
 

 

Охорона здоров'я та медичні послуги 
Програма навчання 

 
 

Посібник із планування навчання для середніх класів та далі 
 

Ця програма навчання, у комплексі з іншими матеріалами по плануванню кар'єри, служить керівництвом, яке повинно допомогти учням шкільного округу Auburn при складенні відповідного 
плану навчання в середніх і старших класах, що допоможе підготуватися до подальшої освіти та (або) працевлаштування в секторі охорони здоров'я.  Описана нижче програма навчання 
може бути індивідуально адаптована відповідно до цілей кожного учня в плані освіти та кар'єри. Вона дозволяє учням одержати бали старших класів, виконуючи курсову роботу в середніх 
класах, заробити бали коледжу, виконуючи курсову роботу в старших класах, а також застосувати ці бали для одержання сертифіката та (або) диплома коледжу.  Важливо показати цей 
план батькові (опікунові) та шкільному консультантові та обговорити його з ними. 
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Клас Англійський Соціологія Природничі 
науки Математика Здоров'я / 

фітнес Мистецтво Кар'єра та  
техніка 

Зв'язані 
факультативи Вимоги шкільного округу Auburn для 

успішного закінчення школи 
 

Вимоги відносно балів (усього 22,5 бала): 
4,0 бала — англійський 
2,5 бала — соціологія  
3,0 бала — математика 
2,0 бала — природничі науки 
1,5 бала — фітнес 
0,5 бала — здоров'я 
1,0 бала — мистецтво 
1,0 бала — професійне навчання 
7,0 балa — факультативи 
 
Додаткові вимоги: 
 План на період старших класів та далі 
 Випускний проект (портфель) 
 Довідка про успішність або 
затверджений альтернативний 
документ 
 
 
 
 
 

Середня 
школа Успішно виконайте вимоги курсу за 6-й, 7-й та 8-й клас і наступні факультативи                Біологія 1 та 2, Охорона здоров'я 1, 2 та 3,  

Природничі науки 1, 2 та 3 

9 Словесність 

Історія 
миру (0,5)   

Алгебра I 
Здоров'я (0,5) 

1,0 бал за 
мистецтво або 
Еквівалентні 
курси 

Профілактична 
медицина* 

Профорієнтація або 
варіанти кар'єри  

 Біологія 

1,5 бала за курси 
фітнесу 

10 Словесність U. S. Історія 
Анатомія й 
фізіологія 
людини 

Геометрія Анатомія* і фізіологія 
людини 1, 2* 

Учням, що планують 
вступ до 

чотирирічної 
програми 

університету, 
потрібно мінімум два 
роки попереднього 
вивчення відповідної 

іноземної мови. 

11 Американська 
література 1, 2 

Суспільні  
науки (0,5) 

Хімія 
Поглиблена 
алгебра та 
тригонометрія 

Спортивна медицина I* 

Психологія 1 

12 
Старші 
факультативні 
курси англійської 
мови 

Глобальні 
питання (0,5) 

Фізика 

Поглиблена 
програма 
Статистика або 
підготовка до 
вищої 
математики 

Спортивна  
медицина II* 

Психологія 2 

*Учні, що заробили оцінку «B» або вище за ці курси, мають право на одержання залікового бала коледжу.  Додаткову інформацію див. на стор. 2. 
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Можливості практичного навчання Одержить сертифікат та влаштуйтеся на роботу 
Одержить диплом молодшого фахівця та 

переводіться в університет з 4-літнім курсом 
навчання або влаштуйтеся на роботу   

Одержить диплом університету з 4-літнім 
строком навчання та потім влаштуйтеся на 

роботу 
Для одержання більш докладної інформації про варіанти 
практичного навчання по цій програмі перейдіть до тем: 
 
Реєстрація та контроль проходження практичного навчання 
 
Косметолог (569) 
Фахівець із підбору окулярів (624) 
Фахівець із манікюру (569) 
Фахівець із естетики (569) 
Фахівець із протезування ока (1907) 
Технік по шкільній гігієні (188) 

Технічний коледж Рентона  
(Renton Technical College) 
   Технік-анестезіолог 
   Фахівець із лікувального масажу 
   Помічник медсестри 
   Операційна сестра 
   Помічник ветеринара 
 
Муніципальний коледж Green River  
(Green River Community College) 
   Технології криміналістики та обробки відбитків пальців 
   Основи медичного відходу 
   Помічник медичного кабінету 
 
Муніципальний коледж Highline 
   Медсестра медичного кабінету 

Технічний коледж Рентона  
(Renton Technical College) 
   Медсестра стоматологічного кабінету 
   Технічний персонал аптеки 
   Дипломована медсестра 
 
Муніципальний коледж Green River  
(Green River Community College)  
   Технології криміналістики 
   Асистент фізіотерапевта 
   Асистент працетерапевта 
 
Муніципальний коледж Highline 
   Догляд медсестри 
   Біологія — підготовчий курс (медицина), 
підготовчий курс (стоматологія) 
   Медсестра медичного кабінету 
   Особистий тренер з фітнесу 
   Штучна вентиляція легенів 

Університет Вашингтона  
(University of Washington) 
   Підготовчий курс (медицина) 
 
Університет штату Вашингтон  
(Washington State University) 
   Медико-біологічні науки 
 
Центральний університет Вашингтона  
(Central Washington University) 
   Наука про харчування, фізичні 
 навантаження та здоров'я 

 
Тихоокеанський лютеранський університет 
(Pacific Lutheran University) 
   Догляд медсестри 
 

Названі вище варіанти післяшкільної освіти в рамках дійсної програми навчання — це лише деякі приклади пропонованих у районі Puget Sound варіантів, які також включають програми з угодами про подвійне 
присвоєння залікових балів між коледжем і шкільним округом.  Щоб довідатися про інші варіанти, пов'язані з цією програмою навчання, відвідаєте місцевий центр кар'єри або веб-сайти місцевих коледжів.



 

 
Програма «Охорона здоров'я та медичні послуги» готовить учнів до різних варіантів кар'єри в області охорони здоров'я та 
медичних послуг.  Учнів готовлять до застосування навичок лідерства, знань в області анатомії та фізіології, догляду за 
пацієнтами, оцінки небезпеки травм, реабілітації та ролі харчування в охороні здоров'я.  Учні будуть вивчати такі сфери 
діяльності, як фізіотерапія, спортивні тренування, невідкладна медична допомога, обслуговування медсестер, 
фармацевтика, робота медичного кабінету та рентгенологія. 
 
Відомості про професіям 
Нижче представлені відомості про професії в цій галузі, відповідні середні річні доході та відкриті вакансії, засновані на 
даних Департаменту забезпечення зайнятості штату Вашингтон.  Більш докладну інформацію про цю та інші професії в цієї 
галузі можна знайти за адресою www.workforceexplorer.com 
 

 
  Професія 

Штат Вашингтон Прогнозовані  
вакансії 

2010-2020 рр. 

 
Доход 

   
Дипломована медсестра 2,588 75 793 дол. на рік
Санітар по догляду вдома    436 23 540 дол. на рік
Фахівець із лікувального масажу    330 52 668 дол. на рік
Фармацевт    266 112 163 дол. на рік
Технік рентген-кабінету    199 66 303 дол. на рік
Молодший фахівець швидкої допомоги    144 47 296 дол. на рік
Операційна сестра    102 48 803 дол. на рік
Хірург      59 258 439 дол. на рік
Інструктор лікувальної фізкультури      30 58 550 дол. на рік
Спортивний тренер      30 44 435 дол. на рік

   
Предмети, що зараховують після закінчення школи 
Нижче вказані предмети в рамках цієї програми навчання, які можуть зараховуватися деякими місцевими коледжами, якщо 
учень одержить за них оцінку «В» або вище:  
 

Курс старших класів Можливі залікові бали Коледж Курс коледжу 
Спортивна медицина I або II 5 Муніципальний коледж Highline  PFT 245, PFT 250 
  Технічний коледж Рентона  

(Renton Technical College)
HCPCS101, HLTH 101 

    
Анатомія та фізіологія людини 1, 2  Муніципальний коледж Highline MED A113. MED A125, MED A143,
   MED A161, MED A201, MED A209, 
   MED A217, MED A233, MED A243, 
   MED A251, MED A263
  Технічний коледж Рентона  

(Renton Technical College)
MAPS 103 

    
Профілактична медицина 5 Муніципальний коледж Highline PFT 120 

 
Розвиток лідерських навичок учнів 

Асоціація з питань кар'єри та технічної спортивної медицини штату Вашингтон (Washington Career & 
Technical Sports Medicine Association) пропонує учням програми навчання за виробничими, 
технічними та кваліфікованими обслуговуючими спеціальностями, включаючи спеціальності в галузі 
охорони здоров'я.  HOSA — організація учнів, ціль якої полягає в розширенні кар'єрних можливостей 
в галузі охорони здоров'я та надання якісного медичного обслуговування для всіх людей. У рамках 
програм розвиваються лідерство, уміння працювати в колективі, соціальна відповідальність, а також 
передбачене сприяння залученню учнів до суспільної роботи.  Основна увага приділяється 

загальній якості роботи, дотриманню етичних стандартів, безперервності освіти та високому професіоналізму. 
 
Додаткову інформацію про можливості розвитку лідерських навичок у середній школі можна одержати у свого викладача по 
предмету «Кар'єра та технічна освіта». 
 
Можливості одержання стипендій 
За інформацією про можливості одержання місцевих стипендій, стипендій штату та загальнонаціональних стипендій 
звертайтеся у свій консультаційний центр та (або) центр кар'єри або скористайтеся ресурсами Career Cruising 
www.CareerCruising.com, WOIS www.wois.org, thecareermap.org, Fast Web www.FastWeb.com або www.mapyourcareer.org. 

 

Програма навчання «Охорона здоров'я та 
медичні послуги» 

 

Посібник із планування навчання для середніх класів  
та далі 

За подальшою інформацією про цю програму навчання звертайтеся до викладача, шкільного консультанта або фахівця з 
питань кар'єри. 


