПФ.С.20.ПП.Н.307.2974 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3045 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3262 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3628 

ПФ.С.26.ПП.Р.406.3799 



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 

Амбулаторна хірургія ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0851 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0941 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1025 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1062 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1441 

ПФ.Д.13.ПР.О.091.1450 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1714 

ПФ.С.14.ПП.Н.176.2015 

ПФ.С.14.ПП.Н.177.2019 

ПФ.С.14.ПП.Н.178.2023 

ПФ.С.14.ПП.Н.179.2027 

ПФ.С.14.ПП.Н.180.2032 

ПФ.С.14.ПП.Н.181.2038 

ПФ.С.14.ПП.Н.182.2042 

ПФ.С.14.ПП.Н.183.2047 

ПФ.С.14.ПП.Н.184.2052 

ПФ.С.14.ПП.Н.185.2056 

ПФ.С.14.ПП.Н.186.2060 

ПФ.С.14.ПП.Н.187.2064 

ПФ.С.14.ПП.Н.188.2068 

ПФ.С.14.ПП.Н.189.2073 

ПФ.С.14.ПП.Н.190.2077 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2117 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2124 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2130 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2136 

ПФ.С.14.ПП.Н.195.2142 

ПФ.С.14.ПП.Н.196.2147 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2152 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2159 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2165 

ПФ.С.14.ПП.Н.198.2170 



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 

ПФ.С.14.ПП.Н.199.2175 

ПФ.С.14.ПП.Н.200.2180 

ПФ.С.14.ПП.Н.203.2206 

ПФ.С.14.ПП.Н.204.2211 

ПФ.С.14.ПП.Н.205.2218 

ПФ.С.14.ПП.Н.206.2223 

ПФ.С.14.ПП.Н.207.2228 

ПФ.С.14.ПП.Н.208.2234 

ПФ.С.14.ПП.Н.209.2243 

ПФ.С.14.ПП.Н.215.2279 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2387 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2499 

ПФ.С.18.ПП.Н.283.2635 

ПФ.С.18.ПП.Н.284.2642 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2721 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2768 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2808 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2836 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2870 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2902 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2916 

ПФ.С.20.ПП.Н.307.2974 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3045 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3262 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3628 

Ушкодження    ПП. 03. 07 Закриті механічні ушкодження. Відкриті 

механічні ушкодження .Термічні ушкодження. 

Електротравма 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0033 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0156 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0272 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0379 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0466 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0715 



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 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0739 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0942 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1026 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1063 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1086 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1466 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1549 

ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1562 

ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1573 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1585 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1985 

ПФ.С.14.ПП.Н.181.2037 

ПФ.С.14.ПП.Н.183.2045 

ПФ.С.14.ПП.Н.184.2050 

ПФ.С.14.ПП.Н.189.2071 

ПФ.С.14.ПП.Н.190.2076 

ПФ.С.14.ПП.Н.192.2089 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.2093 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2102 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2116 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2123 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2129 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2135 

ПФ.С.14.ПП.Н.195.2141 

ПФ.С.14.ПП.Н.196.2146 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2151 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2158 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2164 

ПФ.С.14.ПП.Н.198.2169 

ПФ.С.14.ПП.Н.199.2174 

ПФ.С.14.ПП.Н.200.2179 

ПФ.С.14.ПП.Н.203.2205 



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 

ПФ.С.14.ПП.Н.205.2216 

ПФ.С.14.ПП.Н.205.2217 

ПФ.С.14.ПП.Н.206.2222 

ПФ.С.14.ПП.Н.207.2227 

ПФ.С.14.ПП.Н.209.2242 

ПФ.С.14.ПП.Н.215.2280 

ПФ.С.14.ПП.Н.218.2289 

ПФ.С.14.ПП.Н.220.2302 

ПФ.С.14.ПП.Н.221.2304 

ПФ.С.16.ПП.Н.244.2363 

ПФ.С.16.ПП.Н.245.2373 

ПФ.С.16.ПП.Н.246.2380 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2500 

ПФ.С.18.ПП.Н.283.2636 

ПФ.С.18.ПП.Н.284.2643 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2769 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2837 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2871 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3046 

ПФ.С.26.ПП.Р.410.3804 

Хірургічна інфекція ПП. 03. 08 Хірургічна інфекція ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0157 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0273 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0380 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0412 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0467 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0533 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0685 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0741 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0853 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0943 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1027 



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 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1064 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1385 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1421 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1526 

ПФ.Д.13.ПР.О.101.1539 

ПФ.Д.13.ПР.Р.107.1590 

ПФ.С.14.ПП.Н.150.1889 

ПФ.С.14.ПП.Н.191.2082 

ПФ.С.14.ПП.Н.210.2251 

ПФ.С.14.ПП.Н.212.2261 

ПФ.С.14.ПП.Н.213.2266 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2501 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2723 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2770 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2838 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2872 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3110 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3263 

ПФ.С.26.ПП.Р.411.3812 

ПФ.С.27.ПР.Р.430.3847 

ПФ.С.27.ПП.Р.434.3867 

ПФ.С.35.ПП.Р.475.4144 

Пухлини ПП. 03. 09 Пухлини ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0158 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0188 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0220 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0274 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0304 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0336 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0381 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0413 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0435 



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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0468 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0495 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0534 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0554 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0580 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0628 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0662 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0686 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0742 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0815 

ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0898 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0916 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0944 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0983 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1028 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1065 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1087 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1125 

ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1132 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1386 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1422 

ПФ.Д.12.ПП.Р.088.1428 

ПФ.Д.12.ПП.Р.089.1430 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1467 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1627 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1860 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2502 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2772 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2839 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2873 

ПФ.С.23.ПП.Н.071.3497 

ПФ.С.26.ПП.Р.412.3813 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 321 

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 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4172 

Змертвіння ПП. 03. 10 Змертвіння ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0036 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0159 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0275 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0382 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0743 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0854 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0945 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1029 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1066 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1387 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2503 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2724 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2771 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2840 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2845 

ПФ.С.26.ПП.Р.412.3814 

ПФ.С.26.ПП.Р.413.3818 

Спеціальна хірургія ПП. 03. 11 Захворювання і ушкодження голови, обличчя та 

шиї 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0037 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0112 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0160 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0276 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0383 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0414 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0470 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0535 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0577 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0629 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0663 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0688 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0717 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 322 

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 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0744 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0855 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0946 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1030 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1067 

ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1207 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1242 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1388 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1550 

ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1559 

ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1574 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1628 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1986 

ПФ.С.14.ПП.Н.176.2014 

ПФ.С.14.ПП.Н.177.2018 

ПФ.С.14.ПП.Н.178.2022 

ПФ.С.14.ПП.Н.179.2026 

ПФ.С.14.ПП.Н.181.2036 

ПФ.С.14.ПП.Н.182.2041 

ПФ.С.14.ПП.Н.191.2083 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.2094 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2103 

ПФ.С.14.ПП.Н.204.2213 

ПФ.С.14.ПП.Н.205.2219 

ПФ.С.14.ПП.Н.208.2236 

ПФ.С.14.ПП.Н.210.2252 

ПФ.С.14.ПП.Н.212.2262 

ПФ.С.14.ПП.Н.214.2272 

ПФ.С.14.ПП.Н.218.2290 

ПФ.С.16.ПП.Н.244.2364 

ПФ.С.16.ПП.Н.245.2374 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2504 



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 

ПФ.С.18.ПП.Н.280.2613 

ПФ.С.18.ПП.Н.281.2622 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2725 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2773 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2841 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2876 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2903 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3047 

ПФ.С.26.ПП.Р.410.3807 

Захворювання та ушкодження грудної клітки та 

органів грудної порожнини 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0161 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0277 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0384 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0877 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0890 

ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0897 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0917 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0984 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1443 

ПФ.С.14.ПП.Н.129.1751 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1987 

ПФ.С.14.ПП.Н.191.2084 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.2095 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2104 

ПФ.С.14.ПП.Н.196.2148 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2166 

ПФ.С.14.ПП.Н.198.2171 

ПФ.С.14.ПП.Н.199.2176 

ПФ.С.14.ПП.Н.200.2181 

ПФ.С.14.ПП.Н.208.2237 

ПФ.С.14.ПП.Н.218.2291 

ПФ.С.16.ПП.Н.244.2365 



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 

ПФ.С.16.ПП.Н.245.2375 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2505 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2726 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2774 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2842 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2877 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3048 

ПФ.С.26.ПП.Р.410.3808 

Гострі захворювання та ушкодження органів 

черевної порожнини 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0040 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0163 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0279 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0416 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0948 

ПФ.Д.04.ПП.Р.032.0992 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1032 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1069 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1088 

ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1096 

ПФ.Д.05.ПП.О.037.1099 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1123 

ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1131 

ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1146 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1390 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1423 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1468 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1586 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1988 

ПФ.С.14.ПП.Н.191.2085 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.2096 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2105 

ПФ.С.14.ПП.Н.208.2238 



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 

ПФ.С.14.ПП.Н.215.2281 

ПФ.С.14.ПП.Н.218.2292 

ПФ.С.14.ПП.Н.231.2325 

ПФ.С.16.ПП.Н.244.2366 

ПФ.С.16.ПП.Н.245.2376 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2506 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2727 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2775 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2843 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2878 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2917 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3049 

ПФ.С.23.ПП.Н.364.3560 

ПФ.С.23.ПП.Н.365.3564 

ПФ.С.23.ПП.Н.369.3574 

ПФ.С.26.ПП.Р.410.3809 

Хронічні захворювання органів черевної 

порожнини 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0039 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0162 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0278 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0385 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0416 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0948 

ПФ.Д.04.ПП.Р.032.0992 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1032 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1069 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1089 

ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1095 

ПФ.Д.05.ПП.О.037.1098 

ПФ.Д.05.ПП.О.037.1099 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1122 

ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1130 



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 

ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1146 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1988 

ПФ.С.14.ПП.Н.191.2085 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.2096 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2105 

ПФ.С.14.ПП.Н.208.2238 

ПФ.С.14.ПП.Н.218.2292 

ПФ.С.14.ПП.Н.231.2325 

ПФ.С.16.ПП.Н.244.2366 

ПФ.С.16.ПП.Н.245.2376 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2506 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2727 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2775 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2843 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2878 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2917 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3049 

ПФ.С.23.ПП.Н.364.3560 

ПФ.С.23.ПП.Н.365.3564 

ПФ.С.23.ПП.Н.369.3574 

ПФ.С.26.ПП.Р.410.3809 

Ушкодження і захворювання прямої кишки ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0041 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0164 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0280 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0386 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0417 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0691 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0857 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1033 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1070 

ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1106 



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 

ПФ.Д.05.ПП.Р.039.1107 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1391 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1469 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1630 

ПФ.С.14.ПП.Н.216.2284 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2507 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2728 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2844 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2879 

ПФ.С.23.ПП.Н.364.3561 

ПФ.С.23.ПП.Н.365.3565 

ПФ.С.23.ПП.Н.369.3575 

ПФ.С.23.ПП.Н.372.3593 

Захворювання та ушкодження сечових і статевих 

органів 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0042 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0165 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0261 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0387 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0858 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1034 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1071 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1124 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1160 

ПФ.Д.06.ПП.Р.044.1164 

ПФ.Д.06.ПП.Р.045.1168 

ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1177 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1192 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1392 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1424 

ПФ.Д.13.ПР.О.093.1480 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1587 

ПФ.С.14.ПП.Н.144.1839 



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 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1989 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.2097 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2106 

ПФ.С.14.ПП.Н.208.2239 

ПФ.С.14.ПП.Н.217.2287 

ПФ.С.14.ПП.Н.218.2293 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2508 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2729 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2845 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2880 

ПФ.С.20.ПП.Н.307.2975 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3031 

ПФ.С.23.ПП.Н.370.3578 

Захворювання та ушкодження кінцівок, хребта, 

таза 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0043 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0166 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0282 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0388 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0418 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0692 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0719 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0745 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0859 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0949 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1035 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1072 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1393 

ПФ.Д.13.ПР.О.101.1540 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1552 

ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1560 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1990 

ПФ.С.14.ПП.Н.171.1998 



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 

ПФ.С.14.ПП.Н.183.2046 

ПФ.С.14.ПП.Н.184.2051 

ПФ.С.14.ПП.Н.187.2063 

ПФ.С.14.ПП.Н.189.2072 

ПФ.С.14.ПП.Н.191.2086 

ПФ.С.14.ПП.Н.192.2090 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.2098 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2107 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2118 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2125 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2131 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2137 

ПФ.С.14.ПП.Н.195.2143 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2153 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2160 

ПФ.С.14.ПП.Н.203.2207 

ПФ.С.14.ПП.Н.206.2224 

ПФ.С.14.ПП.Н.207.2229 

ПФ.С.14.ПП.Н.218.2294 

ПФ.С.16.ПП.Н.244.2368 

ПФ.С.16.ПП.Н.245.2377 

ПФ.С.16.ПП.Н.246.2381 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2509 

ПФ.С.18.ПП.Н.283.2637 

ПФ.С.18.ПП.Н.284.2644 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2730 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2776 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2846 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2881 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3050 

ПФ.С.26.ПП.Р.410.3810 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 330 

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 

Захворювання судин нижніх кінцівок ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0044 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0167 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0283 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0389 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0693 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0746 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0860 

ПФ.Д.04.ПП.Р.031.0988 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1036 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1073 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1394 

ПФ.С.14.ПП.Н.191.2087 

ПФ.С.14.ПП.Н.213.2267 

ПФ.С.14.ПП.Н.219.2300 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2510 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2731 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2847 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2882 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3051 

ПП. 04 Педіатрія Анатомо-фізіологічні 

особливості дитячого 

віку 

ПП. 04.01 Періоди дитячого віку. Центральна нервова 

система. Фізичний, нервово-психічний розвиток 

дитини 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0248  

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0362   

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0758 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0776  

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0796 

ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1195 

ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1211  

ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1224  

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1232 

ПФ.С.24.ПП.Н.385.3671  

ПФ.С.24.ПП.Н.386.3680 

ПФ.С.24.ПП.Н.387.3689 



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 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3764  

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3989   

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4229 

Шкіра й підшкірна основа. Температура тіла. 

Кістково-м’язова система 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0449 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0595 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0669 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0706 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0727 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0796 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0823 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0865 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1484 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1512 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1656 

ПФ.С.17.ПП.Н.271.2548 

ПФ.С.17.ПП.Н.272.2554 

ПФ.С.18.ПП.Н.273.2562 

ПФ.С.18.ПП.Н.274.2575 

ПФ.С.18.ПП.Н.275.2581 

ПФ.С.18.ПП.Н.279.2599 

ПФ.С.18.ПП.Н.280.2605 

ПФ.С.18.ПП.Н.281.2614 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2693 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3096 

ПФ.С.24.ПП.Н.377.3632 

ПФ.С.24.ПП.Н.380.3648 

ПФ.С.24.ПП.Н.381.3654 

ПФ.С.24.ПП.Н.382.3659 

ПФ.С.24.ПП.Н.383.3665 

ПФ.С.24.ПП.Н.384.3668 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3764 



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 

Органи дихання. Органи кровообігу. 

Кровотворна та імунна системи 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0566  

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0584 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0865 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0882 

ПФ.Д.03.ПП.Р.023.0900 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0909 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0920  

ПФ.Д.04.ПР.Р.027.0956 

ПФ.Д.04.ПП.Р.028.0963 

ПФ.Д.04.ПП.Р.029.0969 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0977  

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1003 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1045 

ПФ.Д.12.ПП.О.081.1353 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1363 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1432 

ПФ.Д.13.ПР.О.091.1446 

ПФ.Д.13.ПР.О.096.1501 

ПФ.Д.13.ПР.О.118.1643 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2747 

ПФ.С.20.ПП.Н.081.2777 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2813 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2852 

ПФ.С.24.ПП.Н.380.3648 

Органи травлення. Обмін речовин, ендокринні 

залози. Сечові органи 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0406 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0613 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0655 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1080 

ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1093 

ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1101 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1114 



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 

ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1134 

ПФ.Д.06.ПП.Р.044.1162 

ПФ.Д.06.ПП.Р.045.1166 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1180 

ПФ.Д.12.ПП.О.082.1355 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1410 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1454 

ПФ.Д.13.ПР.О.093.1472 

ПФ.Д.13.ПП.О.095.1497 

ПФ.Д.13.ПП.О.095.1498 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2623 

ПФ.С.19.ПП.Н.289.2663 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2674 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2918 

ПФ.С.20.ПП.Н.301.2927 

ПФ.С.20.ПП.Н.307.2965 

ПФ.С.20.ПП.Н.309.2978 

ПФ.С.20.ПП.Н.310.2986 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3518 

ПФ.С.23.ПП.Н.358.3534 

ПФ.С.23.ПП.Н.359.3538 

Новонароджена дитина 

та догляд за нею 

ПП. 04.02 Анатомо-фізіологічні особливості 

новонародженої дитини та догляд за нею 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0128  

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0240 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0355 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0360 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0450   

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0516 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0567  

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0585 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0596 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0614 



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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0667 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0670 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0707 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0728 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0757 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0759 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0777 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0797 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0824  

ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0894 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0907 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0921 

ПФ.Д.04.ПР.Р.026.0951  

ПФ.Д.04.ПР.Р.027.0957 

ПФ.Д.04.ПП.Р.028.0964 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0975 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1004 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1015 

ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1135 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1150 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1181 

ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1196 

ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1227 

ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1228 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1364 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1513 

ПФ.Д.13.ПР.Р.110.1597 

ПФ.Д.13.ПР.Р.111.1599 

ПФ.С.17.ПП.Н.271.2546 

ПФ.С.17.ПП.Н.272.2555 

ПФ.С.18.ПП.Н.273.2563 

ПФ.С.18.ПП.Н.274.2576 



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 

ПФ.С.18.ПП.Н.275.2582  

ПФ.С.18.ПП.Н.279.2600 

ПФ.С.18.ПП.Н.280.2606 

ПФ.С.18.ПП.Н.281.2615 

ПФ.С.19.ПП.Н.287.2655 

ПФ.С.19.ПП.Н.289.2664 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2732 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2748 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2814 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2883 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2904 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3054 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3067 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3094 

ПФ.С.22.ПП.Н.328.3122 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3130 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3244 

ПФ.С.23.ПП.Н.361.3544 

ПФ.С.24.ПП.Н.377.3630 

ПФ.С.24.ПП.Н.379.3643 

ПФ.С.24.ПП.Н.380.3646 

ПФ.С.24.ПП.Н.381.3652 

ПФ.С.24.ПП.Н.382.3657 

ПФ.С.24.ПП.Н.383.3663 

ПФ.С.24.ПП.Н.384.3666 

ПФ.С.24.ПП.Н.385.3669 

ПФ.С.24.ПП.Н.386.3678 

ПФ.С.24.ПП.Н.387.3687 

ПФ.С.24.ПП.Н.388.3696  

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3762 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3915 

ПФ.С.31.ПР.О.449.3958 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 336 

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 

ПФ.С.31.ПП.О.450.3964 

ПФ.С.31.ПП.Р.453.3981 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3987 

ПФ.С.33.ПП.О.461.4042 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4060 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4098 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4113 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4127 

ПФ.С.35.ПП.Р.479.4185 

ПФ.С.35.ПП.Р.480.4191 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4226 

ПФ.С.35.ПП.Р.483.4249 

Недоношена дитина та 

догляд за нею 

ПП. 04.03 Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної 

дитини та догляд за нею 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0361 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0451 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0517 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0568 

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0586 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0597 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0615 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0671 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0708 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0729 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0760 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0778 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0798 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0825 

ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0895 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0922 

ПФ.Д.04.ПР.Р.026.0952 

ПФ.Д.04.ПР.Р.027.0958 

ПФ.Д.04.ПП.Р.028.0965 



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 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1005 

ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1136 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1151 

ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1197 

ПФ.Д.11.ЗП.О.073.1279 

ПФ.С.17.ПП.Н.271.2547  

ПФ.С.17.ПП.Н.272.2556 

ПФ.С.18.ПП.Н.273.2564 

ПФ.С.18.ПП.Н.274.2577 

ПФ.С.18.ПП.Н.275.2583 

ПФ.С.18.ПП.Н.279.2601 

ПФ.С.18.ПП.Н.280.2607 

ПФ.С.18.ПП.Н.281.2616 

ПФ.С.19.ПП.Н.289.2665 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2749 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2815 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2884 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2905 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3020 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3055 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3068 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3095 

ПФ.С.22.ПП.Н.328.3123 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3131 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3245 

ПФ.С.23.ПП.Н.361.3545 

ПФ.С.24.ПП.Н.377.3631 

ПФ.С.24.ПП.Н.379.3644  

ПФ.С.24.ПП.Н.380.3647 

ПФ.С.24.ПП.Н.381.3653  

ПФ.С.24.ПП.Н.382.3658 

ПФ.С.24.ПП.Н.383.3664 



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 

ПФ.С.24.ПП.Н.384.3667 

ПФ.С.24.ПП.Н.385.3670 

ПФ.С.24.ПП.Н.386.3679 

ПФ.С.24.ПП.Н.387.3688 

ПФ.С.24.ПП.Н.388.3697 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3763 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3916 

ПФ.С.31.ПР.О.449.3959 

ПФ.С.31.ПП.О.450.3965 

ПФ.С.31.ПП.Р.453.3982 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3988 

ПФ.С.33.ПП.О.461.4043 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4061 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4099 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4114 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4128 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4227 

Методика обстеження 

дитини та семіотика 

основних захворювань 

ПП. 04.04 Методика обстеження дитини та семіотика 

основних захворювань 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0005 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0124 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0117 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0236 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0351 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0402 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0445 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0562 

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0581 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0593 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0605 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0654 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0666 



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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0702 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0723 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0754 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0774 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0795 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0816 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0861 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0878 

ПФ.Д.03.ПП.Р.023.0899 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0903 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0918 

ПФ.Д.04.ПР.Р.026.0950 

ПФ.Д.04.ПР.Р.027.0955 

ПФ.Д.04.ПП.Р.028.0962 

ПФ.Д.04.ПП.Р.029.0968 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0971 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0995 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1037 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1074 

ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1090 

ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1100 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1108 

ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1126 

ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1133 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1147 

ПФ.Д.06.ПП.Р.044.1161 

ПФ.Д.06.ПП.Р.045.1165 

ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1169 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1178 

ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1193 

ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1208 

ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1222 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 340 

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 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1230 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1358 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1406 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1431 

ПФ.Д.13.ПР.О.091.1445 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1451 

ПФ.Д.13.ПР.О.093.1471 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1481 

ПФ.Д.13.ПП.О.095.1495 

ПФ.Д.13.ПР.О.096.1499 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1511 

ПФ.Д.13.ПР.О.101.1532 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1541 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1601 

ПФ.Д.13.ПР.Р.114.1613 

ПФ.Д.13.ПР.Р.115.1619 

Вигодовування ПП. 04.05 Вигодовування грудної дитини і харчування дітей 

старшого віку 

ПФ.С.19.ПП.Н.287.2656 

ПФ.С.19.ПП.Н.289.2666 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3990 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3998 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4229 

Захворювання 

внутрішніх органів 

ПП. 04.06 Захворювання новонароджених. Захворювання 

шкіри і пупкової ранки. Сепсис новонароджених 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0521 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0674 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0732 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0762 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0781 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0800 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0828 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0924 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1007 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1081 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 341 

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 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1116 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1286 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1302 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1514 

ПФ.Д.13.ПР.Р.107.1588 

ПФ.Д.13.ПР.Р.111.1600 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1633 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1657   

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1686 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1700 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1717 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1794 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1807 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1851 

ПФ.С.14.ПП.Н.148.1863 

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1871 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1911 

ПФ.С.18.ПП.Н.273.2565 

ПФ.С.18.ПП.Н.279.2602 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2793 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2817 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2907 

ПФ.С.20.ПП.Н.303.2943 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3057 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3070 

ПФ.С.21.ПП.Н.320.3076 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3097 

ПФ.С.22.ПП.Н.325.3111 

ПФ.С.22.ПП.Н.328.3124 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3133 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3182 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3203 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 342 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3224 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3254 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3274 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3296 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3316 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3342 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3383 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3410 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3442 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3475 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3520 

ПФ.С.23.ПП.Н.361.3547 

ПФ.С.23.ПП.Н.363.3551 

ПФ.С.23.ПП.Н.371.3582 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3613 

ПФ.С.24.ПП.Н.377.3633 

ПФ.С.24.ПП.Н.378.3638 

ПФ.С.24.ПП.Н.379.3645 

ПФ.С.24.ПП.Н.380.3649 

ПФ.С.24.ПП.Н.381.3655 

ПФ.С.24.ПП.Н.382.3660 

ПФ.С.24.ПП.Н.385.3673 

ПФ.С.24.ПП.Н.386.3682 

ПФ.С.24.ПП.Н.387.3691 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3703 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3715 

ПФ.С.25.ПП.Н.320.3752 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3766 

ПФ.С.27.ПР.Р.428.3839 

ПФ.С.27.ПР.Р.430.3846 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3874 

ПФ.С.27.ПП.Н.437.3892 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 343 

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 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3918 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3992 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4063 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4101 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4116 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4130 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4152 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4203 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4231 

Пологові травми. Асфіксія новонароджених. 

Внутрішньочерепна пологова травма. 

Гемолітична хвороба новонароджених. Вади 

розвитку. Синдром дихального розладу 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0117 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0147 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0520 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0625 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0673 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0710 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0731 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0761 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0780 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0799 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0827 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0866 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0923 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1006 

ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1102 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1115 

ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1199 

ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1213 

ПФ.Д.11.ЗП.О.073.1281 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1301 

ПФ.Д.13.ПР.О.096.1502 

ПФ.Д.13.ПР.О.101.1537 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 344 

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 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1543 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1579 

ПФ.Д.13.ПР.Р.110.1598 

ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1672 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1685 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1699 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1716 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1754 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1806 

ПФ.С.14.ПП.Н.146.1843 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1850 

ПФ.С.14.ПП.Н.148.1862 

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1870 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1910 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1757 

ПФ.С.20.ПП.Н.295.2784 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2792 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2803 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2816 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2906 

ПФ.С.20.ПП.Н.303.2942 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3035 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3056 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3069 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3134 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3181 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3202 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3223 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3273 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3295 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3315 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3341 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 345 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3382 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3409 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3441 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3519 

ПФ.С.23.ПП.Н.371.3581 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3612 

ПФ.С.24.ПП.Н.385.3672 

ПФ.С.24.ПП.Н.387.3690 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3702 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3714 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3765 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3873 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3917 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3991 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4062 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4100 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4115 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4129 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4151 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4202 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4230 

Гіповітаміноз. Рахіт. Гіпокальціємічний синдром 

у дітей раннього віку 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0025 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0148 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0264 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0462 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0601 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1084 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1118 

ПФ.Д.13.ПР.Р.108.1592 

ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1673 

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1872 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 346 

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 

ПФ.С.20.ПП.Н.303.2951 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3058 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3072 

ПФ.С.21.ПП.Н.320.3079 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3297 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3317 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3614 

ПФ.С.24.ПП.Н.377.3634 

ПФ.С.24.ПП.Н.378.3639 

ПФ.С.24.ПП.Н.385.3674 

ПФ.С.24.ПП.Н.386.3683 

ПФ.С.24.ПП.Н.387.3692 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3705 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3717 

ПФ.С.25.ПП.Н.320.3755 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3767 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3919 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3993 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4064 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4102 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4117 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4131 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4153 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4204 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4232 

Аномалії конституції ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0149 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0265 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0374 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0410 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0463 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0529 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 347 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0600 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0624 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0676 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0764 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0785 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0803 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0831 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0868 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0926 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1303 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1368 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1486 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1515 

ПФ.С.14.ПП.Н.128.1736 

ПФ.С.14.ПП.Н.150.1881 

ПФ.С.18.ПП.Н.273.2567 

ПФ.С.18.ПП.Н.274.2578 

ПФ.С.21.ПП.Н.320.3078 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3098 

ПФ.С.22.ПП.Н.325.3112 

ПФ.С.22.ПП.Н.328.3125 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3246 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3255 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3298 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3318 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3384 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3615 

ПФ.С.24.ПП.Н.377.3635 

ПФ.С.24.ПП.Н.378.3640 

ПФ.С.24.ПП.Н.385.3675 

ПФ.С.24.ПП.Н.386.3684 

ПФ.С.24.ПП.Н.387.3693 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 348 

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 

ПФ.С.25.ПП.Н.320.3754 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3768 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3920 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3994 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4065 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4103 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4118 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4132 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4154 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4205 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4233 

Гострі розлади травлення ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0150 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0266 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0677 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0765 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0783 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0801 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0829 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0927 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1008 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1047 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1082 

ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1103 

ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1137 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1287 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1304 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1366 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1456 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1516 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1658 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1687 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 349 

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 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1701 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1795 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1808 

ПФ.С.14.ПП.Н.148.1864 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1912 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2676 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2698 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2734 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2751 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2818 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2854 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2885 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2908 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2919 

ПФ.С.20.ПП.Н.301.2928 

ПФ.С.20.ПП.Н.303.2944 

ПФ.С.20.ПП.Н.305.2954 

ПФ.С.20.ПП.Н.306.2960 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3099 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3183 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3204 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3225 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3275 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3299 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3319 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3385 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3411 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3443 

ПФ.С.23.ПП.Н.353.3501 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3521 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3616 

ПФ.С.24.ПП.Н.377.3636 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 350 

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 

ПФ.С.24.ПП.Н.378.3641 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3769 

ПФ.С.26.ПР.Р.427.3833 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3875 

ПФ.С.27.ПП.Н.437.3893 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3921 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3995 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4066 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4104 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4119 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4133 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4155 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4206 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4234 

Хронічні розлади травлення. Гіпотрофія. 

Паратрофія. 

 

Захворювання органів травлення у дітей 

старшого віку. Стоматити. Гастрит. Виразкова 

хвороба. Дуоденіт. 

Захворювання печінки і жовчних шляхів. 

Гельмінтози 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0015 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0139 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0255 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0368 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0408 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0457 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0524 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0621 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0680 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0767 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0782 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0807 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0833 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0929 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1048 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1083 

ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1094 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 351 

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 

ПФ.Д.05.ПП.О.037.1097 

ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1104 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1117 

ПФ.Д.05.ПП.Р.041.1129 

ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1139 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1184 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1290 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1305 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1329 

ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1347 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1371 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1453 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1455 

ПФ.Д.13.ПР.О.097.1505 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1580 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1659 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1682 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1797 

ПФ.С.14.ПП.Н.145.1840 

ПФ.С.14.ПП.Н.146.1844 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1852 

ПФ.С.14.ПП.Н.152.1900 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1913 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1969 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2624 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2678 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2700 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2735 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2753 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2855 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2887 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2911 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 352 

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 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2920 

ПФ.С.20.ПП.Н.301.2930 

ПФ.С.20.ПП.Н.302.2936 

ПФ.С.20.ПП.Н.303.2946 

ПФ.С.20.ПП.Н.305.2956 

ПФ.С.20.ПП.Н.306.2962 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3037 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3184 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3205 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3226 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3276 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3301 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3321 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3359 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3367 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3386 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3412 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3444 

ПФ.С.23.ПП.Н.353.3502 

ПФ.С.23.ПП.Н.354.3507 

ПФ.С.23.ПП.Н.354.3511 

ПФ.С.23.ПП.Н.355.3513 

ПФ.С.23.ПП.Н.356.3515 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3523 

ПФ.С.23.ПП.Н.360.3541 

ПФ.С.23.ПП.Н.364.3558 

ПФ.С.23.ПП.Н.365.3562 

ПФ.С.23.ПП.Н.366.3566 

ПФ.С.23.ПП.Н.368.3570 

ПФ.С.23.ПП.Н.369.3572 

ПФ.С.23.ПП.Н.371.3584 

ПФ.С.23.ПП.Н.371.3584 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 353 

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 

ПФ.С.23.ПП.Н.374.3597 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3618 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3771 

ПФ.С.26.ПП.Р.396.3788 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3877 

ПФ.С.28.ПП.Н.441.3908 

ПФ.С.28.ПР.О.442.3911 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3923 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3997 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4068 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4106 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4121 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4135 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4157 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4208 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4236 

Захворювання органів дихання. Гострий риніт, 

фарингіт, ларингіт, трахеїт. Стенозуючий 

ларинготрахеїт. Гострий бронхіт. Гостра 

пневмонія. Хронічна пневмонія. Бронхіальна 

астма 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0012 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0136 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0252 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0365 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0407 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0434 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0454 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0485 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0522 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0571 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0619 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0657 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0679 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0734 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0768 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 354 

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 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0786 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0806 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0834 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0870 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0884 

ПФ.Д.03.ПП.Р.023.0901 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0910 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0930 

ПФ.Д.04.ПР.Р.026.0954 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1009 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1234 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1288 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1306 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1327 

ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1346 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1369 

ПФ.Д.12.ПП.Р.088.1425 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1433 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1487 

ПФ.Д.13.ПР.О.118.1645 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1660 

ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1674 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1702 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1715 

ПФ.С.14.ПП.Н.126.1727 

ПФ.С.14.ПП.Н.127.1731 

ПФ.С.14.ПП.Н.128.1735 

ПФ.С.14.ПП.Н.129.1745 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1755 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1796 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1809 

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1873 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 355 

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 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1914 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1971 

ПФ.С.18.ПП.Н.280.2609 

ПФ.С.18.ПП.Н.281.2618 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2679 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2701 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2736 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2754 

ПФ.С.20.ПП.Н.081.2778 

ПФ.С.20.ПП.Н.294.2781 

ПФ.С.20.ПП.Н.295.2785 

ПФ.С.20.ПП.Н.296.2789 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2794 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2819 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2910 

ПФ.С.21.ПП.Н.311.2993 

ПФ.С.21.ПП.Н.312.2998 

ПФ.С.21.ПП.Н.313.3004 

ПФ.С.21.ПП.Н.315.3010 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3022 

ПФ.С.21.ПП.Н.317.3032 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3039 

ПФ.С.21.ПП.Н.321.3081 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3100 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3135 

ПФ.С.22.ПП.Н.331.3164 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3185 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3206 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3227 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3247 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3256 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3277 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 356 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3302 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3322 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3343 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3358 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3387 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3413 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3445 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3476 

ПФ.С.23.ПП.Н.351.3485 

ПФ.С.23.ПП.Н.352.3488 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3524 

ПФ.С.23.ПП.Н.367.3568 

ПФ.С.23.ПП.Н.373.3594 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3619 

ПФ.С.24.ПП.Н.380.3650 

ПФ.С.24.ПП.Н.382.3661 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3725 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3736 

ПФ.С.25.ПП.Н.321.3744 

ПФ.С.25.ПП.Н.391.3757 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3772 

ПФ.С.25.ПП.Н.317.3783 

ПФ.С.26.ПП.Р.394.3786 

ПФ.С.26.ПР.Р.427.3834 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3878 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3924 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3998 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4069 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4107 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4122 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4136 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4158 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 357 

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 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4209 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4237 

Захворювання органів системи кровообігу. 

Природжені вади серця і судин. Ревматизм. 

Вегетосудинна дистонія 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0013 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0137 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0138 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0253 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0254 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0366 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0367 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0455 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0456 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0523 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0572 

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0589 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0620 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0658 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0659 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0735 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0769 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0770 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0788 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0790 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0804  

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0805 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0832 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0871 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0885 

ПФ.Д.03.ПП.Р.023.0902 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0911 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0931 

ПФ.Д.04.ПР.Р.026.0953 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 358 

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 

ПФ.Д.04.ПР.Р.027.0959 

ПФ.Д.04.ПП.Р.028.0967 

ПФ.Д.04.ПП.Р.029.0970 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0978 

ПФ.Д.04.ПП.Р.031.0985 

ПФ.Д.04.ПП.Р.032.0991 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1010 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1049 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1119 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1308 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1328 

ПФ.Д.12.ЗП.О.080.1351 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1370 

ПФ.Д.13.ПР.О.091.1447 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1703 

ПФ.С.14.ПП.Н.131.1764 

ПФ.С.14.ПП.Н.132.1765 

ПФ.С.14.ПП.Н.133.1768 

ПФ.С.14.ПП.Н.134.1773 

ПФ.С.14.ПП.Н.135.1781 

ПФ.С.14.ПП.Н.136.1785 

ПФ.С.14.ПП.Н.137.1788 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1792 

ПФ.С.14.ПП.Н.139.1804 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1915 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1968 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2680 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2702 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2737 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2755 

ПФ.С.20.ПП.Н.295.2786 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2795 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 359 

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 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2820 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2856 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2912 

ПФ.С.20.ПП.Н.309.2979 

ПФ.С.20.ПП.Н.310.2987 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3023 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3036 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3101 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3186 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3207 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3228 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3248 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3257 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3278 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3303 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3323 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3344 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3360 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3368 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3389 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3414 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3446 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3479 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3525 

ПФ.С.23.ПП.Н.374.3598 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3620 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3773 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3879 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3925 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.3999 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4070 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4108 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 360 

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 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4123 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4137 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4159 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4210 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4238 

Захворювання системи крові. Анемія, лейкоз. 

Геморагічний діатез 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0017 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0141 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0257 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0370 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0409 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0459 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0526 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0599 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0623 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0736 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0771 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0789   

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0809 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0837 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0887 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0925 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0979 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1012 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1052 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1120 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1307 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1331 

ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1349 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1373 

ПФ.Д.13.ПР.О.096.1500 

ПФ.Д.13.ПР.О.096.1503 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 361 

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 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1519 

ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1571 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1581 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1661 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1704 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1793 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1810 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1853 

ПФ.С.14.ПП.Н.148.1865 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1916 

ПФ.С.14.ПП.Н.162.1938 

ПФ.С.14.ПП.Н.163.1946 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1970 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1793 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1810 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1853 

ПФ.С.14.ПП.Н.148.1865 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1916 

ПФ.С.14.ПП.Н.162.1938 

ПФ.С.14.ПП.Н.163.1946 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1970 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2625 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2681 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2704 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2739 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2757 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2796 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2822 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2859 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3038 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3187 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3208 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 362 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3229 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3258 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3279 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3304 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3324 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3345 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3361 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3369 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3388 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3415 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3447 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3526 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3621 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3774 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3880 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3926 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4000 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4071 

ПФ.С.35.ПП.Р.472.4109 

ПФ.С.35.ПП.Р.473.4124 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4138 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4160 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4211 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4239 

Захворювання нирок і сечовивідних шляхів. 

Пієлонефрит. Гломерулонефрит 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0016 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0140 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0256 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0369 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0458 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0525 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0772 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 363 

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 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0792 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0808 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0836 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0932 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1014 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1050 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1153 

ПФ.Д.06.ПП.Р.044.1163 

ПФ.Д.06.ПП.Р.045.1167 

ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1173 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1183 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1291 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1310 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1330 

ПФ.Д.12.ПП.Н.078.1342 

ПФ.Д.12.ПП.Н.079.1348 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1372 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1411 

ПФ.Д.13.ПР.О.093.1471 

ПФ.Д.13.ПР.О.093.1473 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1662 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1683 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1705 

ПФ.С.14.ПП.Н.133.1769 

ПФ.С.14.ПП.Н.134.1774 

ПФ.С.14.ПП.Н.135.1782 

ПФ.С.14.ПП.Н.136.1786 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1798 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1811 

ПФ.С.14.ПП.Н.143.1833 

ПФ.С.14.ПП.Н.144.1836 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1917 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 364 

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 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2682 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2705 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2740 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2758 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2797 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2824 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2857 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2888 

ПФ.С.20.ПП.Н.303.2948 

ПФ.С.20.ПП.Н.307.2966 

ПФ.С.20.ПП.Н.309.2980 

ПФ.С.20.ПП.Н.310.2988 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3024 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3188 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3209 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3230 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3249 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3259 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3280 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3305 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3325 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3346 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3362 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3370 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3391 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3416 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3448 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3527 

ПФ.С.23.ПП.Н.358.3535 

ПФ.С.23.ПП.Н.359.3539 

ПФ.С.23.ПП.Н.363.3552 

ПФ.С.23.ПП.Н.370.3576 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 365 

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 

ПФ.С.23.ПП.Н.371.3585 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3622 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3775 

ПФ.С.26.ПП.Р.397.3789 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3881 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3927 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4001 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4240 

Захворювання ендокринної системи. Цукровий 

діабет  

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0018 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0142 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0258 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0371 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0460 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0527 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0573 

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0590 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0598 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0622 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0660 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0675 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0733 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0763 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0787 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0810 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0835 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0867 

ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0896 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0933 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1011 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1154 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1182 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 366 

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 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1309 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1332 

ПФ.Д.12.ПП.О.082.1356 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1374 

ПФ.Д.13.ПП.О.095.1496 

ПФ.Д.13.ПП.О.095.1498 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1684 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1706 

ПФ.С.14.ПП.Н.135.1783 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1799 

ПФ.С.14.ПП.Н.141.1824 

ПФ.С.14.ПП.Н.142.1828 

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1874 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1918 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2683 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2706 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2741 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2759 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2798 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2821 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2889 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2921 

ПФ.С.20.ПП.Н.303.2949 

ПФ.С.20.ПП.Н.309.2981 

ПФ.С.20.ПП.Н.310.2989 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3189 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3210 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3231 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3281 

ПФ.С.22.ЗП.О.341.3290 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3306 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3326 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 367 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3363 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3371 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3390 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3417 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3449 

ПФ.С.23.ПП.Н.353.3503 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3528 

ПФ.С.23.ПП.Н.360.3542 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3623 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3776 

ПФ.С.26.ПП.Р.398.3790 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3882 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3928 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4002 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4241 

Інфекційні хвороби ПП. 04.07 Повітряно-краплинні інфекції у дітей. 

Туберкульоз. ГРВІ, грип, парагрип. Аденовірусна 

інфекція. Дифтерія. Коклюш, паракоклюш. Кір. 

Краснуха, скарлатина. Вітряна віспа. Ендемічний 

паротит. Менінгококова інфекція. 

Кишкові інфекції у дітей. 

СНІД. 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0029 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0045 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0046 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0049 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0152 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0268 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0375 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0411 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0421 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0425 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0465 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0472 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0531 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0537 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0538 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0574 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 368 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0591 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0626 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0630 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0633 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0636 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0694 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0712 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0738 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0773 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0793 

ПФ.Д.02.ПР.Р.018.0813 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0872 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0912 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0934 

ПФ.Д.04.ПР.Р.027.0960 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1053 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1185 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1186 

ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1200 

ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1215 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1235 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1236 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1238 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1293 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1312 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1334 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1378 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1434 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1435 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1439 

ПФ.Д.13.ПР.О.091.1449 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1520 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 369 

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 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1603 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1604 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1605 

ПФ.Д.13.ПР.Р.115.1620 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1640 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1663 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1664 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1665 

ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1675 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1688 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1689 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1690 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1707 

ПФ.С.14.ПП.Н.134.1775 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1800 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1812 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1813 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1814 

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1875 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1891 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1892 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1893 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1919 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1972 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2401 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2402 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2403 

ПФ.С.17.ПП.Н.252.2415 

ПФ.С.17.ПП.Н.252.2416 

ПФ.С.17.ПП.Н.253.2426 

ПФ.С.17.ПП.Н.253.2427 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2437 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 370 

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 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2438 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2439 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2440 

ПФ.С.17.ПП.Н.255.2447 

ПФ.С.17.ПП.Н.255.2448 

ПФ.С.17.ПП.Н.260.2478 

ПФ.С.18.ПП.Н.280.2611 

ПФ.С.18.ПП.Н.281.2620 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2626 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2684 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2707 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2742 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2760 

ПФ.С.20.ПП.Н.081.2779 

ПФ.С.20.ПП.Н.295.2787 

ПФ.С.20.ПП.Н.296.2790 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2799 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2825 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2860 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2890 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2891 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2892 

ПФ.С.20.ПП.Н.299.2913 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2922 

ПФ.С.20.ПП.Н.305.2957 

ПФ.С.21.ПП.Н.315.3014 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3025 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3071 

ПФ.С.21.ПП.Н.321.3082 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3102 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3138 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3139 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 371 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3140 

ПФ.С.22.ПП.Н.331.3165 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3190 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3211 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3232 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3282 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3307 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3327 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3347 

ПФ.С.22.ПП.Н.344.3364 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3372 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3418 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3450 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3480 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3481 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3482 

ПФ.С.23.ПП.Н.351.3486 

ПФ.С.23.ПП.Н.352.3489 

ПФ.С.23.ПП.Н.352.3493 

ПФ.С.23.ПП.Н.353.3504 

ПФ.С.23.ПП.Н.353.3505 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3529 

ПФ.С.23.ПП.Н.373.3595 

ПФ.С.23.ПП.Н.375.3600 

ПФ.С.23.ПП.Н.375.3601 

ПФ.С.23.ПП.Н.375.3604 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3624 

ПФ.С.24.ПП.Н.380.3651 

ПФ.С.24.ПП.Н.381.3656 

ПФ.С.24.ПП.Н.382.3662 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3704 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3716 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 372 

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 

ПФ.С.25.ПП.Н.321.3745 

ПФ.С.25.ПП.Н.391.3758 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3777 

ПФ.С.26.ПР.Р.427.3835 

ПФ.С.27.ПР.Р.431.3848 

ПФ.С.27.ПП.Р.432.3853 

ПФ.С.27.ПП.Р.432.3855 

ПФ.С.27.ПП.Р.434.3864 

ПФ.С.27.ПП.Н.437.3894 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3929 

ПФ.С.31.ПР.О.449.3960 

ПФ.С.31.ПП.О.450.3966 

ПФ.С.31.ПП.О.452.3977 

ПФ.С.31.ПП.Р.453.3984 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4003 

ПФ.С.33.ПП.О.458.4033 

ПФ.С.33.ПП.О.461.4045 

ПФ.С.35.ПП.Р.474.4139 

ПФ.С.35.ПП.Р.475.4142 

ПФ.С.35.ПП.Р.477.4175 

ПФ.С.35.ПП.Р.479.4187 

ПФ.С.35.ПП.Р.480.4193 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4212 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4242 

ПФ.С.35.ПП.Р.483.4250 

Невідкладна допомога ПП. 04.08 Судомний, гіпертермічний, алергійний, 

токсичний синдроми. Коми. Отруєння. Кровотечі. 

Гостра дихальна, серцево-судинна недостатність. 

Синдром гострої і хронічної печінкової 

недостатності 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1670 

ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1680 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1696 

ПФ.С.14.ПП.Н.129.1747 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1819 

ПФ.С.14.ПП.Н.141.1825 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 373 

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 

ПФ.С.14.ПП.Н.142.1830 

ПФ.С.14.ПП.Н.146.1847 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1857 

ПФ.С.14.ПП.Н.148.1867 

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1878 

ПФ.С.14.ПП.Н.150.1885 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1897 

ПФ.С.14.ПП.Н.152.1903 

ПФ.С.14.ПП.Н.156.1922 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.2091 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2113 

ПФ.С.17.ПП.Н.271.2549 

ПФ.С.17.ПП.Н.272.2557 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2805 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2924 

ПФ.С.20.ПП.Н.302.2939 

ПФ.С.20.ПП.Н.307.2970 

ПФ.С.21.ПП.Н.311.2995 

ПФ.С.21.ПП.Н.312.3001 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3053 

ПФ.С.22.ПП.Н.323.3091 

ПФ.С.22.ПП.Н.334.3172 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3192 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3213 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3234 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3284 

ПФ.С.22.ЗП.О.341.3292 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3329 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3374 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3426 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3461 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 374 

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 

Лікувально-

профілактична допомога 

дітям 

ПП. 04.09 Лікувально-профілактична допомога дітям ПФ.С.29.ПР.О.443.3929 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3935 

ПФ.С.31.ПП.О.450.3966  

ПФ.С.31.ПП.О.452.3977 

ПФ.С.31.ПП.Р.453.3984 

ПФ.С.35.ПП.Р.483.4250 

ПП.05 Акушерство Профілактика 

захворювань в 

акушерських стаціонарах 

ПП.05.01 Санітарно-протиепідемічний режим в 

акушерських стаціонарах 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2393 

ПФ.С.17.ПП.Н.249.2397 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2410 

ПФ.С.17.ПП.Н.252.2422 

ПФ.С.17.ПП.Н.253.2433 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2443 

ПФ.С.17.ПП.Н.260.2484 

ПФ.С.17.ПП.Н.267.2528 

ПФ.С.17.ПП.Н.268.2534 

ПФ.С.17.ПП.Н.269.2539 

ПФ.С.17.ПП.Н.270.2543 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3060 

ПФ.С.22.ПП.Н.334.3179 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3200 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3218 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3243 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3887 

ПФ.С.27.ПП.Н.437.3895 

Фізіологічне акушерство ПП.05.02 Анатомо-фізіологічні особливості жіночих 

статевих органів 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0002 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0125 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0127 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0237 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0352 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0703 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0724 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 375 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0755 

ПФ.Д.08.ПП.О.059.1255 

ПФ.Д.08.ПП.Р.060.1257 

ПФ.Д.08.ПП.Р.061.1259 

ПФ.Д.08.ПП.Р.062.1261 

ПФ.Д.10 ПП.О.069.1269 

ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1271 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4010 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4169 

Фізіологія та діагностика вагітності ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0002 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0125 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0127 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0237 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0352 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0403 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0509 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0606 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0703 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0724 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0755 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0862 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0879 

ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0891 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0904 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0972 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0996 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1038 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1075 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1109 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1148 

ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1170 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 376 

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 

ПФ.Д.08.ПП.О.052.1243 

ПФ.Д.08.ПП.О.053.1245 

ПФ.Д.08.ПП.О.054.1247 

ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1250 

ПФ.Д.08.ЗР.О.057.1252 

ПФ.Д.08.ПП.О.058.1254 

ПФ.Д.08.ПП.О.059.1255 

ПФ.Д.08.ПП.Р.060.1257 

ПФ.Д.08.ПП.Р.061.1259 

ПФ.Д.08.ПП.Р.062.1261 

ПФ.Д.10 ПП.О.069.1269 

ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1271 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1284 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1299 

ПФ.Д.12.ПП.Н.078.1340 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1359 

ПФ.Д.12.ПР.О.084.1396 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1407 

ПФ.Д.13.ПР.О.100.1527 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3062 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3609 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3723 

ПФ.С.27.ПР.Р.429.3841 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4010 

ПФ.С.35.ПП.Р.469.4092 

ПФ.С.35.ПП.Р.470.4094 

Пологи ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0003 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0005 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0126 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0128 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0238 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 377 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0240 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0353 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0355 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0510 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0594 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0607 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0667 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0704 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0725 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0756 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0757 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0817 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0863 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0880 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0905 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0973 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1039 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1076 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1110 

ПФ.Д.08.ПП.О.052.1244 

ПФ.Д.08.ПП.О.053.1246 

ПФ.Д.08.ПП.О.054.1248 

ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1251 

ПФ.Д.08.ЗР.О.057.1253 

ПФ.Д.08.ПП.О.059.1256 

ПФ.Д.08.ПП.Р.060.1258 

ПФ.Д.08.ПП.Р.061.1260 

ПФ.Д.08.ПП.Р.062.1262 

ПФ.Д.08.ПП.Р.064.1264 

ПФ.Д.09.ПР.Р.065.1265 

ПФ.Д.09.ПП.О.066.1266 

ПФ.Д.09.ПП.Р.067.1267 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 378 

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 

ПФ.Д.09.ПП.О.068.1268 

ПФ.Д.11.ЗП.О.073.1277 

ПФ.Д.12.ПП.Н.078.1341 

ПФ.С.15.ПП.Н.243.2359 

ПФ.С.17.ПП.Н.257.2466 

ПФ.С.17.ПП.Н.258.2473 

ПФ.С.17.ПП.Н.259.2476 

ПФ.С.17.ПП.Н.260.2486 

ПФ.С.17.ПП.Н.265.2520 

ПФ.С.17.ПП.Н.267.2530 

ПФ.С.17.ПП.Н.268.2536 

ПФ.С.17.ПП.Н.269.2541 

ПФ.С.17.ПП.Н.270.2544 

ПФ.С.18.ПП.Н.275.2584 

ПФ.С.20.ПП.Н.301.2934 

ПФ.С.20.ПП.Н.307.2972 

ПФ.С.22.ПП.Н.334.3174 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3194 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3215 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3237 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3377 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3430 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3464 

ПФ.С.24.ПП.Н.385.3677 

ПФ.С.24.ПП.Н.386.3686 

ПФ.С.24.ПП.Н.387.3695 

ПФ.С.35.ПП.Р.470.4095 

Нормальний післяпологовий період ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0004 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0127 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0239 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0354 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 379 

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 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0511 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0608 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0818 

ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0892 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0906 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0974 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0998 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1040 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1077 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1111 

ПФ.Д.09.ПП.О.068.1268 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1974 

ПФ.С.18.ПП.Н.275.2585 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3060 

Патологічне акушерство ПП.05.03 Захворювання, пов’язані з вагітністю. Гестози 

вагітних 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0002 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0003 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0098 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0125 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0168 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0284 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1038 

ПФ.Д.08.ПП.О.054.1247 

ПФ.Д.08.ПП.О.055.1249 

ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1250 

ПФ.Д.08.ПП.О.058.1254 

ПФ.Д.12.ПП.Н.078.1340 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1407 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1408 

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1876 

ПФ.С.14.ПП.Н.226.2311 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2802 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 380 

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 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2899 

ПФ.С.20.ПП.Н.305.2958 

ПФ.С.20.ПП.Н.307.2967 

ПФ.С.20.ПП.Н.309.2982 

ПФ.С.20.ПП.Н.310.2991 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3062 

ПФ.С.22.ПП.Н.334.3175 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3195 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3216 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3238 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3333 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3437 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3471 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4010 

Вагітність і пологи при супутніх захворюваннях у 

жінок 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0002 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0003 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0099 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0125 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0169 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0285 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0972 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1038 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1109 

ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1170 

ПФ.Д.08.ПП.О.054.1247 

ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1250 

ПФ.Д.12.ПР.О.084.1399 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3062 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3438 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3472 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4010 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 381 

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 

Аномалії і захворювання плодового яйця ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0002 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0100 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0125 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0170 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0286 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0996 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1038 

ПФ.Д.08.ПП.О.052.1243 

ПФ.Д.08.ПП.О.053.1245 

ПФ.Д.08.ПП.О.054.1247 

ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1250 

ПФ.Д.08.ЗР.О.057.1252 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1359 

ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1567 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2804 

Невиношування та переношування вагітності ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0002 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0003 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0005 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0024 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0101 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0102 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0125 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0171 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0172 

ПФ.Д.12.ПР.О.084.1397 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0287 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0288 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0510 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0996 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1038 

ПФ.Д.08.ПП.О.052.1243 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 382 

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 

ПФ.Д.08.ПП.О.053.1245 

ПФ.Д.08.ПП.О.054.1247 

ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1250 

ПФ.Д.08.ЗР.О.057.1252 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1359 

ПФ.Д.12.ПР.О.084.1397 

ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1567 

ПФ.С.14.ПП.Н.162.1939 

ПФ.С.14.ПП.Н.227.2313 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2804 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3062 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4010 

Кровотечі в другій половині вагітності ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0002 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0003 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0103 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0125 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0510 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0996 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1038 

ПФ.Д.08.ПП.О.054.1247 

ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1250 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1359 

ПФ.Д.12.ПР.О.084.1398 

ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1567 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1575 

ПФ.С.14.ПП.Н.162.1940 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1975 

ПФ.С.14.ПП.Н.227.2314 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3062 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3431 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3465 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 383 

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 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3723 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4010 

Аномалії пологової діяльності, м’яких родових 

шляхів 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0003 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0104 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0126 

ПФ.Д.08.ПП.О.054.1247 

ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1250 

ПФ.Д.08.ПП.Р.064.1264 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3310 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3334 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3432 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3466 

Вузький таз ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0002 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0003 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0105 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0125 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0703 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0724 

ПФ.Д.02.ПР.Р.016.0755 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1075 

ПФ.Д.08.ПП.О.053.1245 

ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1250 

ПФ.Д.08.ПП.О.059.1255 

ПФ.Д.08.ПП.Р.060.1257 

ПФ.Д.08.ПП.Р.060.1258 

ПФ.Д.08.ПП.Р.061.1259 

ПФ.Д.08.ПП.Р.061.1260 

ПФ.Д.08.ПП.Р.062.1261 

ПФ.Д.08.ПП.Р.062.1262 

ПФ.Д.08.ПП.Р.063.1263 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3311 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 384 

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 

Пологи при розгинальних передлежаннях голови 

плода 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0003 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0112 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0126 

ПФ.Д.08.ПП.О.053.1246 

ПФ.Д.08.ПП.О.054.1247 

ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1251 

ПФ.Д.08.ПП.О.059.1256 

ПФ.Д.08.ПП.Р.060.1258 

ПФ.Д.08.ПП.Р.063.1263 

Тазові передлежання плода ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0002 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0003 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0106 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0125 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1075 

ПФ.Д.08.ПП.О.053.1245 

ПФ.Д.08.ПП.О.054.1247 

ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1250 

ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1251 

Поперечні та косі положення плода. Випадіння 

дрібних частин плода і пуповини 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0002 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0003 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0107 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0125 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1075 

ПФ.Д.08.ПП.О.052.1243 

ПФ.Д.08.ПП.О.052.1244 

ПФ.Д.08.ПП.О.053.1245 

ПФ.Д.08.ПП.О.054.1247 

ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1250 

ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1251 

Багатоплідна вагітність ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0002 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 385 

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 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0003 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0108 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0125 

ПФ.Д.08.ПП.О.052.1243 

ПФ.Д.08.ПП.О.052.1244 

ПФ.Д.08.ПП.О.053.1245 

ПФ.Д.08.ПП.О.054.1247 

ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1250 

ПФ.Д.08.ПП.Р.056.1251 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3312 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3433 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3467 

Кровотеча в послідовому та ранньому 

післяпологовому періодах 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0003 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0004 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0110 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0115 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0126 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0127 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0510 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0997 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0998 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1040 

ПФ.Д.09.ПР.Р.065.1265 

ПФ.Д.09.ПП.О.066.1266 

ПФ.Д.09.ПП.Р.067.1267 

ПФ.Д.09.ПП.О.068.1268 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1360 

ПФ.Д.12.ПР.О.084.1400 

ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1568 

ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1569 

ПФ.С.14.ПП.Н.162.1941 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 386 

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 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1976 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1977 

ПФ.С.14.ПП.Н.228.2317 

ПФ.С.14.ПП.Н.228.2318 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3434 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3435 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3468 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3469 

Пологові травми ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0003 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0109 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0111 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0116 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0126 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0512 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0997 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1039 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1076 

ПФ.Д.08.ПП.О.054.1247 

ПФ.Д.08.ПП.Р.063.1263 

ПФ.Д.09.ПП.О.066.1266 

ПФ.Д.09.ПП.О.068.1268 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1360 

ПФ.Д.12.ПР.О.084.1401 

ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1553 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1576 

ПФ.С.14.ПП.Н.162.1942 

ПФ.С.14.ПП.Н.166.1953 

ПФ.С.14.ПП.Н.167.1957 

ПФ.С.14.ПП.Н.168.1963 

ПФ.С.14.ПП.Н.210.2245 

ПФ.С.14.ПП.Н.229.2321 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 387 

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 

ПФ.С.14.ПП.Н.230.2322 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3265 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3436 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3470 

Післяпологові захворювання ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0004 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0113 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0114 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0115 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0127 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0818 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0906 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0998 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1040 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1077 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1111 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1360 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1979 

ПФ.С.14.ПП.Н.213.2263 

ПФ.С.18.ПП.Н.275.2586 

ПФ.С.21.ПП.Н.315.3015 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3027 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3027 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3063 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3264 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3335 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3352 

ПФ.С.27.ПП.Н.437.3891 

ПП. 06 Гінекологія Загальна частина ПП. 06.01 Методика обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0006 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0129 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0241 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 388 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0356 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0404 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0512 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0609 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0819 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0864 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0881 

ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0893 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0908 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0976 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0999 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1041 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1078 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1112 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1149 

ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1171 

ПФ.Д.10 ПП.О.069.1270 

ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1272 

ПФ.Д.10.ПП.Н.071.1275 

ПФ.Д.10.ПП.Н.072.1276 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1285 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1300 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1361 

ПФ.С.23.ПП.Н.371.3580 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3610 

ПФ.С.27.ПР.Р.429.3842 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4059 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4150 

Спеціальна частина ПП. 06.02 Менструальний цикл і його порушення ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0512 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0999 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1041 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 389 

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 

 ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1149 

ПФ.Д.10 ПП.О.069.1270 

ПФ.Д.10.ПП.Н.072.1276 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1361 

ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1570 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3313 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3336 

ПФ.С.23.ПП.Н.072.3498 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4170 

Аномалії розвитку і розташування жіночих 

статевих органів 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1149 

ПФ.Д.10 ПП.О.069.1270 

ПФ.Д.10.ПП.Н.072.1276 

ПФ.С.23.ПП.Н.072.3499 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4169 

Запальні захворювання жіночих статевих органів ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0819 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0999 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1078 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1112 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1149 

ПФ.Д.10 ПП.О.069.1270 

ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1272 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1285 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1300 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1361 

ПФ.Д.13.ПР.О.100.1528 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1980 

ПФ.С.18.ПП.Н.276.2591 

ПФ.С.18.ПП.Н.277.2594 

ПФ.С.18.ПП.Н.278.2597 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3029 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3064 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 390 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3267 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3337 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3353 

ПФ.С.23.ПП.Н.072.3500 

ПФ.С.27.ПР.Р.429.3845 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4171 

Пухлиноподібні утворення та пухлини жіночих 

статевих органів 

ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0893 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1078 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1112 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1149 

ПФ.Д.10 ПП.О.069.1270 

ПФ.Д.10.ПП.Н.071.1275 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1361 

ПФ.С.23.ПП.Н.071.3497 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4172 

Невідкладна допомога в гінекології ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0512 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0999 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1041 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1078 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1112 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1149 

ПФ.Д.10 ПП.О.069.1270 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1361 

ПФ.Д.12.ПР.О.084.1403 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1577 

ПФ.С.14.ПП.Н.162.1943 

ПФ.С.14.ПП.Н.215.2274 

ПФ.С.14.ПП.Н.215.2275 

ПФ.С.14.ПП.Н.215.2276 

ПФ.С.14.ПП.Н.231.2324 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 391 

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 

Лікування гінекологічних хворих. Догляд за ними ПФ.Д.10 ПП.О.069.1270 

ПФ.С.18.ПП.Н.276.2591 

ПФ.С.18.ПП.Н.276.2592 

ПФ.С.18.ПП.Н.277.2594 

ПФ.С.18.ПП.Н.277.2595 

ПФ.С.18.ПП.Н.278.2597 

ПФ.С.18.ПП.Н.278.2598 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3029 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3064 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3065 

ПФ.С.22.ПП.Н.334.3176 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3196 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3217 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3239 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3267 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3269 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3337 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3338 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3353 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3354 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3724 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3733 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3741 

ПФ.С.25.ПП.Н.317.3785 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4171 

Репродуктивне 

здоров’я та 

планування сім’ї 

Оцінювання пацієнта  Методика обстеження гінекологічних хворих ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0006 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0129 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0241 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0356 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0404 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 392 

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 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0512 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0609 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0819 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0864 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0881 

ПФ.Д.03.ПП.Р.022.0893 

ПФ.Д.03.ПП.О.024.0908 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0976 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0999 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1041 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1078 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1112 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1149 

ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1171 

ПФ.Д.10 ПП.О.069.1270 

ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1272 

ПФ.Д.10.ПП.Н.071.1275 

ПФ.Д.10.ПП.Н.072.1276 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1285 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1300 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1361 

ПФ.С.23.ПП.Н.371.3580 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3610 

ПФ.С.27.ПР.Р.429.3842 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4059 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4150 

Методи контрацепції  Нормальний менструальний цикл. 

Гормони 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0512 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0999 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1041 

 ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1149 

ПФ.Д.10 ПП.О.069.1270 



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 

ПФ.Д.10.ПП.Н.072.1276 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1361 

ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1570 

ПФ.С.22.ПП.Н.342.3313 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3336 

ПФ.С.23.ПП.Н.072.3498 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4170 

Профілактика 

захворювань, що 

передаються статевим 

шляхом 

 Запальні захворювання жіночих статевих органів, 

що передаються статевим шляхом 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0819 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0999 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1078 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1112 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1149 

ПФ.Д.10 ПП.О.069.1270 

ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1272 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1285 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1300 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1361 

ПФ.Д.13.ПР.О.100.1528 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1980 

ПФ.С.18.ПП.Н.276.2591 

ПФ.С.18.ПП.Н.277.2594 

ПФ.С.18.ПП.Н.278.2597 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3029 

ПФ.С.21.ПП.Н.319.3064 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3267 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3337 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3353 

ПФ.С.23.ПП.Н.072.3500 

ПФ.С.27.ПР.Р.429.3845 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4171 

ПП. 07 Стоматологічні Загальна частина ПП. 07.01 Анатомо-фізіологічні особливості  щелепно- ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0250 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 394 

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 

захворювання лицевої ділянки ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0617 

ПФ.Д.13.ПР.О.119.1648 

Профілактика основних стоматологічних 

захворювань 

ПФ.С.26.ПП.Р.426.3832 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4017 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2627 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2629 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2630 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2631 

ПФ.С.17.ПП.Н.252.2425 

Організація стоматологічної допомоги населенню ПФ.С.17.ПП.Н.251.2414 

ПФ.С.17.ПП.Н.252.2425 

ПФ.С.17.ПП.Н.253.2436 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2446 

ПФ.С.17.ПП.Н.255.2455 

ПФ.С.17.ПП.Н.256.2461 

ПФ.С.17.ПП.Н.260.2488 

ПФ.С.17.ПП.Н.261.2493 

ПФ.С.17.ПП.Н.263.2515 

ПФ.С.17.ПП.Н.264.2519 

Знеболювання ПФ.С.20.ПП.Н.033.2834 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2868 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2901 

ПФ.С.14.ПП.Н.128.1743 

ПФ.С.14.ПП.Н.158.1928 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1762 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2110 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2189 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2199 

Спеціальна частина ПП. 07.02 Основні стоматологічні захворювання ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0009     

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0069 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 395 

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 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0070 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0071 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0072 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0073 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0074 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0075 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0133 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0209 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0210 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0211 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0212 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0213 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0214 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0215 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0245 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0325 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0326 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0327 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0328 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0329 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0330 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0331 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0437 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0438 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0439 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0440 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0441  

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0442 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0443 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0642 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0643 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0644 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 396 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0645 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0646 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0647 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0648 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0846; 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0847 

ПФ.Д.13.ПР.О.119.1650 

ПФ.Д.13.ПР.О.119.1651 

ПФ.Д.13.ПР.О.119.1652 

ПФ.С.14.ПП.Н.159.1931 

ПФ.С.14.ПП.Н.159.1932 

ПФ.С.14.ПП.Н.159.1933 

ПФ.С.14.ПП.Н.159.1934 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2627 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2628 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2629 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2715 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2716 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3729 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3730 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3731 

Травми щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0009 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0076 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0133 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0216 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0245 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0332 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0395 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0444 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0491 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0649  



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 397 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0696 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1544 

ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1562 

ПФ.Д.13.ПР.О.104.1563 

ПФ.С.14.ПП.Н.159.1935 

ПФ.С.14.ПП.Н.168.1961 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1983 

ПФ.С.14.ПП.Н.175.2007 

ПФ.С.14.ПП.Н.181.2034 

ПФ.С.14.ПП.Н.204.2209 

ПФ.С.14.ПП.Н.205.2215 

ПФ.С.14.ПП.Н.218.2298 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2630 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3732 

Новоутворення щелепно-лицевої ділянки ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0009 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0077 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0133 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0245 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0650 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1626 

ПФ.Д.13.ПР.О.119.1654 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2631 

Дефекти зубних рядів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0009 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0078 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0133 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0245 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0651 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0697 

ПФ.Д.13.ПР.О.119.1655 

ПП. 08 Дерматологія та Загальна частина ПП. 08.01 Основи діагностики  захворювань шкіри ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 398 

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 

венерологія ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0050 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0051 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0052 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0053 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0054 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0124 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0190 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0191 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0192 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0193 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0194 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0236 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0249 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0351 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0358 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0363 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0390 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0391 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0392 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0393 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0394 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0402 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0426 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0427 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0428 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0429 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0430 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0445 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0479 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0480 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0481 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0482 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 399 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0483 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0509 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0593 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0602 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0603 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0604 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0605 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0627 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0638 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0639 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0640 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0720 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0723 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0747 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0748 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0749 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0816 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0839 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0840 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0841 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0842 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0918 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0995 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1037 

ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1100 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1155 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1156 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1157 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1158 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1159 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1190 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1191 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 400 

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 

ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1273 

ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1274 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1294 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1295 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1296 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1313 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1314 

ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1322 

ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1323 

ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1324 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1335 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1336 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1337 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1338 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1358 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1379 

 ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1380 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1417 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1418 

ПФ.Д.12.ПП.Р.088.1427 

ПФ.Д.12.ПП.Р.089.1429 

ПФ.Д.13.ПР.О.093.1478 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1488 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1489 

ПФ.Д.ПР.О.099.1511 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1521 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1522 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1523 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1524 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1525 

ПФ.Д.13.ПР.О.100.1530 

ПФ.Д.13.ПР.О.100.1531 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 401 

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 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1624 

Принципи загального та місцевого лікування у 

випадку шкірних захворювань 

ПФ.С.14.ПП.Н.150.1883 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2386 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2392 

ПФ.С.18.ПП.Н.273.2568 

ПФ.С.18.ПП.Н.273.2569 

ПФ.С.18.ПП.Н.273.2570 

ПФ.С.18.ПП.Н.273.2571 

ПФ.С.18.ПП.Н.273.2572 

ПФ.С.18.ПП.Н.275.2588 

ПФ.С.18.ПП.Н.276.2590 

ПФ.С.18.ПП.Н.277.2593 

ПФ.С.18.ПП.Н.278.2596 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2632 

ПФ.С.18.ПП.Н.284.2645 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3103 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3104 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3105 

ПФ.С.22.ПП.Н.325.3113 

ПФ.С.22.ПП.Н.325.3114 

ПФ.С.22.ПП.Н.325.3115 

ПФ.С.22.ПП.Н.326.3118 

ПФ.С.22.ПП.Н.326.3118 

ПФ.С.22.ПП.Н.328.3126 

ПФ.С.22.ПП.Н.328.3127 

ПФ.С.22.ПП.Н.328.3128 

ПФ.С.22.ПП.Н.334.3178 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3199 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3221 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3242 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.325 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 402 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3271 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3288 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3340 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3340 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3381 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3395 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3396 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3397 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3398  

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3399 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3400 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3419 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3420 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3421 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3422 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3423 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3424 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3451 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3452 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3453 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3454 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3455 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3456 

ПФ.С.23.ПП.Н.070.3495 

 ПФ.С.23.ПП.Н.070.3496 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3706 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3707 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3718 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3719 

Спеціальна частина ПП. 08.02 Алергійні захворювання шкіри ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0050 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0190 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 403 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0306 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0390 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0426 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0479 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0627 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0839 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1155 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1488 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1521 

ПФ.С.14.ПП.Н.150.1883 

ПФ.С.18.ПП.Н.273.2568 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3103 

ПФ.С.22.ПП.Н.325.3113 

ПФ.С.22.ПП.Н.328.3126 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3395 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3419 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3451 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4072 

Шкірні захворювання з нез’ясованою етіологією ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0051 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0191 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0307 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0391 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0427 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0480 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0602 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0638 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0747 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0841 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1156 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1335 

ПФ.Д.12.ПП.Р.088.1427 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 404 

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 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1522 

ПФ.С.18.ПП.Н.273.2569 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3104 

ПФ.С.22.ПП.Н.325.3114 

ПФ.С.22.ПП.Н.328.3127 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3397 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3421 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3453 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3706 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3718 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4073 

Інфекційні та паразитарні захворювання ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0052 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0192 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0308 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0392 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0428 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0481 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0481 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0603 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0639 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0748 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0840 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1157 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1294 

ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1322 

ПФ.Д.12.ПП.Р.089.1429 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1523 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2388 

ПФ.С.17.ПП.Н.249.2395 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2408 

ПФ.С.17.ПП.Н.252.2420 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 405 

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 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2442 

ПФ.С.17.ПП.Н.255.2452 

ПФ.С.17.ПП.Н.256.2457 

ПФ.С.17.ПП.Н.257.2463 

ПФ.С.17.ПП.Н.258.2470 

ПФ.С.17.ПП.Н.260.2481 

ПФ.С.17.ПП.Н.261.2490 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2495 

ПФ.С.17.ПП.Н.263.2513 

ПФ.С.17.ПП.Н.264.2517 

ПФ.С.18.ПП.Н.273.2570 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3105 

ПФ.С.22.ПП.Н.325.3115 

ПФ.С.22.ПП.Н.326.3118 

ПФ.С.22.ПП.Н.327.3120 

ПФ.С.22.ПП.Н.328.3128 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3398 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3420 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3422 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3452 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3707 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3719 

ПФ.С.27.ПР.Р.428.3840 

ПФ.С.27.ПР.Р.431.3849 

ПФ.С.27.ПП.Р.432.3856 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4074 

Венеричні захворювання ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0053 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0054 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0193 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0194 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0309 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 406 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0310 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0393 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0394 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0429 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0430 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0482 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0483 

ПФ.Д.02.ПР.Р.010.0604 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0640 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0720 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0749 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0842 

ПФ.Д.05.ПП.Р.038.1100 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1157 

ПФ.Д.06.ПР.Р.043.1158 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1190 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1191 

ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1273 

ПФ.Д.10.ПП.Н.070.1274 

ПФ.С.23.ПП.Н.070.3495 

ПФ.С.23.ПП.Н.070.3496 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1295 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1296 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1313 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1314 

ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1323 

ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1324 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1337 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1338 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1379 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1380 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1417 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 407 

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 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1418 

ПФ.Д.13.ПР.О.093.1478 

ПФ.Д.13.ПР.О.093.1479 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1524 

ПФ.Д.13.ПР.О.099.1525 

ПФ.Д.13.ПР.О.100.1530 

ПФ.Д.13.ПР.О.100.1531 

ПФ.С.17.ПП.Н.249.2396 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2409 

ПФ.С.17.ПП.Н.253.2432 

ПФ.С.17.ПП.Н.255.2453 

ПФ.С.17.ПП.Н.256.2458 

ПФ.С.17.ПП.Н.257.2464 

ПФ.С.17.ПП.Н.258.2471 

ПФ.С.17.ПП.Н.260.2483 

ПФ.С.17.ПП.Н.261.2491 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2496 

ПФ.С.17.ПП.Н.263.2514 

ПФ.С.17.ПП.Н.264.2518 

ПФ.С.18.ПП.Н.273.2571 

ПФ.С.18.ПП.Н.273.2572 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3357 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3399 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3400 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3423 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3424 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3455 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3456 

ПФ.С.27.ПР.Р.429.3843 

ПФ.С.27.ПР.Р.429.3844 

ПФ.С.27.ПР.Р.431.3850 

ПФ.С.27.ПР.Р.431.3851 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 408 

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 

ПФ.С.27.ПП.Р.432.3857 

ПФ.С.27.ПП.Р.432.3858 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4075 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4076 

Профілактика  заразних   шкірних і венеричних 

захворювань. Питання диспансеризації 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2392 

ПФ.С.18.ПП.Н.275.2588 

ПФ.С.18.ПП.Н.276.2590 

ПФ.С.18.ПП.Н.277.2593 

ПФ.С.18.ПП.Н.278.2596 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2632 

ПФ.С.18.ПП.Н.284.2645 

ПФ.С.21.ПП.Н.318.3034 

ПФ.С.22.ПП.Н.334.3178 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3199 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3221 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3242 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3252 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3271 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3288 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3340 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3381 

ПФ.С.26.ПП.Р.424.3830 

ПФ.С.27.ПР.Р.428.3840 

ПФ.С.27.ПР.Р.429.3843 

ПФ.С.27.ПР.Р.429.3844 

ПФ.С.27.ПР.Р.431.3849 

ПФ.С.27.ПР.Р.431.3850 

ПФ.С.27.ПР.Р.431.3851 

ПФ.С.27.ПП.Р.432.3856 

ПФ.С.27.ПП.Р.432.3857 

ПФ.С.27.ПП.Р.432.3858 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 409 

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 

ПФ.С.27.ПП.Р.434.3870 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3888 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3889 

ПФ.С.27.ПП.Н.437.3896 

ПФ.С.27.ПП.Н.437.3897 

ПФ.С.28.ПР.О.442.3914 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3943 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4014 

ПФ.С.32.ПР.Р.455.4019 

ПФ.С.32.ПР.Р.456.4026 

ПП. 09 Інфектологія Загальна частина ПП. 09.01 Структура і режим інфекційної служби ПФ.С.17.ПП.Н.249.2398 

ПФ.С.17.ПП.Н.249.2399 

ПФ.С.17.ПП.Н.249.2400 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2412 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2413 

ПФ.С.17.ПП.Н.252.2425 

ПФ.С.17.ПП.Н.253.2436 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2446 

ПФ.С.17.ПП.Н.255.2455 

ПФ.С.17.ПП.Н.256.2461 

ПФ.С.17.ПП.Н.257.2468 

ПФ.С.17.ПП.Н.258.2475 

ПФ.С.17.ПП.Н.260.2488 

ПФ.С.17.ПП.Н.261.2493 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2511 

ПФ.С.17.ПП.Н.263.2515 

ПФ.С.17.ПП.Н.268.2538 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2848 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2849 

ПФ.С.27.ПП.Н.437.3898 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4089 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 410 

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 

ПФ.С.35.ПП.Р.475.4146 

ПФ.С.35.ПП.Р.477.4178 

ПФ.С.35.ПП.Р.478.4183 

Основи профілактики інфекційних хвороб ПФ.С.17.ПП.Н.248.2391 

ПФ.С.17.ПП.Н.249.2394 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2407 

ПФ.С.17.ПП.Н.252.2419 

ПФ.С.17.ПП.Н.253.2430 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2441 

ПФ.С.17.ПП.Н.255.2451 

ПФ.С.17.ПП.Н.256.2456 

ПФ.С.17.ПП.Н.257.2462 

ПФ.С.17.ПП.Н.258.2469 

ПФ.С.17.ПП.Н.260.2481 

ПФ.С.17.ПП.Н.261.2489 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2494 

ПФ.С.17.ПП.Н.264.2516 

ПФ.С.17.ПП.Н.268.2533 

ПФ.С.26.ПР.Р.427.3837 

ПФ.С.27.ПР.Р.431.3852 

ПФ.С.27.ПП.Р.432.3859 

ПФ.С.27.ПП.Р.433.3863 

ПФ.С.27.ПП.Р.434.3865 

ПФ.С.27.ПП.Р.434.3869 

ПФ.С.27.ПП.Н.437.3890 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3941 

ПФ.С.31.ПР.О.449.3962 

ПФ.С.31.ПР.О.449.3963 

ПФ.С.31.ПП.О.450.3968 

ПФ.С.31.ПП.О.450.3969 

ПФ.С.31.ПП.О.452.3979 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 411 

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 

ПФ.С.31.ПП.О.452.3980 

ПФ.С.31.ПП.Р.453.3983 

ПФ.С.31.ПП.Р.453.3986 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4013 

ПФ.С.32.ПР.Р.455.4018 

ПФ.С.32.ПР.Р.456.4025 

ПФ.С.33.ПП.О.459.4040 

ПФ.С.33.ПП.О.461.4044 

ПФ.С.33.ПП.О.461.4047 

ПФ.С.35.ПП.Р.475.4145 

ПФ.С.35.ПП.Р.477.4177 

ПФ.С.35.ПП.Р.478.4182 

ПФ.С.35.ПП.Р.479.4186 

ПФ.С.35.ПП.Р.479.4190 

ПФ.С.35.ПП.Р.480.4201 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4245 

ПФ.С.35.ПП.Р.483.4252 

Методи діагностики інфекційних хвороб ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0009 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0029 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0045 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0046 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0047 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0048 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0049 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0124 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0130 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0236 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0242 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0245  

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0351 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 412 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0357 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0402 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0445 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0605 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0610 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0611 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0654 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0666 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0723 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0816 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0820 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0918 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0919 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0995 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1000 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1037 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1042 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1074 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1079 

ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1090 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1108 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1113 

ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1169 

ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1172 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1178 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1179 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1230 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1283 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1298 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1315 

ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1316 

ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1325 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 413 

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 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1326 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1339 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1358 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1406 

ПФ.Д.13.ПР.О.091.1445 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1481 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1601 

ПФ.Д.13.ПР.Р.114.1613 

ПФ.Д.13.ПР.Р.115.1619 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2689 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2690 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2745 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2746 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2809 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2810 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3394 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3484 

ПФ.С.23.ПП.Н.351.3487 

ПФ.С.23.ПП.Н.352.3494 

ПФ.С.23.ПП.Н.356.3516 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3517 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3532 

ПФ.С.23.ПП.Н.359.3537 

ПФ.С.23.ПП.Н.371.3586 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3611 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3627 

Принципи лікування хворих на інфекційні 

хвороби. Догляд за хворими 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1485 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1819 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1820 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1823 

ПФ.С.14.ПП.Н.143.1833 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 414 

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 

ПФ.С.14.ПП.Н.143.1834 

ПФ.С.14.ПП.Н.143.1835 

ПФ.С.14.ПП.Н.148.1867 

ПФ.С.14.ПП.Н.148.1868 

ПФ.С.14.ПП.Н.150.1882 

ПФ.С.14.ПП.Н.150.1885 

ПФ.С.14.ПП.Н.150.1886 

ПФ.С.14.ПП.Н.150.1887 

ПФ.С.14.ПП.Н.150.1890 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2388 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2389 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2390 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2411 

ПФ.С.17.ПП.Н.271.2551 

ПФ.С.17.ПП.Н.272.2559 

ПФ.С.18.ПП.Н.274.2580 

ПФ.С.18.ПП.Н.275.2587 

ПФ.С.18.ПП.Н.279.2604 

ПФ.С.18.ПП.Н.281.2621 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2633 

ПФ.С.18.ПП.Н.282.2634 

ПФ.С.18.ПП.Н.283.2640 

ПФ.С.18.ПП.Н.283.2641 

ПФ.С.18.ПП.Н.284.2646 

ПФ.С.18.ПП.Н.285.2649 

ПФ.С.20.ПП.Н.293.2744 

ПФ.С.20.ПП.Н.309.2983 

ПФ.С.22.ПП.Н.322.3086 

ПФ.С.22.ПП.Н.322.3087 

ПФ.С.22.ПП.Н.322.3089 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3152 

ПФ.С.22.ПП.Н.334.3172 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 415 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.334.3173 

ПФ.С.22.ПП.Н.334.3180 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3192 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3193 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3201 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3213 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3214 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3222 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3234 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3235 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3250 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3251 

ПФ.С.22.ПП.Н.338.3253 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3261 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3272 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3284 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3285 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3286 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3287 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3289 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3329 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3330 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3332 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3339 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3351 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3355 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3356 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3378 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3379 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3380 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3406 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3408 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 416 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3426 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3427 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3429 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3439 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3440 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3461 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3462 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3483 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3531 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3626 

ПФ.С.31.ПР.О.449.3961 

ПФ.С.31.ПП.О.450.3967 

ПФ.С.31.ПП.О.452.3978 

ПФ.С.31.ПП.Р.453.3985 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4009 

ПФ.С.32.ПР.Р.456.4024 

ПФ.С.33.ПП.О.459.4039 

ПФ.С.33.ПП.О.461.4046 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4087 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4091 

ПФ.С.35.ПП.Р.475.4143 

ПФ.С.35.ПП.Р.475.4149 

ПФ.С.35.ПП.Р.477.4176 

ПФ.С.35.ПП.Р.478.4181 

ПФ.С.35.ПП.Р.479.4188 

ПФ.С.35.ПП.Р.480.4194 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4223 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4225 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4244 

ПФ.С.35.ПП.Р.483.4251 

Спеціальна частина ПП. 09.02 Кишкові інфекції ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0045 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 417 

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 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0424 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0473 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0475 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0536 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0537 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0541 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0611 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0630 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0636 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0695 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0816 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0918 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0995 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1037 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1074 

ПФ.Д.05.ПП.Р.036.1090 

ПФ.Д.05.ПП.Р.040.1108 

ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1133 

ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1141 

ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1174 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1186 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1187 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1283 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1298 

ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1316 

ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1318 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1326 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1358 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1406 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1409 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1412 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1413 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 418 

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 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1414 

ПФ.Д.13.ПР.О.091.1449 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1451 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1451 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1459 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1460 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1461 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1462 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1463 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1464 

ПФ.Д.13.ПР.О.093.1475 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1490 

ПФ.Д.13.ПР.О.097.1504 

ПФ.Д.13.ПР.О.097.1506 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1604 

ПФ.Д.13.ПР.О.113.1610 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1656 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1664 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1670 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1671 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1690 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1691 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1696 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1697 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1813 

ПФ.С.14.ПП.Н.146.1846 

ПФ.С.14.ПП.Н.146.1847 

ПФ.С.14.ПП.Н.146.1848 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1855 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1857 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1858 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1892 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 419 

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 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1897 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1898 

ПФ.С.14.ПП.Н.152.1900 

ПФ.С.14.ПП.Н.152.1902 

ПФ.С.14.ПП.Н.152.1903 

ПФ.С.14.ПП.Н.152.1904 

ПФ.С.14.ПП.Н.153.1907 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2402 

ПФ.С.17.ПП.Н.252.2416 

ПФ.С.17.ПП.Н.253.2427 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2438 

ПФ.С.17.ПП.Н.255.2448 

ПФ.С.17.ПП.Н.260.2478 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2891 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2900 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2922 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2924 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2925 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2926 

ПФ.С.20.ПП.Н.301.2932 

ПФ.С.20.ПП.Н.301.2935 

ПФ.С.20.ПП.Н.302.2937 

ПФ.С.20.ПП.Н.302.2938 

ПФ.С.20.ПП.Н.302.2939 

ПФ.С.20.ПП.Н.302.2940 

ПФ.С.20.ПП.Н.302.2941 

ПФ.С.20.ПП.Н.310.2992 

ПФ.С.23.ПП.Н.353.3505 

ПФ.С.23.ПП.Н.354.3509 

ПФ.С.23.ПП.Н.354.3512 

ПФ.С.23.ПП.Н.363.3553 

ПФ.С.23.ПП.Н.363.3554 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 420 

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 

ПФ.С.23.ПП.Н.363.3555 

ПФ.С.23.ПП.Н.363.3556 

ПФ.С.23.ПП.Н.372.3589 

ПФ.С.23.ПП.Н.372.3590 

ПФ.С.23.ПП.Н.375.3603 

ПФ.С.27.ПП.Р.432.3855 

ПФ.С.27.ПП.Р.434.3865 

ПФ.С.33.ПП.О.459.4037 

Інфекції дихальних шляхів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0046 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0419 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0420 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0421 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0472 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0538 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0610 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0631 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0632 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0633 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0694 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0816 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0918 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0995 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1037 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1236 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1238 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1283 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1298 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1326 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1358 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1435 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1439 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 421 

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 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1605 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1656 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1665 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1670 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1671 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1688 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1689 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1696 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1697 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1814 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1893 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1897 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1898 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2403 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2892 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2900 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3139 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3481 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3482 

ПФ.С.23.ПП.Н.352.3493 

ПФ.С.23.ПП.Н.375.3601 

ПФ.С.23.ПП.Н.375.3602 

ПФ.С.23.ПП.Н.375.3604 

ПФ.С.27.ПП.Р.432.3854 

Кров’яні інфекції ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0047  

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0422 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0423 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0474 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0478 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0539 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0540 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 422 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0634 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0635 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0637 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0816 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0918 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0995 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1037 

ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1142 

ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1144 

ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1175 

ПФ.Д.06.ПП.Р.046.1176 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1188 

ПФ.Д.06.ПР.Р.047.1189 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1237 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1283 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1298 

ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1316 

ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1319 

ПФ.Д.12.ПП.Н.076.1321 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1326 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1358 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1406 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1415 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1416 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1436 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1438 

ПФ.Д.13.ПР.О.093.1474 

ПФ.Д.13.ПР.О.093.1476 

ПФ.Д.13.ПР.О.093.1477 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1491 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1492 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1606 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 423 

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 

ПФ.Д.13.ПР.О.113.1611 

ПФ.Д.13.ПР.О.113.1612 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1656 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1666 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1670 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1671 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1692 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1696 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1697 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1815 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1856 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1857 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1858 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1894 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1897 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1898 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2383 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2384 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2385 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2404 

ПФ.С.17.ПП.Н.252.2417 

ПФ.С.17.ПП.Н.253.2428 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2439 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2440 

ПФ.С.17.ПП.Н.260.2479 

ПФ.С.23.ПП.Н.352.3490 

ПФ.С.27.ПП.Р.433.3860 

ПФ.С.27.ПП.Р.434.3865 

ПФ.С.27.ПП.Н.435.3871 

Інфекції зовнішніх покривів ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0048 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0466 



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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0467 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0816 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0918 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0995 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1037 

ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1143 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1283 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1298 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1326 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1358 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1437 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1607 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1656 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1667 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1670 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1671 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1816 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1895 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1897 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1898 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2405 

ПФ.С.23.ПП.Н.352.3491 

ПФ.С.27.ПП.Р.433.3861 

ПФ.С.27.ПП.Н.435.3872 

ПФ.С.31.ПП.О.451.3971 

СНІД ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0049 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0425 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0816 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0918 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.0995 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1037 



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 

ПФ.Д.05.ПР.Р.042.1145 

ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1283 

ПФ.Д.12.ПП.Н.075.1298 

ПФ.Д.12.ПП.Н.077.1326 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1358 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1406 

ПФ.Д.13.ПР.Р.114.1613 

ПФ.Д.13.ПР.Р.114.1613 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1656 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1668 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1670 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1671 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1817 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1896 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1897 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1898 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2406 

ПФ.С.17.ПП.Н.252.2418 

ПФ.С.17.ПП.Н.253.2429 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2440 

ПФ.С.17.ПП.Н.255.2450 

ПФ.С.17.ПП.Н.260.2480 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3140 

ПФ.С.23.ПП.Н.352.3492 

ПФ.С.23.ПП.Н.372.3591 

ПФ.С.27.ПП.Р.433.3862 

ПФ.С.27.ПП.Р.434.3866 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3884 

ПФ.С.33.ПП.О.459.4038 

ПП. 10 Анестезіологія і 

реаніматологія 

Гостра серцево-судинна 

недостатність 

ПП. 10.01 Елементарна серцево-легенева реанімація ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0013 



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 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0019 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0032 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0124 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0137 

ПФ.Д.01.ПР.Р.0020138 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0155 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0236 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0253 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0271 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0378 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0861 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0871 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0876 

ПФ.Д.04.ПР.Р.026.0950 

ПФ.Д.04.ПП.О.030.0982 

ПФ.Д.04.ПП.Р.031.0987 

ПФ.Д.04.ПП.Р.032.0994 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1037 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1712 

ПФ.С.14.ПП.Н.158.1930 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2183 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2184 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2193 

ПФ.С.26.ПП.Р.409.3803 

Термінальні стани ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1037 

ПФ.Д.12.ЗП.О.080.1351 

ПФ.Д.13.ПР.Р.123.1698 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1712 

ПФ.С.14.ПП.Н.158.1930 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2183 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2184 



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 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2193 

Непрямий масаж серця та штучна вентиляція 

легень 

ПФ.Д.12.ЗП.О.080.1351 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1712 

ПФ.С.14.ПП.Н.158.1930 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2183 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2184 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2193 

Гостра судинна недостатність. 

Гостра серцева недостатність 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1037 

ПФ.Д.12.ЗП.О.080.1351 

ПФ.Д.13.ПР.О.091.1445 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1712 

ПФ.С.14.ПП.Н.132.1766 

ПФ.С.14.ПП.Н.138.1803 

ПФ.С.14.ПП.Н.133.1772 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2193 

Реанімація та інтенсивна 

терапія в разі гострої 

дихальної недостатності 

ПП. 10.02 Асфіксії ПФ.Д.13.ПР.О.090.1431 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1712 

ПФ.С.14.ПП.Н.160.1936 

ПФ.С.14.ПП.Н.161.1937 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2184 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2194 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1715 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1722 

ПФ.С.14.ПП.Н.128.1735 

ПФ.С.14.ПП.Н.128.1738 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1755 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1758 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1763 

ПФ.С.14.ПП.Н.160.1936 

ПФ.С.14.ПП.Н.161.1937 



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 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2194 

Сторонні тіла дихальних шляхів ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1712 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1715 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1722 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1763 

ПФ.С.14.ПП.Н.160.1936 

ПФ.С.14.ПП.Н.161.1937 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2194 

Бронхіальна астма ПФ.Д.13.ПР.О.090.1431 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1712 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1715 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1722 

ПФ.С.14.ПП.Н.126.1727 

ПФ.С.14.ПП.Н.126.1728 

ПФ.С.14.ПП.Н.127.1731 

ПФ.С.14.ПП.Н.127.1732 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2194 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3374 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3426 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3461 

Набряк легень. 

Гемічні гіпоксії 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1037 

ПФ.Д.12.ЗП.О.080.1351 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1431 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1712 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1715 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1722 

ПФ.С.14.ПП.Н.134.1779 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2194 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3374 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3426 



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 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3461 

Утоплення ПФ.Д.13.ПР.О.090.1431 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1712 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1715 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1722 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1755 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1758 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1763 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2194 

Принципи інфузійної терапії ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1712 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1722 

ПФ.С.14.ПП.Н.129.1752 

ПФ.С.14.ПП.Н.130.1763 

ПФ.С.14.ПП.Н.147.1861 

ПФ.С.14.ПП.Н.211.2257 

ПФ.С.14.ПП.Н.215.2282 

ПФ.С.14.ПП.Н.227.2315 

ПФ.С.14.ПП.Н.227.2316 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3374 

ПФ.С.22.ПП.Н.347 3426 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3461 

Реанімація та інтенсивна 

терапія під час шокових 

та коматозних станів 

ПП.10.03 Поняття про коми. Класифікація, клініка, 

діагностика, лікування та невідкладна допомога 

коматозних станів. 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1037 

ПФ.Д.12.ПП.О.082.1356 

ПФ.Д.13.ПП.О.095.1495 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1696 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1712 

ПФ.С.14.ПП.Н.141.1827 

ПФ.С.14.ПП.Н.142.1832 

ПФ.С.14.ПП.Н.146.1849 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2187 



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 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2197 

ПФ.С.14.ПП.Н.214.2273 

ПФ.С.22.ЗП.О.341.3292 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3374 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3426 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3461 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2113 

Загальні поняття про шок. Види шоку. 

Клініка, діагностика, лікування та невідкладна 

допомога під час шокових станів 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1037 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1481 

ПФ.Д.13.ПР.Р.115.1619 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1712 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1724 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1725 

ПФ.С.14.ПП.Н.148.1869 

ПФ.С.14.ПП.Н.150.1885 

ПФ.С.14.ПП.Н.151.1899 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2113 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2119 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2121 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2127 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2133 

ПФ.С.14.ПП.Н.195.2139 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2154 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2156 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2162 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2185 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2186 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2195 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2196 

ПФ.С.14.ПП.Н.203.2203 

ПФ.С.14.ПП.Н.207.2230 



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 

ПФ.С.14.ПП.Н.211.2257 

ПФ.С.14.ПП.Н.214.2273 

ПФ.С.14.ПП.Н.215.2282 

ПФ.С.14.ПП.Н.218.2296 

ПФ.С.14.ПП.Н.218.2297 

ПФ.С.14.ПП.Н.226.2312 

ПФ.С.14.ПП.Н.227.2315 

ПФ.С.14.ПП.Н.227.2316 

ПФ.С.14.ПП.Н.228.2320 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3374 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3426 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3461 

Реанімація та інтенсивна 

терапія в разі гострих 

екзогенних отруєнь 

ПП. 10.04 Характеристика екзогенних отруєнь. Клініка, 

діагностика 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1037 

ПФ.Д.13.ПР.О.092.1451 

ПФ.Д.13.ПР.О.097.1504 

ПФ.Д.13.ПР.О.097.1506 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1712 

ПФ.С.14.ПП.Н.152.1905 

ПФ.С.14.ПП.Н.157.1926 

ПФ.С.14.ПП.Н.157.1927 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2188 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2198 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3374 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3426 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3461 

Загальні принципи лікування при отруєннях. 

Невідкладна допомога 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1712 

ПФ.С.14.ПП.Н.152.1905 

ПФ.С.14.ПП.Н.157.1926 

ПФ.С.14.ПП.Н.157.1927 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2188 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2198 



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 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3374 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3426 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3461 

ПП. 11 Оториноларинго-

логія 

Захворювання носа та 

приносових пазух 

ПП. 11.01 Анатомія та фізіологія носа та приносових пазух. 

Захворювання носа та приносових пазух. Методи 

обстеження, лікування та догляд за хворими 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0008 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0064 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0068 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0124 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0132 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0204 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0208 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0236 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0244 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0320 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0324 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0402 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0405 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0435 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0436 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0445 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0446 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0452 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0484 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0486 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0487 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0562 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0563 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0564 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0569 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0575 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0578 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 433 

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 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0816 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0821 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0826 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0845 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2696 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2714 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1431 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1439 

ПФ.Д.13.ПР.О.098.1509 

ПФ.Д.13.ПР.О.098.1510 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1541 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1545 

ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1561 

ПФ.Д.13.ПР.О.104.1563 

ПФ.Д.13.ПР.О.104.1566 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1601 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1608 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1625 

ПФ.С.14.ПП.Н.168.1962 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1982 

ПФ.С.14.ПП.Н.180.2029 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2109 

ПФ.С.14.ПП.Н.225.2310 

ПФ.С.18.ПП.Н.281.2617 

ПФ.С.18.ПП.Н.281.2619 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3053 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3132 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3137 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3478 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3701 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3710 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3713 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 434 

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 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3722 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3728 

ПФ.С.26.ПП.Р.421.3827 

Захворювання глотки ПП. 11.02 Анатомія та фізіологія глотки. Захворювання 

глотки. Методи обстеження, лікування та догляду 

за хворими 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0008 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0065 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0068 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0124 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0132 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0205 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0208 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0236 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0244 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0321 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0324 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0402 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0405 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0420 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0421 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0431 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0432 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0435 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0445 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0446 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0452 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0605 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0610 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0616 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0632 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0633 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0641 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 435 

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 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0816 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0821 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0826 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0844 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2691 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2696 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2713 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1431 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1439 

ПФ.Д.13.ПР.О.098.1509 

ПФ.Д.13.ПР.О.098.1510 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1541 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1545 

ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1561 

ПФ.Д.13.ПР.О.104.1563 

ПФ.Д.13.ПР.О.104.1566 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1601 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1608 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1625 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2102 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2109 

ПФ.С.14.ПП.Н.225.2310 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3477 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3482 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3701 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3709 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3713 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3721 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3727 

ПФ.С.25.ПП.Н.321.3746 

ПФ.С.26.ПП.Р.421.3827 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 436 

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 

Захворювання гортані і 

трахеї 

ПП. 11.03 Анатомія та фізіологія гортані і трахеї. 

Захворювання гортані. Методи обстеження, 

лікування та догляду за хворими 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0008 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0066 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0068 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0124 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0132 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0206 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0208 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0236 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0244 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0322 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0324 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0402 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0405 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0433 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0434 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0435 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0445 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0654 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0656 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0664 

ПФ.Д.02.ПП.Р.012.0665 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0816 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0821 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0826 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2696 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1431 

ПФ.Д.13.ПР.О.090.1439 

ПФ.Д.13.ПР.О.098.1509 

ПФ.Д.13.ПР.О.098.1510 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1541 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1545 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 437 

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 

ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1561 

ПФ.Д.13.ПР.О.104.1563 

ПФ.Д.13.ПР.О.104.1566 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1601 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1608 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1625 

ПФ.С.14.ПП.Н.128.1744 

ПФ.С.14.ПП.Н.160.1936 

ПФ.С.14.ПП.Н.161.1937 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2102 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2109 

ПФ.С.14.ПП.Н.225.2310 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3477 

ПФ.С.23.ПП.Н.350.3482 

ПФ.С.25.ПП.Н.321.3747 

ПФ.С.25.ПП.Н.321.3748 

ПФ.С.26.ПП.Р.421.3827 

Захворювання вуха ПП. 11.04 Анатомія та фізіологія вуха. Захворювання вуха. 

Методи обстеження, лікування та догляду за 

хворими 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0008 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0067 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0068 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0124 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0132 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0207 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0208 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0236 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0244 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0323 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0324 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0402 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0405 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 438 

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 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0435 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0445 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0446 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0452 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0488 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0489 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0490 

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0581 

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0582 

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0587 

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0592 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0816 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0821 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0826 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0843 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2691 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2696 

ПФ.Д.13.ПР.О.098.1509 

ПФ.Д.13.ПР.О.098.1510 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1541 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1545 

ПФ.Д.13.ПР.Р.103.1561 

ПФ.Д.13.ПР.О.104.1563 

ПФ.Д.13.ПР.О.104.1566 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1601 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1608 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1625 

ПФ.Д.13.ПР.О.118.1643 

ПФ.Д.13.ПР.О.118.1644 

ПФ.Д.13.ПР.О.118.1647 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2102 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2109 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 439 

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 

ПФ.С.14.ПП.Н.225.2310 

ПФ.С.18.ПП.Н.280.2605 

ПФ.С.18.ПП.Н.280.2608 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3701 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3708 

ПФ.С.18.ПП.Н.280.2610 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3132 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3136 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3713 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3720 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3726 

ПФ.С.26.ПП.Р.421.3827 

ПП. 12 Офтальмологія Загальна частина ПП. 12.01 Функції органа зору, методи досліджень. 

Уявлення про рефракцію та акомодацію. Основні 

принципи та методи лікування хворих на очні 

хвороби 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0007 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0055 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0056 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0057 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0058 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0059 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0060 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0061 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0062 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0063 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0124 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0131 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0243 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0518 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1631 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1632 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3107 

ПФ.С.22.ПП.Н.330.3162 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 440 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.332.3170 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3348 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3349 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3401 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3402 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3403 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3404 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3457 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3458 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3459 

ПФ.С.23.ПП.Н.352.3494 

ПФ.С.24.ПП.Н.381.3652 

ПФ.С.24.ПП.Н.381.3654 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4082 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4083 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4084 

Спеціальна частина ПП. 12.02 Захворювання орбіти, повік, слізного апарату, 

рогівки, склери, судинної оболонки. Гостра 

глаукома 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0055 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0056 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0057 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0058 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0059 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0061 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0131  

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0195 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0196 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0197 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0198  

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0199 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0200 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0201 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0202 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 441 

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 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0203 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0243 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0311 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0312 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0313 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0314 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0315 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0317 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0542 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0543 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0544 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0545 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0546 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1631 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1632 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1634  

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1635 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1636 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1637 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1638 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1641 

ПФ.С.14.ПП.Н.222.2306 

ПФ.С.14.ПП.Н.223.2307 

ПФ.С.14.ПП.Н.223.2308 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2497 

ПФ.С.17.ПП.Н.266.2525 

ПФ.С.18.ПП.Н.279.2604 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3737 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3738 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3739 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3740 

ПФ.С.26.ПП.Р.420.3826  



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 442 

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 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4077 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4078 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4079 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4080 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4081 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4213 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4214 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4215 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4216 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4217 

Хвороби м’язового апарату, кришталика, сітківки 

і зорового нерва 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0055 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0058 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0059 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0060 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0061 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0131 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0195 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0196 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0197 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0198 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0199 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0200 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0201  

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0202 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0243 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0311 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0314 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0315 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0316  

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0317 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0318 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 443 

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 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0542 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0545 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0546 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0548 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1631 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1632 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1634 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1635 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1636 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1637 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1638 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1639 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1640 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2497  

ПФ.С.17.ПП.Н.266.2525 

ПФ.С.17.ПП.Н.267.2529 

ПФ.С.18.ПП.Н.279.2604 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3737 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3738 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3739 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3740 

ПФ.С.26.ПП.Р.420.3826 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3930 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3931 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3932 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4004  

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4005 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4006 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4218 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4219 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4220 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 444 

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 

Травми органа зору ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0063 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0131 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0203 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0243 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0319 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0550 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1631  

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1632 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1642 

ПФ.С.14.ПП.Н.224.2309 

ПФ.С.17.ПП.Н.262.2497 

ПФ.С.17.ПП.Н.266.2525 

ПФ.С.18.ПП.Н.279.2604 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3737 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3738 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3739 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3740 

ПФ.С.26.ПП.Р.420.3826 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3933  

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4007 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4085 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4221 

ПП. 13 Неврологія Нервові захворювання ПП. 13.01 Основні принципи обстеження, лікування 

неврологічних хворих і догляд за ними 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001  

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0010 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0134 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0246 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0251 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0359 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0364 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0447 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0453 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 445 

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 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0514 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0565 

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0583 

ПФ.Д.02.ПР.Р.009.0588 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0612 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0668 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0672 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0705 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0709 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0726 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0730 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0775 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0779 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0822 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1001 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1043 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1046 

ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1194 

ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1198 

ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1209 

ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1212 

ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1223 

ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1225 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1231 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1233 

ПФ.Д.11.ЗП.О.073.1280 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1483 

ПФ.Д.13.ПР.О.101.1533 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1542 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1578 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1602 

ПФ.Д.13.ПР.Р.114.1614 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 446 

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 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2692 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2811 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2850 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2853 

Захворювання периферійної нервової системи ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0079 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0217 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0333 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0396 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0492 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0551 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0579 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0698 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0721 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0750 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0873 

ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1201 

ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1216 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1381 

ПФ.Д.13.ПР.О.101.1538 

ПФ.С.14.ПП.Н.154.1909 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2111 

ПФ.С.21.ПП.Н.316.3026 

ПФ.С.21.ПП.Н.320.3077 

ПФ.С.22.ПП.Н.324.3106 

ПФ.С.22.ПП.Н.329.3150 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3191 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3233 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3260 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3283 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3328 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3373 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 447 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3405 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3530 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3625 

ПФ.С.25.ПП.Н.320.3753 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3778 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4086 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4162 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4222 

Інфекційні захворювання нервової системи ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0848 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1016 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1054 

ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1202 

ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1217 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1239 

ПФ.Д.13.ПР.О.112.1609 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1381 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1818 

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1877 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1920 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2717 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2826 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2861 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2893 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3191 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3212 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3233 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3260 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3283 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3328 

ПФ.С.22.ПП.Н.343.3350 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3373 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 448 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3405 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3425 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3460 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3530 

ПФ.С.23.ПП.Н.375.3605 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3625 

ПФ.С.26.ПР.Р.427.3836 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3885 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4086 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4222 

Порушення мозкового кровообігу ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0219 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0335 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0397 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0494 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0553 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0652 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0699 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0751 

ПФ.Д.02.ПП.Н.019.0849 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0935 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1017 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1055 

ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1203 

ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1218 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1240 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1381 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1582 

ПФ.Д.13.ПР.О.120.1669 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1693 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1708 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1719 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 449 

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 

ПФ.С.14.ПП.Н.135.1784 

ПФ.С.14.ПП.Н.136.1787 

ПФ.С.14.ПП.Н.140.1818 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1973 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.2091 

ПФ.С.17.ПП.Н.271.2552 

ПФ.С.17.ПП.Н.272.2560 

ПФ.С.18.ПП.Н.283.2638 

ПФ.С.18.ПП.Н.284.2647 

ПФ.С.18.ПП.Н.285.2650 

ПФ.С.18.ПП.Н.286.2652 

ПФ.С.19.ПП.Н.287.2658 

ПФ.С.19.ПП.Н.288.2661 

ПФ.С.19.ПП.Н.289.2669 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2686 

ПФ.С.20.ПП.Н.019.2718 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2761 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2800 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2827 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2862 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2894 

ПФ.С.20.ПП.Н.307.2968 

ПФ.С.21.ПП.Н.169.3041 

ПФ.С.21.ПП.Н.312.3000 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3191 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3212 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3233 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3260 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3283 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3328 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3373 

ПФ.С.22.ПП.Н.346. 3405 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 450 

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 

ПФ.С.22.ПП.Н.347. 3425 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3460 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3530 

ПФ.С.23.ПП.Н.375.3606 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3625 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3778 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4086 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4162 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4222 

Пухлини центральної нервової системи ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0220 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0336 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0495 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0554 

ПФ.Д.02.ПР.Р.008.0580 

ПФ.Д.02.ПР.Р.011.0653 

ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1204 

ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1219 

ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1227 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1381 

ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1676 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1709 

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1877 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2895 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3191 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3212 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3233 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3260 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3283 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3328 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3373 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3405 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 451 

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 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3530 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3625 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4086 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4162 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4222  

Травми центральної нервової системи ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0221 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0337 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0398 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0496 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0555 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0700 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0722 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0752 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0874 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1018 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1056 

ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1205 

ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1220 

ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1228 

ПФ.Д.07.ПП.Р.051.1241 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1381 

ПФ.Д.13.ПР.О.102.1546 

ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1677 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1694 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1710 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1719 

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1877 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1920 

ПФ.С.14.ПП.Н.175.2008 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2112 

ПФ.С.16.ПП.Н.244.2368 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 452 

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 

ПФ.С.17.ПП.Н.271.2553 

ПФ.С.17.ПП.Н.272.2561 

ПФ.С.18.ПП.Н.283.2639 

ПФ.С.18.ПП.Н.284.2648 

ПФ.С.18.ПП.Н.285.2651 

ПФ.С.18.ПП.Н.286.2653 

ПФ.С.19.ПП.Н.287.2659 

ПФ.С.19.ПП.Н.288.2662 

ПФ.С.19.ПП.Н.289.2670 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2687 

ПФ.С.20.ПП.Н.297.2801 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2828 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2863 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2896 

ПФ.С.20.ПП.Н.307.2969 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3191 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3212 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3233 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3260 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3283 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3328 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3373 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3405 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3425 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3460 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3530 

ПФ.С.23.ПП.Н.375.3607 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3625 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4086 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4162 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4222 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 453 

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 

Спадково-дегенеративні захворювання нервової і 

м’язової систем. Спадкові захворювання обміну. 

Системні дегенерації 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0222 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0338 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0399 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0497 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0556 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013.0701 

ПФ.Д.02.ЗП.О.017.0794 

ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1221 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1381 

ПФ.Д.13.ПР.Р.108.1593 

ПФ.Д.13.ПР.Р.109.1596 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3191 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3233 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3260 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3283 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3328 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3373 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3405 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3530 

ПФ.С.23.ПП.Н.361.3548 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3625 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3778 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4086 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4162 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4222 

Захворювання автономної нервової системи ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0087 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0224 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0340 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0400 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0498 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1019 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 454 

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 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1057 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1381 

ПФ.Д.13.ПР.Р.094.1493 

ПФ.С.14.ПП.Н.150.1884 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2829 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2864 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3191 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3233 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3260 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3283 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3328 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3373 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3405 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3530 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3625 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4086 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4222 

Інтоксикації нервової системи ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0401 

ПФ.Д.02.ПП.Р.015.0753 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0936 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1020 

ПФ.Д.07.ПП.Р.048.1206 

ПФ.Д.07.ПП.Р.050.1229 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1381 

ПФ.Д.13.ПР.О.097.1507 

ПФ.С.14.ПП.Н.125.1719 

ПФ.С.14.ПП.Н.153.1908 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1920 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2762 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2830 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2897 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 455 

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 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2923 

ПФ.С.20.ПП.Н.301.2933 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2762 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2830 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2897 

ПФ.С.20.ПП.Н.300.2923 

ПФ.С.20.ПП.Н.301.2933 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3191 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3233 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3260 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3283 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3328 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3373 

ПФ.С.22.ПП.Н.346.3405 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3425 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3460 

ПФ.С.23.ПП.Н.357.3530 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3625 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4086 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4222 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4243 

ПП. 14 Психіатрія та 

наркологія 

Загальні питання 

психіатрії 

ПП. 14. 01 Історія психіатрії. Вчення про вищу нервову 

діяльність (ВНД). Психіка. Класифікація і типи 

перебігу психічних хвороб. Методи обстеження 

психічно хворих. Загальна психопатологія 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0011 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0135 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0247  

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0448 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0515 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1002 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1044 

ПФ.Д.07.ПП.Р.049.1210 

ПФ.Д.12.ПП.О.082.1357 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.083.1381 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 456 

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 

ПФ.Д.12.ЗР.Р.087.1419 

ПФ.Д.13.ПР.Р.114.1615 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2812 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2851 

ПФ.С.22.ПП.Н.346. 3405 

ПФ.С.23.ПП.Н.376.3625 

Організація психіатричної служби.  

Основні принципи догляду, нагляду і лікування в 

умовах стаціонару і психоневрологічного 

диспансеру.  

Організація психіатричної допомоги. Принципи 

реабілітації психічнохворих. Розлади психічної 

діяльності при інфекційних і соматичних 

захворюваннях. Післяпологові психози. 

Порушення психіки під час клімаксу 

ПФ.С.14.ПП.Н.142.1829 

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1877 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1920 

ПФ.С.21.ПП.Н.320.3077 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3191 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3212 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3233 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3260 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3283 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3328 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3373 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3425 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3460 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3885 

ПФ.С.33.ПП.О.457.4032 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4086 

ПФ.С.35.ПП.Р.476.4162 

ПФ.С.35.ПП.Р.481.4222 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4243 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1920 

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. 

Олігофренія. 

Порушення інтелекту. Психогенні розлади. 

Психопатії. Реактивні психози. Розлади 

особистості та поведінки 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0227 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0343 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0501 

ПФ.С.14.ПП.Н.142.1829 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1920 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 457 

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 

ПФ.С.19.ПП.Н.289.2671 

ПФ.С.19.ПП.Н.292.2688 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3191 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3212 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3233 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3260 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3283 

ПФ.С.22.ЗП.О.341.3291 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3328 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3373 

ПФ.С.22.ПП.Н.347.3425 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3460 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3885 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0094 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0231 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0347 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0505 

ПФ.Д.02.ПП.Р.007.0561 

ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1678 

ПФ.Д.13.ПР.Р.124.1711 

ПФ.С.14.ПП.Н.149.1877 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1920 

ПФ.С.14.ПП.Н.156.1924 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0096 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0233 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0349 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0507 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1920 

ПФ.С.25.ПП.Н.320.3753 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0097 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0234 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0350 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 458 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0508 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1920 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3191 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3212 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3233 

Загальні аспекти 

наркології 

ПП. 14. 02 Розвиток наркології як науки. Медичні та 

соціологічні аспекти наркологічних хвороб 

 

ПП. 14. 03 Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та 

алкогольними психозами;  наркоманіями та 

токсикоманіями; нікотиновою залежністю 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0092 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0229 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0345 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0503 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0937 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1021 

ПФ.Д.04.ПП.Н.034.1058 

ПФ.Д.13.ПР.О.097.1508 

ПФ.Д.13.ПР.Р.121.1679 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1695 

ПФ.С.14.ПП.Н.155.1920 

ПФ.С.14.ПП.Н.157.1925 

ПФ.С.20.ПП.Н.025.2763 

ПФ.С.20.ПП.Н.033.2831 

ПФ.С.20.ПП.Н.034.2865 

ПФ.С.20.ПП.Н.298.2898 

ПФ.С.22.ПП.Н.335.3191 

ПФ.С.22.ПП.Н.336.3212 

ПФ.С.22.ПП.Н.337.3233 

ПФ.С.22.ПП.Н.339.3260 

ПФ.С.22.ПП.Н.340.3283 

ПФ.С.22.ПП.Н.193.3328 

ПФ.С.22.ПП.Н.345.3373 

ПФ.С.22.ПП.Н.347 3425 



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 

ПФ.С.22.ПП.Н.348.3460 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3885 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4008 

ПП. 15 Медична та 

соціальна 

реабілітація 

 

Організація медико-

соціальної реабілітації. 

Електропроцедури у 

медичній реабілітації 

ПП. 15. 01 Організація роботи відділень реабілітації. 

Електролікування 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3725 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3726 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3733 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3734 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3735 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3736 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3741 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3742 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3743 

ПФ.С.25.ПП.Н.393.3782 

Лікування ультразвуком. Аерозольтерапія. 

Світлолікування. Фізіопрофілактика 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3699 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3710 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3711 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3712 

ПФ.С.25.ПП.Н.319.3724 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3725 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3726 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3733 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3734 

ПФ.С.25.ПП.Н.389.3735 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3736 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3741 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3742 

ПФ.С.25.ПП.Н.390.3743 

ПФ.С.25.ПП.Н.393.3782 

ПФ.С.25.ПП.Н.321.3744 

ПФ.С.25.ПП.Н.321.3748 

ПФ.С.25.ПП.Н.321.3750 



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 

Реабілітаційні 

гідропатичні процедури. 

Лікувальна фізкультура 

та масаж 

ПП. 15. 02 Водотерапія. Теплолікування ПФ.С.25.ПП.Н.320.3752 

ПФ.С.25.ПП.Н.320.3756 

ПФ.С.25.ПП.Н.317.3783 

ПФ.С.25.ПП.Н.317.3785 

Лікувальна фізкультура. Методи лукувальної 

фізичної культури при різних захворюваннях 

ПФ.С.25.ПП.Н.391.3757 

ПФ.С.25.ПП.Н.391.3761 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3762 

ПФ.С.25.ПП.Н.392.3781 

ПП. 16 Онкологія Основні методи 

обстеження і лікування 

онкологічних хворих 

ПП. 16 . 01 Основні методи обстеження і лікування 

онкологічних хворих 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 

Основні онкологічні 

захворювання 

ПП. 16. 02 Основні онкологічні захворювання ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1621 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1622 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1623 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1624 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1625 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1626 

Пухлини голови та шиї ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1627 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1628 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1629 

ПФ.Д.13.ПР.Р.116.1630 

ПП. 17 Сімейна медицина Організація роботи на 

дільниці 

ПП. 17. 01 Загальні принципи організації роботи на дільниці ПФ.С.32.ПР.Р.454 

Профілактика — основа сімейної медицини ПФ.С.26.ПП.Р.394.3786 

ПФ.С.26.ПП.Р.395.3787 

ПФ.С.26.ПП.Р.396.3788 

ПФ.С.26.ПП.Р.397.3789 

ПФ.С.26.ПП.Р.398.3790 

ПФ.С.26.ПП.Р.399.3791 

ПФ.С.26.ПП.Р.400.3792 



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 

ПФ.С.26.ПП.Р.401.3793 

ПФ.С.26.ПП.Р.402.3794 

ПФ.С.26.ПП.Р.403.3795 

ПФ.С.26.ПП.Р.404.3796 

ПФ.С.26.ПП.Р.405.3797 

Організація первинної 

медико-санітарної 

допомоги населенню 

дільниці 

ПП. 17. 02 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, 

участь фельдшера в її проведенні 

ПФ.С.26.ПП.Р.394.3786 

ПФ.С.26.ПП.Р.395.3787 

ПФ.С.26.ПП.Р.396.3788 

ПФ.С.26.ПП.Р.397.3789 

ПФ.С.26.ПП.Р.398.3790 

ПФ.С.26.ПП.Р.399.3791 

ПФ.С.26.ПП.Р.400.3792 

ПФ.С.26.ПП.Р.401.3793 

ПФ.С.26.ПП.Р.402.3794 

ПФ.С.26.ПП.Р.403.3795 

ПФ.С.26.ПП.Р.404.3796 

ПФ.С.26.ПП.Р.405.3797 

Протиепідемічна робота ПФ.С.26.ПР.Р.427.3837 

ПФ.С.26.ПР.Р.427.3838 

ПП. 18 Геронтологія, 

геріатрія та 

паліативна 

медицина 

Основи геронтології та 

геріатрії. Особливості 

захворювань серцево-

судинної і дихальної 

систем, психоневрологіч-

ної сфери в похилому та 

старечому віці 

ПП. 18. 01 Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота 

помічника лікаря  в підрозділах геріатричної 

допомоги 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 

Особливості захворювань серцево-судинної, 

дихальної систем і змін у психоневрологічній 

сфері  

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 

Особливості 

захворювань інших 

органів у похилому та 

ПП. 18. 02 Особливості захворювань органів травлення, 

кровотворної, сечової й статевої та ендокринної 

систем 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 
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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 

старечому віці Особливості захворювань опорно-рухового 

апарату, органів слуху, зору та шкіри 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0001 

ПП.19 Епідеміологія Загальна частина ПП.19.01 Вчення про епідемічний процес ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0235 

Санітарно-епідеміологічна служба в Україні ПФ.С.17.ПП.Н.248.2390 

ПФ.С.17.ПП.Н.249.2400 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2413 

ПФ.С.17.ПП.Н.252.2425 

ПФ.С.17.ПП.Н.253.2436 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2446 

ПФ.С.17.ПП.Н.255.2455 

ПФ.С.17.ПП.Н.266.2526 

ПФ.С.17.ПП.Н.268.2538 

ПФ.С.26.ПР.Р.427.3838 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3942 

ПФ.С.30.ПП.О.444.3944 

ПФ.С.30.ПП.О.445.3947 

ПФ.С.30.ПП.О.446.3950 

ПФ.С.30.ПП.О.447.3953 

ПФ.С.30.ПП.О.448.3956 

ПФ.С.35.ПП.Р.468.4091 

ПФ.С.35.ПП.Р.475.4147 

ПФ.С.35.ПП.Р.475.4149 

ПФ.С.35.ПП.Р.477.4179 

ПФ.С.35.ПП.Р.478.4184 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4247 

Принципи профілактики інфекційних хвороб. 

Організація і проведення імунопрофілактики 

ПФ.С.17.ПП.Н.248.2391 

ПФ.С.17.ПП.Н.249.2394 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2407 

ПФ.С.17.ПП.Н.252.2419 

ПФ.С.17.ПП.Н.253.2430 



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 

ПФ.С.17.ПП.Н.254.2441 

ПФ.С.17.ПП.Н.255.2451 

ПФ.С.17.ПП.Н.267.2527 

ПФ.С.17.ПП.Н.268.2533 

ПФ.С.26.ПР.Р.427.3837 

ПФ.С.27.ПР.Р.431.3852 

ПФ.С.27.ПП.Р.432.3859 

ПФ.С.27.ПП.Р.433.3863  

ПФ.С.27.ПП.Р.434.3865 

ПФ.С.27.ПП.Р.434.3869 

ПФ.С.27.ПП.Н.437.3890 

ПФ.С.28.ПП.Н.441.3910 

ПФ.С.28.ПР.О.442.3913 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3935 

ПФ.С.29.ПР.О.443.3941 

ПФ.С.30.ПП.О.445.3946 

ПФ.С.30.ПП.О.446.3949 

ПФ.С.30.ПП.О.447.3952 

ПФ.С.30.ПП.О.448.3955 

ПФ.С.31.ПР.О.449.3962   

ПФ.С.31.ПР.О.449.3963 

ПФ.С.31.ПП.О.450.3968 

ПФ.С.31.ПП.О.450.3969 

ПФ.С.31.ПП.О.452.3979 

ПФ.С.31.ПП.О.452.3980 

ПФ.С.31.ПП.Р.453.3983 

ПФ.С.31.ПП.Р.453.3986 

ПФ.С.32.ПР.Р.454.4013 

ПФ.С.32.ПР.Р.455.4018 

ПФ.С.32.ПР.Р.456.4025 

ПФ.С.33.ПП.О.458.4035 

ПФ.С.33.ПП.О.459.4040 



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 

ПФ.С.33.ПП.О.461.4044 

ПФ.С.33.ПП.О.461.4047 

ПФ.С.34.ПП.Р.467.4058 

ПФ.С.35.ПП.Р.475.4145 

ПФ.С.35.ПП.Р.477.4177 

ПФ.С.35.ПП.Р.478.4182 

ПФ.С.35.ПП.Р.479.4186 

ПФ.С.35.ПП.Р.479.4190 

ПФ.С.35.ПП.Р.480.4192  

ПФ.С.35.ПП.Р.480.4201 

ПФ.С.35.ПП.Р.482.4245 

ПФ.С.35.ПП.Р.483.4252 

Організація дезінфекційних заходів ПФ.С.17.ПП.Н.248.2389 

ПФ.С.17.ПП.Н.249.2399 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2412 

Спеціальна частина ПП. 19.02 Кишкові інфекції ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1283 

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2401 

ПФ.С.23.ПП.Н.354.3510 

ПФ.С.23.ПП.Н.362.3550 

ПФ.С.27.ПП.Р.432.3855  

ПФ.С.27.ПП.Р.434.3865 

ПФ.С.28.ПП.Н.441.3909 

ПФ.С.28.ПР.О.442.3912 

ПФ.С.33.ПП.О.458.4034 

ПФ.С.33.ПП.О.458.4035 

ПФ.С.33.ПП.О.459.4037 

ПФ.С.33.ПП.О.460.4041 

ПФ.С.35.ПП.Р.478.4184 

Інфекції дихальних шляхів ПФ.Д.12.ПП.Н.074.1283   

ПФ.С.17.ПП.Н.250.2403 



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 

ПФ.С.27.ПП.Р.432.3854 

ПФ.С.33.ПП.О.458.4034 

ПФ.С.33.ПП.О.458.4035 

ПФ.С.35.ПП.Р.478.4184 

Кров’яні інфекції ПФ.С.17.ПП.Н.250.2404 

ПФ.С.27.ПП.Р.433.3860 

ПФ.С.27.ПП.Р.434.3865  

ПФ.С.27.ПП.Н.435.3871 

ПФ.С.33.ПП.О.458.4034   

ПФ.С.33.ПП.О.458.4035 

ПФ.С.35.ПП.Р.478.4184 

Інфекції зовнішніх покривів ПФ.С.17.ПП.Н.250.2405 

ПФ.С.27.ПП.Р.433.3861 

ПФ.С.27.ПП.Н.435.3872 

ПФ.С.31.ПП.О.451.3971 

ПФ.С.33.ПП.О.458.4034 

ПФ.С.33.ПП.О.458.4035 

ПФ.С.35.ПП.Р.478.4184 

СНІД ПФ.С.17.ПП.Н.250.2406 

ПФ.С.27.ПП.Р.433.3862 

ПФ.С.27.ПП.Р.434.3866 

ПФ.С.27.ПП.Н.436.3884 

ПФ.С.33.ПП.О.458.4034 

ПФ.С.33.ПП.О.458.4035 

ПФ.С.33.ПП.О.459.4038 

ПП. 20 Військово-медична 

підготовка та 

медицина 

надзвичайних 

ситуацій 

Основи організації і  

тактики медичної служби 

Збройних Сил України 

ПП. 20.01 Організація надання першої і долікарської 

медичної  допомоги пораненим і ураженим на 

полі бою та на медичному пункті батальйону 

 

Основи організації надання медичної допомоги 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0032 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0033 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0036 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0037 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0038 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 466 

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 

пораненим, ураженим і хворим на медичному 

пункті полку 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0041 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0042 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.00434 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0063 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0068 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0076 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.00834 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0155 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0156 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0159 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0160 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0161 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0163 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0164 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0165 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0166 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0203 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0208 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0208 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0271 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0272 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0275 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0277 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0279 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0280 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0281 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0319 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0324 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0332 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0337 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0379 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0382 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 467 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0384  

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0386 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0387  

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0388 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0395 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0398 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0444 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0466  

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0491 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0496 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0715 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0877 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0889 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0942 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1026 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1029 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1086 

ПФ.Д.13.ПР.О.104.1565 

ПФ.Д.13.ПР.О.104.1566 

ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1573 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1585 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1642 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1694 

ПФ.С.14.ПП.Н.232.2326 

ПФ.С.14.ПП.Н.232.2327 

ПФ.С.14.ПП.Н.232.2328 

ПФ.С.14.ПП.Н.233.2329 

ПФ.С.14.ПП.Н.233.2330 

ПФ.С.14.ПП.Н.233.2331 

ПФ.С.14.ПП.Н.234.2332 

ПФ.С.14.ПП.Н.234.2333 

ПФ.С.14.ПП.Н.234.2334; 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 468 

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 

ПФ.С.14.ПП.Н.235.2335 

ПФ.С.14.ПП.Н.235.2336 

ПФ.С.14.ПП.Н.235.2337 

ПФ.С.14.ПП.Н.237.2341 

ПФ.С.14.ПП.Н.237.2342 

ПФ.С.14.ПП.Н.237.2343 

ПФ.С.14.ПП.Н.238.2344 

ПФ.С.14.ПП.Н.238.2345 

ПФ.С.14.ПП.Н.238.2346 

ПФ.С.14.ПП.Н.239.2347 

ПФ.С.14.ПП.Н.239.2348 

ПФ.С.14.ПП.Н.239.2349 

ПФ.С.14.ПП.Н.240.2350 

ПФ.С.14.ПП.Н.240.2351 

ПФ.С.14.ПП.Н.240.2352 

ПФ.С.14.ПП.Н.241.2353 

ПФ.С.14.ПП.Н.241.2354 

ПФ.С.14.ПП.Н.241.2355 

ПФ.С.14.ПП.Н.242.2356 

ПФ.С.14.ПП.Н.242.2357 

ПФ.С.14.ПП.Н.242.2358 

ПФ.С.16.ПП.Н.244.2369 

ПФ.С.16.ПП.Н.245.2378 

ПФ.С.27.ПР.Р.430.3847 

Основи воєнно-польової 

хірургії 

ПП. 20.02 Заходи першої медичної та долікарської 

допомоги в разі поранень і уражень 

 

Травматичний шок. Синдром тривалого 

роздавлювання. Термічні опіки 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0032 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0033 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0036 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0037 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0038 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0041 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0042 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 469 

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 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.00434 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0063 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0068 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0076 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.00834 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0155 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0156 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0159 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0160 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0161 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0163 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0164 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0165 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0166 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0203 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0208  

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0271 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0272 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0275 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0277 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0279 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0280 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0281 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0319 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0324 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0332 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0337 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0379 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0382 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0384  

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0386 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0387  



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 470 

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 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0388 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0395 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0398 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0444 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0466 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0491 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0496 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0715 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0877 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0889 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0942 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1026 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1029 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1086 

ПФ.Д.13.ПР.О.104.1565 

ПФ.Д.13.ПР.О.104.1566 

ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1573 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1585 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1642 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1694 

ПФ.С.14.ПП.Н.162.1945 

ПФ.С.14.ПП.Н.163.1948 

ПФ.С.14.ПП.Н.164.1950 

ПФ.С.14.ПП.Н.165.1952 

ПФ.С.14.ПП.Н.166.1956 

ПФ.С.14.ПП.Н.167.1960 

ПФ.С.14.ПП.Н.168.1966 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.1993 

ПФ.С.14.ПП.Н.171.1999 

ПФ.С.14.ПП.Н.172.2002 

ПФ.С.14.ПП.Н.175.2012 

ПФ.С.14.ПП.Н.176.2016 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 471 

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 

ПФ.С.14.ПП.Н.177.2020 

ПФ.С.14.ПП.Н.178.2024 

ПФ.С.14.ПП.Н.179.2028 

ПФ.С.14.ПП.Н.180.2033 

ПФ.С.14.ПП.Н.181.2039 

ПФ.С.14.ПП.Н.182.2043 

ПФ.С.14.ПП.Н.183.2048 

ПФ.С.14.ПП.Н.184.2053 

ПФ.С.14.ПП.Н.185.2057 

ПФ.С.14.ПП.Н.186.2061 

ПФ.С.14.ПП.Н.187.2065 

ПФ.С.14.ПП.Н.188.2069 

ПФ.С.14.ПП.Н.189.2074 

ПФ.С.14.ПП.Н.190.2078 

ПФ.С.14.ПП.Н.169.2101 

ПФ.С.14.ПП.Н.193.2114 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2120 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2126 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2132 

ПФ.С.14.ПП.Н.194.2138 

ПФ.С.14.ПП.Н.195.2144 

ПФ.С.14.ПП.Н.196.2149 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2155 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2161 

ПФ.С.14.ПП.Н.197.2167 

ПФ.С.14.ПП.Н.198.2172 

ПФ.С.14.ПП.Н.199.2177 

ПФ.С.14.ПП.Н.200.2182 

ПФ.С.14.ПП.Н.201.2191 

ПФ.С.14.ПП.Н.202.2201 

ПФ.С.14.ПП.Н.203.2208 

ПФ.С.14.ПП.Н.204.2214 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 472 

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 

ПФ.С.14.ПП.Н.205.2220 

ПФ.С.14.ПП.Н.206.2225 

ПФ.С.14.ПП.Н.207.2231 

ПФ.С.14.ПП.Н.208.2240 

ПФ.С.14.ПП.Н.209.2244 

ПФ.С.14.ПП.Н.210.2253 

ПФ.С.14.ПП.Н.211.2258 

ПФ.С.14.ПП.Н.235.2335 

ПФ.С.14.ПП.Н.235.2336 

ПФ.С.14.ПП.Н.235.2337 

ПФ.С.14.ПП.Н.237.2341 

ПФ.С.14.ПП.Н.237.2342 

ПФ.С.14.ПП.Н.237.2343 

ПФ.С.14.ПП.Н.238.2344 

ПФ.С.14.ПП.Н.238.2345 

ПФ.С.14.ПП.Н.238.2346 

ПФ.С.14.ПП.Н.239.2347 

ПФ.С.14.ПП.Н.239.2348 

ПФ.С.14.ПП.Н.239.2349 

ПФ.С.14.ПП.Н.241.2353 

ПФ.С.14.ПП.Н.241.2354 

ПФ.С.14.ПП.Н.241.2355 

ПФ.С.16.ПП.Н.244.2369 

ПФ.С.16.ПП.Н.245.2378 

ПФ.С.26.ПП.Р.413.3819 

ПФ.С.27.ПР.Р.430.3847 

ПФ.С.31.ПП.О.451.3971 

Основи військової 

гігієни та військової 

епідеміології 

ПП. 20.03 Основи військової гігієни та військової 

епідеміології 

ПФ.С.27.ПП.Р.438.3899 

ПФ.С.27.ПП.Р.438.3900 

ПФ.С.27.ПП.Р.438.3901 

ПФ.С.27.ПП.Р.439.3902 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 473 

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 

ПФ.С.27.ПП.Р.439.3903 

ПФ.С.27.ПП.Р.439.3904 

ПФ.С.27.ПП.Р.440.3905 

ПФ.С.27.ПП.Р.440.3906 

ПФ.С.27.ПП.Р.440.3907 

ПФ.С.34.ПР.О.464.4052 

ПФ.С.34.ПР.Р.465.4053 

ПФ.С.34.ПР.Р.466.4054 

ПФ.С.34.ПР.Р.466.4055 

Медицина надзвичайних 

ситуацій 

ПП. 20. 04 Захист населення в надзвичайних ситуаціях 
 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0032 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0033 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0036 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0037 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0038 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0041 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0042 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.00434 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0063 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0068 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.0076 

ПФ.Д.01.ПР.Р.001.00834 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0155 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0156 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0159 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0160 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0161 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0163 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0164 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0165 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0166 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0203 

Медико-тактична характеристика надзвичайних 

ситуацій природного і техногенного характеру 

Медицина надзвичайних ситуацій 

Основні принципи захисту хворих і медичного 

персоналу лікувально-профілактичних закладів у 

надзвичайних ситуаціях 



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 474 

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 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0208 

ПФ.Д.01.ПР.Р.002.0208 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0271 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0272 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0275 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0277 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0279 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0280 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0281 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0319 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0324 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0332 

ПФ.Д.02.ПР.Р.003.0337 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0379 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0382 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0384  

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0386 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0387  

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0388 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0395 

ПФ.Д.02.ПР.Р.004.0398 

ПФ.Д.02.ПП.Р.005.0444 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0466  

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0491 

ПФ.Д.02.ПР.Р.006.0496 

ПФ.Д.02.ПР.Р.014.0715 

ПФ.Д.03.ПР.Р.020.0877 

ПФ.Д.03.ПП.Р.021.0889 

ПФ.Д.03.ПП.Н.025.0942 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1026 

ПФ.Д.04.ПП.Н.033.1029 

ПФ.Д.05.ПП.Р.035.1086 
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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 

ПФ.Д.13.ПР.О.104.1565 

ПФ.Д.13.ПР.О.104.1566 

ПФ.Д.13.ПР.Р.105.1573 

ПФ.Д.13.ПР.Р.106.1585 

ПФ.Д.13.ПР.О.117.1642 

ПФ.Д.13.ПР.Р.122.1694 

ПФ.С.14.ПП.Н.232.2326 

ПФ.С.14.ПП.Н.232.2327 

ПФ.С.14.ПП.Н.232.2328 

ПФ.С.14.ПП.Н.233.2329 

ПФ.С.14.ПП.Н.233.2330 

ПФ.С.14.ПП.Н.233.2331 

ПФ.С.14.ПП.Н.234.2332 

ПФ.С.14.ПП.Н.234.2333 

ПФ.С.14.ПП.Н.234.2334; 

ПФ.С.14.ПП.Н.235.2335 

ПФ.С.14.ПП.Н.235.2336 

ПФ.С.14.ПП.Н.235.2337 

ПФ.С.14.ПП.Н.237.2341 

ПФ.С.14.ПП.Н.237.2342 

ПФ.С.14.ПП.Н.237.2343 

ПФ.С.14.ПП.Н.238.2344 

ПФ.С.14.ПП.Н.238.2345 

ПФ.С.14.ПП.Н.238.2346 

ПФ.С.14.ПП.Н.239.2347 

ПФ.С.14.ПП.Н.239.2348 

ПФ.С.14.ПП.Н.239.2349 

ПФ.С.14.ПП.Н.240.2350 

ПФ.С.14.ПП.Н.240.2351 

ПФ.С.14.ПП.Н.240.2352 

ПФ.С.14.ПП.Н.241.2353 

ПФ.С.14.ПП.Н.241.2354 
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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 

ПФ.С.14.ПП.Н.241.2355 

ПФ.С.14.ПП.Н.242.2356 

ПФ.С.14.ПП.Н.242.2357 

ПФ.С.14.ПП.Н.242.2358 

ПФ.С.16.ПП.Н.244.2369 

ПФ.С.16.ПП.Н.245.2378 

ПФ.С.27.ПР.Р.430.3847 

ПП. 21 Основи охорони 

праці та охорона 

праці в галузі 

 ПП. 21.01   

ПП. 22 Невідкладні стани у 

внутрішній 

медицині 

Невідкладні стани у 

внутрішній медицині 

ПП. 22.01 Невідкладні стани у внутрішній медицині ПФ.С.14.ПП.Н.125 

ПФ.С.14.ПП.Н.126 

ПФ.С.14.ПП.Н.127 

ПФ.С.14.ПП.Н.128 

ПФ.С.14.ПП.Н.129 

ПФ.С.14.ПП.Н.130 

ПФ.С.14.ПП.Н.131 

ПФ.С.14.ПП.Н.132 

ПФ.С.14.ПП.Н.133 

ПФ.С.14.ПП.Н.134 

ПФ.С.14.ПП.Н.135 

ПФ.С.14.ПП.Н.136 

ПФ.С.14.ПП.Н.137 

ПФ.С.14.ПП.Н.138 

ПФ.С.14.ПП.Н.139 

ПФ.С.14.ПП.Н.140 

ПФ.С.14.ПП.Н.141 

ПФ.С.14.ПП.Н.142 

ПФ.С.14.ПП.Н.143 

ПФ.С.14.ПП.Н.144 

ПФ.С.14.ПП.Н.145 
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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 

ПФ.С.14.ПП.Н.146 

ПФ.С.14.ПП.Н.147 

ПФ.С.14.ПП.Н.150 

ПФ.С.14.ПП.Н.152 

ПФ.С.14.ПП.Н.201 

ПП. 23 Невідкладні стани в 

хірургії 

Невідкладні стани в 

хірургії 

ПП. 23.01 Невідкладні стани в хірургії ПФ.С.14.ПП.Н.130 

ПФ.С.14.ПП.Н.158 

ПФ.С.14.ПП.Н.160 

ПФ.С.14.ПП.Н.161 

ПФ.С.14.ПП.Н.201 

ПФ.С.14.ПП.Н.202 

ПФ.С.14.ПП.Н.203 

ПФ.С.14.ПП.Н.204 

ПФ.С.14.ПП.Н.205 

ПФ.С.14.ПП.Н.206 

ПФ.С.14.ПП.Н.207 

ПФ.С.14.ПП.Н.208 

ПФ.С.14.ПП.Н.209 

ПФ.С.14.ПП.Н.210 

ПФ.С.14.ПП.Н.211 

ПФ.С.14.ПП.Н.212 

ПФ.С.14.ПП.Н.213 

ПФ.С.14.ПП.Н.214 

ПФ.С.14.ПП.Н.215 

ПФ.С.14.ПП.Н.216 

ПФ.С.14.ПП.Н.217 

ПФ.С.14.ПП.Н.218 

ПФ.С.14.ПП.Н.219 

ПФ.С.14.ПП.Н.220 

ПФ.С.14.ПП.Н.221 

ПП. 24 Невідкладні стани в Невідкладні стани в ПП. 25401 Невідкладні стани в педіатрії ПФ.С.14.ПП.Н.120 
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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 

педіатрії педіатрії ПФ.С.14.ПП.Н.121 

ПФ.С.14.ПП.Н.122 

ПФ.С.14.ПП.Н.123 

ПФ.С.14.ПП.Н.130 

ПФ.С.14.ПП.Н.148 

ПФ.С.14.ПП.Н.149 

ПФ.С.14.ПП.Н.151 

ПФ.С.14.ПП.Н.152 

ПФ.С.14.ПП.Н.201 

ПП.25 Невідкладні стани в 

акушерстві та 

гінекології 

Невідкладні стани в 

акушерстві та гінекології 

ПП.25.01 Невідкладні стани в акушерстві та гінекології ПФ.С.14.ПП.Н.162 

ПФ.С.14.ПП.Н.201 

ПФ.С.14.ПП.Н.226 

ПФ.С.14.ПП.Н.227 

ПФ.С.14.ПП.Н.228 

ПФ.С.14.ПП.Н.229 

ПФ.С.14.ПП.Н.230 

ПФ.С.14.ПП.Н.231 

Практична підготовка 

1 Навчальна 

практика 
(входить до 

загального обсягу 

годин циклу 

професійної та 

практичної 

підготовки) — 

2545 год 

    

2 Виробнича 

практика — 

594 год 
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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 

3 Переддипломна 

практика — 

432 год 
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Додаток Г 

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

практиками та перелік сформованих компетенцій 
 

Цикл 
Навчальні цикли та передбачувані 

результати їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин/нац. 

кредитів 

Кредитів 

ЕСТS 
Шифри сформованих компетенцій 

ГСЕ І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Нормативна компонента 

 
 

У результаті вивчення циклу студент 

повинен знати: філософію, соціологію 

та медичну соціологію, основи права в 

охороні здоров’я, іноземну мову (за 

професійним спрямуванням), вплив 

фізичного виховання на 

функціональний стан органів і систем 

організму людини та основи фізичної 

культури, українську мову (за 

професійним спрямуванням), історію 

України, економічну теорію, 

культурологію 

Основи філософських знань 54/1 1,5 КСО-01, КСО-03, КСО-06, КЗН-01 

Соціологія  54/1 

 

1,5 

 

КСО-01, КСО-02,КСО-04, КСО-05,  

КСО-06,  КСО-08, КСО-09, КСО-10, 

КЗП-09, КЗП-10   

Основи права  54/1 

 

1,5 

 

КСО-01, КСО-08, КСО-09, КСО-10, 

КСО-11, КЗП-10, КСП-01 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

216/4 6 КСО-01, КСО-03, КСО-06, КСО-07, 

 КСО-10, КІ-01, КІ-02, КІ-03, КЗП-13 

Фізичне виховання 162/3 4.5 КСО-04, КСО-09, КСО-11 

Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 

54/1 

 

1,5 

 

КСО-01, КСО-03, КСО-06, КСО-07, 

 КСО-10,  КІ-01, КІ-03, КЗП-13 

Історія України 

 

54/1 

 

1,5 

 

КСО-01, КСО-03, КСО-06, КСО-07, 

 КСО-02, КСО-05, КСО-06, КСО-07, 

КСО-08, КСО-09, КСО-10, КСО-11 

Культурологія 54/1 1,5 КСО-01, КСО-03, КСО-06 

Основи економічної теорії 54/1 1,5 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-05 

 Вміти застосовувати набуті знання з 

циклу гуманітарної та соціально-

економічної підготовки 

    

 Володіти фундаментальними знаннями 

з вивчених дисциплін 

    

 Нормативна складова за циклом  756/14 21  

 Вибіркова складова за циклом  162/3 4,5  
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Цикл 
Навчальні цикли та передбачувані 

результати їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин/нац. 

кредитів 

Кредитів 

ЕСТS 
Шифри сформованих компетенцій 

 Усього  918/17 25,5  

ПН ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки 

Нормативна компонента 

 У результаті вивчення циклу студент 

повинен знати: основи латинської мови 

та медичної термінології, медичну 

інформатику, анатомію людини, 

фізіологію, медичну біологію, 

мікробіологію, медичну хімію, основи 

біологічної фізики та медичної 

апаратури, основи профілактичної 

медицини, основи психології та 

міжособового спілкування, охорони 

праці та безпеки життєдіяльності, 

патоморфологію та патофізіологію, 

фармакологію та медичну рецептуру, 

ріст і розвиток людини, соціальну 

медицину та організацію охорони 

здоров’я 

Основи латинської мови з 

медичною термінологією 

54/1 1,5 КСО-01, КСО-02, КСО-05, КСО-06, 

КСО-07, КІ-01, КІ-02, КІ-03, КЗП-13 

Анатомія людини 81/1,5 2,25 КСО-01, КЗП-04, КЗП-05 

Фізіологія 81/1,5 2,25 КСО-01, КЗП-04, КЗП-05 

Патоморфологія та 

патофізіологія 

81/1,5 2 
КСО-01 

Фармакологія та медична 

рецептура 

108/2 3 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04, 

КСО-05, КЗП-05, КЗП-12 

Медична біологія 54/1 1,5 КСО-01 

Основи медичної інформатики 54/1 1,5 КСО-01, КСО-02, КСО-03  

Мікробіологія 54/1 1,5 КСО-01 

Медична хімія 54/1 1,5 КСО-01 

Основи біологічної фізики та 

медична апаратура 

54/1 1,5 
КСО-01 

Соціальна медицина та 

організація охорони здоров’я 

54/1 1,5 КСО-01, КЗП-12, КЗП-15, КСО-02, 

КСО-03, КСО-04, КСО-05, КЗП-05 

Основи екології та 

профілактичної медицини 

54/1 1,5 
КСО-01 

Безпека життєдіяльності 54/1 1,5 КСО-01 

Основи загальної та медичної 

психології 

81/1,5 2 
КСО-01 

 Вміти застосовувати набуті знання з 

циклу природничо-наукової підготовки 
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Цикл 
Навчальні цикли та передбачувані 

результати їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин/нац. 

кредитів 

Кредитів 

ЕСТS 
Шифри сформованих компетенцій 

 Володіти фундаментальними знаннями 

з вивчених дисциплін 

   
 

 Нормативна складова за циклом  891/16,5 24,75  

 Вибіркова складова за циклом  378/7 10,5  

 Усього  1269/23,5 35,25  

ПП ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки 

Нормативна компонента 

 У результаті вивчення циклу студент 

повинен знати: основні положення 

догляду за пацієнтами та медичну 

маніпуляційну техніку, проблеми 

пацієнтів різних вікових  груп та шляхи 

їх вирішення, методи обстеження 

пацієнтів; особливості підготовки до 

обстеження та догляду  за пацієнтами 

після їх проведення;  

клінічну картину захворювань, 

принципи лікування, профілактики, 

надання невідкладної допомоги 

Догляд за хворими та медична 

маніпуляційна техніка 

108/2 3 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08, 

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03, 

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07, 

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11, 

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15, 

КСП-01, КСП-12, КСП-13, КСП-14, 

КСП-15, КСП-16, КСП-17 

Внутрішня медицина 108/2 3 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08, 

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03, 

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07, 

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11, 

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,  

КСП-01, КСП-02, КСП-03, КСП-04,  

КСП-05, КСП-06, КСП-07, КСП-08,  

КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15,  

КСП-16, КСП-17 

Хірургія 108/2 3 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,  



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)
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Цикл 
Навчальні цикли та передбачувані 

результати їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин/нац. 

кредитів 

Кредитів 

ЕСТS 
Шифри сформованих компетенцій 

КСП-01, КСП-02, КСП-03, КСП-04,  

КСП-05, КСП-06, КСП-07, КСП-08,  

КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15,  

КСП-16, КСП-17 

Педіатрія 108/2 3 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15, 

КСП-01, КСП-02, КСП-03, КСП-04, 

КСП-05, КСП-06, КСП-07, КСП-08,  

КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15, 

КСП-16, КСП-17 

Акушерство 81/1,5 2,25 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,  

КСП-01, КСП-02, КСП-03, КСП-04,  

КСП-05, КСП-06, КСП-07, КСП-08,  

КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15,  

КСП-16, КСП-17 

Гінекологія 81/1,5 2,25 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,  

КСП-01, КСП-02, КСП-03, КСП-04,  

КСП-05, КСП-06, КСП-07, КСП-08,  

КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15,  



ГСВОУ________11 
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Цикл 
Навчальні цикли та передбачувані 

результати їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин/нац. 

кредитів 

Кредитів 

ЕСТS 
Шифри сформованих компетенцій 

КСП-16, КСП-17, КСП-18 

Стоматологічні захворювання 27/0,5 0,75 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,  

КСП-01, КСП-02, КСП-03, КСП-04,  

КСП-05, КСП-06, КСП-07, КСП-08, 

 КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15, 

КСП-16, КСП-17 

Дерматологія та венерологія 54/1 1,5 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,  

КСП-01, КСП-02, КСП-03, КСП-04,  

КСП-05, КСП-06, КСП-07, КСП-08,  

КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15,  

КСП-16, КСП-17 

Інфектологія 162/3 4,5 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,  

КСП-01, КСП-02, КСП-03, КСП-04,  

КСП-05, КСП-06, КСП-07, КСП-08,  

КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15,  

КСП-16, КСП-17 

Анестезіологія і реаніматологія 54/1 1,5 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  
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Цикл 
Навчальні цикли та передбачувані 

результати їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин/нац. 

кредитів 

Кредитів 

ЕСТS 
Шифри сформованих компетенцій 

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03, 

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15, 

КСП-01, КСП-03, КСП-12, КСП-13,  

КСП-14, КСП-15, КСП-16, КСП-17 

Оториноларингологія 27/0,5 0,75 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,  

КСП-01, КСП-02, КСП-03, КСП-04,  

КСП-05, КСП-06, КСП-07, КСП-08,  

КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15,  

КСП-16, КСП-17 

Офтальмологія 27/0,5 0,75 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,  

КСП-01, КСП-02, КСП-03, КСП-04,  

КСП-05, КСП-06, КСП-07, КСП-08,  

КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15,  

КСП-16, КСП-17 

Неврологія 54/1 1,5 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,  

КСП-01, КСП-02, КСП-03, КСП-04,  
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Цикл 
Навчальні цикли та передбачувані 

результати їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин/нац. 

кредитів 

Кредитів 

ЕСТS 
Шифри сформованих компетенцій 

КСП-09, КСП-10, КСП-12, КСП-13,  

КСП-14, КСП-15, КСП-16, КСП-17 

Психіатрія та наркологія 27/0,5 0,75 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,  

КСП-01, КСП-02, КСП-03, КСП-04,  

КСП-09, КСП-10, КСП-12, КСП-13,  

КСП-14, КСП-15, КСП-16, КСП-17 

Медична та соціальна 

реабілітація  

54/1 1,5 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,   

КСП-01, КСП-10, КСП-12, КСП-13,  

КСП-14, КСП-15, КСП-16, КСП-17 

Сімейна медицина 27/0,5 0,75 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,   

КСП-01, КСП-10, КСП-12, КСП-13,  

КСП-14, КСП-15, КСП-16, КСП-17 

Онкологія 27/0,5 0,75 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,   



ГСВОУ________11 
(позначення стандарту)

 

 487 

Цикл 
Навчальні цикли та передбачувані 

результати їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин/нац. 

кредитів 

Кредитів 

ЕСТS 
Шифри сформованих компетенцій 

КСП-01, КСП-10, КСП-12, КСП-13,  

КСП-14, КСП-15, КСП-16, КСП-17 

Геронтологія, геріатрія та 

паліативна медицина 

27/0,5 0,75 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,   

КСП-01, КСП-10, КСП-12, КСП-13,  

КСП-14, КСП-15, КСП-16, КСП-17 

Основи охорони праці та 

охорона праці в галузі 

27/0,5 0,75 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,  

КСП-01, КСП-11, КСП-12, КСП-13,  

КСП-14, КСП-15, КСП-16, КСП-17 

Репродуктивне здоров’я та 

планування сім’ї  

27/0,5 0,75 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,  

КСП-01, КСП-11, КСП-12, КСП-13,  

КСП-14, КСП-15, КСП-16, КСП-17 

Епідеміологія 54/1 1,5 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,   
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Цикл 
Навчальні цикли та передбачувані 

результати їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин/нац. 

кредитів 

Кредитів 

ЕСТS 
Шифри сформованих компетенцій 

КСП-01, КСП-10, КСП-12, КСП-13,  

КСП-14, КСП-15, КСП-16, КСП-17 

Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

54/1 1,5 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,  

КСП-01, КСП-11, КСП-12, КСП-13,  

КСП-14, КСП-15, КСП-16, КСП-17 

Невідкладні стани у внутрішній  

медицині 

54/1 1,5 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,   

КСП-01, КСП-10, КСП-12, КСП-13,  

КСП-14, КСП-15, КСП-16, КСП-17 

Невідкладні стани в хірургії 54/1 1,5 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,   

КСП-01, КСП-10, КСП-12, КСП-13,  

КСП-14, КСП-15, КСП-16, КСП-17 

Невідкладні стани в педіатрії 54/1 1,5 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08, 

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,   
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Цикл 
Навчальні цикли та передбачувані 

результати їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин/нац. 

кредитів 

Кредитів 

ЕСТS 
Шифри сформованих компетенцій 

КСП-01, КСП-10, КСП-12, КСП-13,  

КСП-14, КСП-15, КСП-16, КСП-17 

Невідкладні стани в акушерстві 

та гінекології 

54/1 1,5 КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,  

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,   

КСП-01, КСП-10, КСП-12, КСП-13,  

КСП-14, КСП-15, КСП-16, КСП-17 

 Вміти застосовувати набуті знання в 

професійній діяльності  

    

 Володіти навичками спілкування, 

навчання пацієнтів (родини), 

дотримуючись принципів медичної 

етики та деонтології; основами 

діагностики, лікування, профілактики 

захворювань, невідкладною допомогою 

за різних клінічних станів та 

професійних ситуацій 

Навчальна практика  

Виробнича практика 

Переддипломна практика 

594/11 

432/8 

 

16,5 

12 

 

КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,  

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08, 

КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,   

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,  

КЗП-08,  КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,  

КЗП-12, КЗП-13,  КЗП-14, КЗП-15,  

КСП-01, КСП-02, КСП-03, КСП-04,  

КСП-05, КСП-06, КСП-07, КСП-08, 

КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15, 

КСП-16, КСП-17 

 Нормативна складова за циклом  2565/47,5 71,25  

 Варіативна складова за циклом  1404/26 39  

 Усього  3969/73,5 110,25  

 Екзаменаційні сесії  324/6 9,0  

 Разом за 3 роки   6480/120 180  
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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. 

Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного екзамену із спеціальності. 

Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка — ПП. 01.01. 

Внутрішня медицина — ПП. 02.01; ПП. 02.02. 

Хірургія — ПП. 03.01; ПП. 03.02; ПП. 03.03; ПП. 03.04; ПП. 03.05; ПП. 03.06; ПП. 03.07; ПП. 03.08; ПП. 03.09; ПП. 03.10; ПП. 03.11. 

Педіатрія — ПП. 04.01; ПП. 04.02; ПП. 04.03; ПП. 04.04; ПП. 04.05; ПП. 04.06; ПП. 04.07; ПП. 04.08; ПП. 04.09. 

Акушерство — ПП. 05.01; ПП. 05.02; ПП. 05.03. 

Гінекологія — ПП. 06.01; ПП. 06.02. 

Дерматологія та венерологія — ПП. 08.01; ПП. 08.02. 

Інфектологія — ПП. 09.01; ПП. 09.02. 

Анестезіологія і реаніматологія — ПП. 10.01; ПП. 10.02; ПП. 10.03, ПП. 10.04. 

Неврологія — ПП. 13.01. 

Психіатрія та наркологія — ПП. 14.01; ПП. 14.02., ПП. 14.03. 

Медична та соціальна реабілітація — ПП. 15.01; ПП. 15.02. 

Епідеміологія — ПП. 19.01; ПП. 19.02. 

Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій — ПП. 20.01; ПП. 20.02;  ПП. 20.03; ПП. 20.04. 

Основи охорони праці та охорна праці в галузі — ПП. 21.01. 

Невідкладні стани у внутрішній медицині — ПП. 22.01 

Невідкладні стани в хірургіїі — ПП. 23.01 

Невідкладні стани в педіатріїі — ПП. 24.01 

Невідкладні стани в акушерстві та гінекології — ПП. 25.01 


