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1. Загальні відомості 

 

Назва дисципліни Державна кваліфікаційна атестація 

ПІП Бедик Ніна Миколаївна 

Контактний телефон  0505279115 

E-mail:   bedik.nina@ukr.net 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/,  

http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23 

Інтернет-ресурси dEra, iLearn, Рrometheus 

Консультації  

 

 

2. Опис державної атестації здобувачів вищої освіти 
Проведення Державної кваліфікаційної атестації регламентується навчальним 

планом, діючими наказами Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я 

України, Положенням про проведення Державної кваліфікаційної атестації (надалі ДКА)  в 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

Державна кваліфікаційна атестація – форма проведення контролю екзаменаційною 

комісією програмних результатів навчання та оцінки сукупності знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, набутих здобувачем вищої освіти у процесі освітньої діяльності за 

освітньо-професійною програмою, і визначення відповідності рівня та якості отриманої 

вищої освіти, вимогам стандартів рівня їх кваліфікації за спеціальністю. 

ДКА є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми і завершальним 

етапом освітньої діяльності для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  

спеціальності 223 Медсестринство освітньо-професійної програми «Сестринська справа», 

яка проводиться в кінці останнього семестру і є підсумком навчання в обсязі 30 годин/1 

кредит (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Державна кваліфікаційна атестація здобувача вищої освіти здійснюється 

екзаменаційною комісією (надалі ЕК), що створюється щорічно і вирішує питання про 

присвоєння їм освітньої кваліфікації «бакалавр» та видачу відповідного державного 

документа (диплома). 

 

Розподіл навчальних годин 

Вид підсумкового контролю  Кількість годин/ кредит 

ЕCTS 

Державна атестація 30/1 

 

Термін навчання 10 міс., 1 рік 10 міс. 

 

Форма Державної кваліфікаційної атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра освітньо-професійної програми 

«Сестринська справа» спеціальності 223 Медсестринство здійснюється у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту, який складається з таких компонентів: 

І – інтегрований тестовий іспит «Крок Б». Стандартизований інтегрований тестовий 

іспит «Крок Б» проводиться Екзаменаційною комісією Коледжу та Центром тестування 

професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і 

«Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України. Результати стандартизованого 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23


тестового ліцензійного інтегрованого екзамену «Крок Б» визначаються як «склав», «не 

склав». 

ІІ – практично-орієнтований іспит з клінічного медсестринства у внутрішній 

медицині, клінічного медсестринства в педіатрії, клінічного медсестринства в хірургії з 

виставленням середньої арифметичної оцінки за діючою у коледжі національною, 200-

бальною та шкалою ECTS.  

 

Мета Державної кваліфікаційної атестації здобувачів вищої освіти 

Контроль Екзаменаційною комісією програмних результатів навчання та оцінка 

якості, сукупності знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих здобувачем 

вищої освіти у процесі освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою 

«Сестринська справа», і встановлення фактичної відповідності рівня практичної підготовки 

до вимог Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 

22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 223 «Медсестринство».   

 

Основні завдання Державної кваліфікаційної атестації спрямовані на контроль 

програмних результатів навчання: 

- комплексна перевірка та оцінка якості теоретичної та практичної фахової підготовки 

здобувачів вищої освіти, шляхом проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

(інтегрований тестовий іспит «Крок Б» та практично-орієнтований іспит з клінічного 

медсестринства у внутрішній медицині, клінічного медсестринства в педіатрії, клінічного 

медсестринства в хірургії);  

- встановлення відповідності підготовки здобувачів вищої освіти вимогам освітньо-

кваліфікаційної характеристики спеціальності 223 Медсестринство, галузі знань 22 

Охорона здоров’я першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, виконання навчального 

плану; 

- прийняття рішення про присвоєння здобувачам вищої освіти ступеня вищої освіти 

«бакалавр» з присвоєнням кваліфікації освітньої «бакалавр медсестринства» та кваліфікації 

професійної «бакалавр сестра медична»;  

- розроблення пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з 

відповідного напряму підготовки (спеціальності).  

 

Програмними результатами навчання, визначеними ОПП  Сестринська справа 

спеціальністю 223 Медсестринство є: 

ПРН 1. Проводити медсестринське суб’єктивне й об’єктивне обстеження різних 

органів, систем пацієнта та оцінювати отримані дані в умовах закладів охорони здоров’я, 

вдома, шляхом спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їх родичами, хворою 

дитиною чи її батьками; уміти збирати скарги, анамнез захворювання та життя, 

алергологічний та епідеміологічний анамнез, оцінювати анамнестичні дані. 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми 

пацієнта в умовах закладів охорони здоров’я, непередбачуваних обстави та вміти: 

виявляти дійсні проблеми пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати 

медсестринський діагноз. 

ПРН 3. Планувати медсестринські втручання в умовах закладів охорони здоров’я, 

вдома, непередбачуваних обставин та вміти складати план медсестринських втручань для 

вирішення дійсних та супутніх проблем пацієнтів різного віку; здійснювати взаємозалежні 

медсестринські функції. 

ПРН 4. Демонструвати вміння керувати медсестринським персоналом в умовах 

закладів охорони здоров’я та відповідно до посадових обов’язків з метою дотримання 

санепідрежиму вміти: проводити навчання молодшого медперсоналу з питань виконання 

функціональних обов’язків та ОП; контролювати роботу молодшого медперсоналу та 

дотримання ним правил техніки безпеки, виконання правил внутрішнього розпорядку 



персоналом та пацієнтами, дотримання заходів сангігрежиму в палатах та медичних 

кабінетах. 

ПРН 5. Здійснювати медсестринське адміністрування щодо підвищення 

ефективності роботи медичної установи та вміти: приймати управлінські рішення, 

забезпечувати їх виконання на основі застосування моделей медсестринського 

керівництва; забезпечувати виконання наказів та постанов з питань ОЗ; оволодіти 

функціональними обов’язками керівника медсестринських служб; знати порядок 

проведення ліцензування та акредитації закладів охорони здоров’я, лабораторій різного 

профілю. 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового 

спілкування та вміти: спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; 

вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами його 

родини; розглядати, аналізувати в колективі професійні помилки; проводити навчання для 

молодшого й технічного персоналу. 

ПРН 7. Брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим та перехворілим 

населенням, його реабілітації, ДО в умовах закладів охорони здоров’я, вдома, громаді та 

користуючись чинними наказами МОЗУ вміти: вести ДО населення; робити розрахунок 

та аналіз статистичних показників ефективності диспансеризації; проводити 

роз’яснювальну роботу серед пацієнтів різних диспансерних груп; вести облік груп 

здоров’я; розраховувати та оцінювати окремі показники комплексної дії мікроклімату на 

організм людини; визначати етапи медико-соціальної реабілітації пацієнта, завдання до 

кожного етапу; складати комплекс реабілітаційних заходів залежно від профілю, перебігу, 

періоду захворювання; проводити перепис дитячого населення. 

ПРН 8. Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення санітарно-

протиепідемічного режиму, стабілізації функціонального стану організму, особистої 

гігієни, харчування пацієнта. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, 

письмовій формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної 

мобільності, ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних інноваційних 

діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного пацієнтоцентрованого 

догляду відповідно до клінічних протоколів та правових стандартів медсестринства. 

ПРН 11. Інтерпретувати та враховувати у клінічній практиці особливості клінічної 

фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських 

засобів. 

ПРН 12. Виписувати, зберігати та використовувати основні параметри 

фармакокінетики фармакологічних засобів з метою їх раціонального призначення. 

ПРН 13. Правильно організовувати зберігання та транспортування фармацевтичних 

товарів; прогнозувати можливі зміни їх хімічної структури та фізико-хімічних 

властивостей під впливом факторів зовнішнього середовища в процесі транспортування, 

зберігання та експлуатації. 

ПРН 14. Вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і скерування біологічного 

матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження. 

ПРН 15. Використовувати прості і доступні під час масових обстежень і 

спостережень методи, апаратуру біохімічного аналізу; володіти найбільш поширеними 

методиками біохімічного обстеження організму людини. 

ПРН 16. Проводити економічний аналіз у системі охорони здоров’я, зокрема 

системний аналіз основних проблем охорони здоров’я; здійснювати маркетингове 

дослідження ринку медичних послуг. 

ПРН 17. Вміти оцінювати економічну ефективність у системі охорони здоров’я; 

аналізувати процес планування та фінансування в системі охорони здоров’я. 



ПРН 18. Надавати екстрену долікарську медичну допомогу на підставі діагнозу 

гострого невідкладного стану, а також в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час. 

ПРН 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових стратегій на 

індивідуальному/сімейному/суспільному рівнях для покращення стану здоров’я шляхом 

впливу на спосіб життя та заохочення до самостійного догляду індивідуальних осіб та 

сімей. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 

 

3. Політика Державної кваліфікаційної атестації  
Державна кваліфікаційна атестація (надалі - ДКА) здобувачів вищої освіти ступеня 

бакалавра проводиться після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти. 

До ДКА допускаються здобувачі вищої освіти, які успішно виконали всі вимоги 

навчального плану зі спеціальності 223 Медсестринство і не мають академічної 

заборгованості. 

Студент зобов’язаний в повному обсязі оволодіти компетентностями - комбінацією 

знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи 

успішно здійснювати професійну та подальшу освітню діяльність і є результатом навчання 

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра освітньо-професійної програми «Сестринська 

справа» спеціальності 223 Медсестринство на певному рівні вищої освіти. 

Успішним складанням Єдиного державного кваліфікаційного іспиту вважається 

успішне складання кожного компонента іспиту 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти під час ДКА:  

- самостійне виконання практичних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації;  

- списування заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів); 

- виконання всіх завдань є обов’язковим. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дії у професійних і освітніх ситуаціях із позицій академічної доброчесності та 

професійної етики та деонтології;  

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, принципів толерантності, 

доброзичливості та виваженості у спілкуванні зі студентами та викладачами; 

- усвідомлення значущості прикладів людської поведінки відповідно до норм 

академічної доброчесності та медичної етики. 

Політика щодо проведення Державної кваліфікаційної атестації здобувачів вищої 

освіти, оцінювання їх знань та перескладання:  

- ЕК працює у строки, визначені графіком освітнього процесу на поточний навчальний 

рік; 

- ДКА здійснюється відкрито і публічно; 

- засідання ЕК проводиться за участю більше ніж половини її складу та обов’язкової 

присутності голови Екзаменаційної комісії; 

- присутність здобувача вищої освіти на ДКА є обов’язковою; 

- оцінку ДКА виставляє кожен член комісії; 

- підсумкова оцінка з ДКА визначається як середня з позитивних оцінок за кожен вид 

екзаменаційних завдань; 

- повторне складання ДКА з метою підвищення оцінки не дозволяється; 

- засідання ЕК оформлюється протоколом; 

- студенти, які не склали будь-який з компонентів ДКА, мають право повторно скласти 



іспит, але не більше одного разу протягом трьох років;  

- у випадку неявки здобувача вищої освіти на ДКА з поважної причини, що 

підтверджується відповідними документами, йому може бути встановлена інша дата 

складання ДКА під час роботи ЕК, або створюється виїзна ЕК; 

- у випадку неявки здобувача вищої освіти на ДКА з неповажної причини, у протоколі 

зазначається, що він є неатестований у зв’язку з неявкою на ДКА, з наступним 

відрахуванням з Коледжу; 

- студенти, які не склали ДКА у зв’язку з неявкою без поважних причин або отримали 

незадовільну оцінку, мають право на повторну ДКА протягом трьох років після 

відрахування з Коледжу (у період роботи ЕК з відповідної спеціальності в строки визначені 

графіком її проведення), але не більше 1 разу за вказаний термін (3 роки); 

 

Методи контролю Державної кваліфікаційної атестації (практично-орієнтований 

іспит) 

Контроль Державної кваліфікаційної атестації (практично-орієнтований іспит) 

передбачає вирішення однієї клінічної ситуаційної задачі (з клінічного медсестринства у 

внутрішній медицині, клінічного медсестринства в педіатрії, клінічного медсестринства в 

хірургії) та демонстрації виконання однієї практичної навички з кожної дисципліни, що 

виноситься на іспит. 

При оцінюванні відповіді здобувача вищої освіти враховується наступне: 

- вільне володіння терапевтичною, хірургічною, педіатричною термінологією; 

- вміння застосовувати стратегію медсестринської допомоги пацієнтам при 

терапевтичній, хірургічній, педіатричній патології в умовах ЗОЗ та в домашніх умовах; 

- вміння надавати екстрену долікарську медичну допомогу на підставі діагнозу 

гострого невідкладного стану;  

- вміння застосовувати знання з медсестринського процесу в роботі з пацієнтами; 

- вміння надавати рекомендації та планувати й проводити профілактичні, 

реабілітаційні заходи. 

 

Порядок та критерії оцінювання результатів Державної кваліфікаційної атестації 

(практично-орієнтований іспит)  

Тривалість усної відповіді під час ДКА (практично-орієнтований іспит) одного 

студента, не повинна перевищувати 30 хвилин.  

Виконання всіх екзаменаційних завдань під час іспиту є обов’язковим.  

Оцінювання відповіді студента під час ДКА проводить кожен член Державної 

екзаменаційної комісії. 

Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань є підставою для виставлення 

незадовільної оцінки за ДКА в цілому.  

Підсумкова оцінка з ДКА визначається як середня з позитивних оцінок за кожен вид 

екзаменаційних завдань.  

Отримана на основі національних оцінок рейтингова оцінка в балах ЕCTS (200 балів) 

переводиться у європейські оцінки ЕCTS (А, В, С, D, FХ, F). 

Рішення ЕК про оцінювання знань, виявлених при складанні Державної 

кваліфікаційної атестації, а також про присвоєння студентам кваліфікації та видання 

випускникам дипломів (загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому 

засіданні ЕК відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в 

її засіданні.  

За однакової кількості голосів голос голови Екзаменаційної комісії є вирішальним.  

Якщо відповідь студента на практично-орієнтованому іспиті не відповідає вимогам 

рівня атестації, ЕК ухвалює рішення про те, що студент не пройшов Державну 

кваліфікаційну атестацію і в протоколі засідання ЕК йому виставляється оцінка 

«незадовільно».  



У випадку, якщо студент не з’явився на Державну кваліфікаційну атестацію 

(практично-орієнтований іспит) у протоколі зазначається, що він є неатестованим у зв’язку 

з неявкою на Державну атестацію. 

Оцінювання на практично-орієнтованому іспиті є рейтинговим. 

Критерії оцінювання визначаються за національною шкалою – «5», «4», «3», «2» та 

шкалою ECTS – А, В, С, D, Е, FX, F (Табл.1, Табл.2). 

 

Таблиця 1. Розподіл балів, які отримують здобувачі та критерії оцінювання практично-

орієнтованого іспиту 

Державна кваліфікаційна атестація (практично-орієнтований іспит) 

Середні значення оцінювання державної атестації у балах та за традиційною 

шкалою 

Структура 

атестації 
«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Клінічне 

медсестринство 

у внутрішній 

медицині 

80 65 50 0 

Клінічне 

медсестринство 

в педіатрії 

60 50  40  0 

Клінічне 

медсестринство 

в хірургії 

60 50 40 0 

Державна 

атестація 

200 165 130 0 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач за іспит– 200 балів. 

 

Таблиця 2. Схема критеріїв оцінювання практичного завдання Державної 

кваліфікаційної атестації (практично-орієнтований іспит)  
Практично-орієнтований іспит «5» «4» «3» «2» 

Вирішення ситуаційного клінічного 

завдання, встановлення медсестринського 

діагнозу, складання етапів 

медсестринського процесу, бали 

20 15 10 0 

Демонстрація практичної навички, бали 30 25 20 0 

Межі у балах та за традиційною шкалою 50-45 44-37 30-36 0 

 

Таблиця 3. Універсальна шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали 

(200 балів)  

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

5,00 200 4,18 167 3,35 134 2,52 101 

4,98 199 4,15 166 3,32 133 2,50 100 

4,95 198 4,12 165 3,30 132 2.47 99 

4,93 197 4,10 164 3,27 131 2,45 98 

4,90 196 4,07 163 3,25 130 2,42 97 

4,88 195 4,05 162 3,22 129 2,40 96 

4,85 194 4,02 161 3,20 128 2,37 95 



 
Отримана на основі національних оцінок рейтингова оцінка в балах ЕCTS (200 балів) 

переводиться у європейські оцінки ЕCTS (А, В, С, D, FХ, F, табл. 1-4). 

 

Таблиця 4. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

4,83 193 4,00 160 3,17 127 2,35 94 

4,80 192 3,98 159 3,15 126 2,32 93 

4,77 191 3,95 158 3,12 125 2,30 92 

4,75 190 3,92 157 3,10 124 2,27 91 

4,73 189 3,90 156 3,07 123 2,25 90 

4,70 188 3,87 155 3,05 122 2,22 89 

4,68 187 3,85 154 3,02 121 2,20 88 

4,65 186 3,82 153 3,00 120 2,18 87 

4,63 185 3,80 152 2,97 119 2,17 86 

4,60 184 3,77 151 2,95 118 2,15 85 

4,58 183 3,75 150 2,92 117 2,10 84 

4,55 182 3,72 149 2,90 116 2,07 83 

4,53 181 3,70 148 2,87 115 2,05 82 

4,50 180 3,67 147 2,85 114 2,02 81 

4,48 179 3,65 146 2,82 113 2,00 80 

4,45 178 3,62 145 2,80 112 1,97 79 

4,43 177 3,60 144 2,77 111 1,95 78 

4,42 176 3,57 143 2,75 110 1,92 77 

4,38 175 3,55 142 2,72 109 1,90 76 

4,4 174 3,52 141 2,70 108 1,87 75 

4,32 173 3,50 140 2,67 107 1,85 74 

4,30 172 3,47 139 2,65 106 1,82 73 

4,28 171 3,45 138 2,62 105 1,8 72 

4,25 170 3,42 137 2,60 104 1,77 71 

4,22 169 3,40 136 2,57 103 1,75 70 

4,20 168 3,37 135 2,55 102 1,72 69 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

модуль контролю 

180 – 200 А відмінно   

165 – 179 В 
добре 

150 – 164 С 

135 – 149 D 
задовільно 

120 – 134 Е  

70 – 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 – 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 



4. Перелік практичних навичок 

4.1. Клінічне медсестринство у внутрішній медицині 

1. Складати план санітарно-освітньої роботи у відділенні, в лікарні. 

2. Складати алгоритм санітарно-просвітницької роботи при певній патології та надавати 

рекомендації. 

3. Здійснювати медсестринський процес у загальних та спеціалізованих терапевтичних 

стаціонарах. 

4. Застосовувати суб’єктивний метод при проведенні медсестринського обстеження 

пацієнта. 

5. Застосовувати об’єктивний метод при проведенні медсестринського обстеження 

пацієнта. 

6. Застосовувати огляд при проведенні медсестринського обстеження пацієнта. 

7. Застосовувати пальпацію при проведенні медсестринського обстеження пацієнта. 

8. Застосовувати перкусію при проведенні медсестринського обстеження пацієнта із 

захворюваннями органів дихання. 

9. Застосовувати перкусію при проведенні медсестринського обстеження пацієнта із 

захворюваннями органів дихання. 

10. Застосовувати перкусію при проведенні медсестринського обстеження пацієнта із 

захворюваннями органів кровообігу. 

11. Застосовувати аускультацію при проведенні медсестринського обстеження пацієнта 

із захворюваннями органів дихання. 

12. Застосовувати аускультацію при проведенні медсестринського обстеження пацієнта 

із захворюваннями органів кровообігу. 

13. Застосовувати перкусію при проведенні медсестринського обстеження пацієнта із 

захворюваннями органів дихання. 

14. Застосовувати пальпацію при проведенні медсестринського обстеження пацієнта із 

захворюваннями органів травлення. 

15. Застосовувати суб’єктивні та об’єктивні методи дослідження при реалізації 

медсестринського процесу при захворюваннях сечової системи. 

16. Застосовувати суб’єктивні та об’єктивні методи дослідження при захворюваннях 

сечової системи. 

17. Застосовувати суб’єктивні та об’єктивні методи дослідження при реалізації 

медсестринського процесу при захворюваннях ендокринної системи. 

18. Застосовувати суб’єктивні та об’єктивні методи дослідження при реалізації 

медсестринського процесу при захворюваннях кровотворної системи. 

19. Застосовувати суб’єктивні та об’єктивні методи дослідження при реалізації 

медсестринського процесу при захворюваннях опорно-рухового апарату. 

20. Ставити медсестринський діагноз згідно з таксономії сестринських діагнозів 

NANDA. 

21. Складати план діагностики захворювань легень. 

22. Проводити клінічне та діагностичне обстеження пацієнта з метою виявлення 

симптомів та синдромів захворювання органів дихання. 

23. Визначати діагностичні критерії захворювань органів дихання. 

24. Планувати та реалізовувати медсестринські втручання відповідно до протоколів 

лікування, та профілактичні заходи. 

25. Обґрунтувати попередній діагноз. 

26. Визначати показання, протипоказання та асистувати лікарю при проведенні 

плевральної пункції. 

27. Визначати показання, протипоказання та асистувати лікарю при проведенні, 

абдомінальної пункції. 

28. Визначати показання, протипоказання та асистувати лікарю при проведенні 

стернальної пункції. 



29. Визначати показання, протипоказання та асистувати лікарю при проведенні 

бронхоскопії. 

30. Визначати показання, протипоказання та асистувати лікарю при проведенні 

гастофібродуоденоскопії. 

31. Визначати показання, протипоказання та асистувати лікарю при проведенні 

колоноскопії. 

32. Визначати показання, протипоказання та асистувати лікарю при проведенні 

ректороманоскопії. 

33. Визначати основні обов’язки та права, особливості роботи медичної сестри-

бакалавра кардіологічного відділення. 

34. Виявляти основні причини, симптоми та синдроми захворювань серцево-судинної 

системи. 

35. Вміти проводити клінічне обстеження (опитування, огляд, пальпацію, перкусію, 

аускультацію) пацієнтів при захворюваннях органів кровообігу. 

36. Обґрунтовувати попередній сестринський та клінічний діагноз при захворюваннях 

органів кровообігу. 

37. Проводити диференційну діагностику між подібними захворюваннями органів 

кровообігу. 

38. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

лабораторних досліджень при захворюваннях органів кровообігу: крові, сечі  тощо. 

39. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

електрокардіологічного дослідження., проб з навантаженням, гіпоксичних проб тощо 

40. Надавати невідкладну допомогу при виникненні критичних станів при 

захворюваннях органів кровообігу: гіпертензивній кризі, стенокардії, гострому 

коронарному синдромі, інфаркту міокарда, кардіогенному шоці, екстрасистолії, гострій 

серцевій недостатності (серцевій астмі та набряку легень), гострій судинній недостатності 

(колапсі, непритомності), хронічній серцевій недостатності. 

41. Планувати медсестринські профілактичні та лікувальні заходи при визначених 

захворюваннях органів кровообігу. 

42. Надавати рекомендації щодо дієтичного харчування, реабілітаційних заходів при 

захворюваннях органів кровообігу. 

43. Планувати та реалізовувати правила техніки безпеки, охорони праці під час роботи 

з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, кисневими балонами; під час 

обстеження, виконання маніпуляцій, забору біологічного матеріалу для дослідження тощо. 

44. Планувати та реалізовувати основні принципи організації та методи лікувально-

профілактичної допомоги пацієнтам терапевтичного профілю. 

45. Визначати основні обов’язки та права, особливості роботи медичної сестри-

бакалавра пульмонологічного відділення. 

46. Вміти виявляти основні причини, механізми розвитку, симптоми та синдроми 

захворювань органів дихання. 

47. Володіти методиками клінічного обстеження (опитування, огляд, пальпацію, 

перкусію, аускультацію) пацієнтів з патологією органів дихання. 

48. Планувати та реалізовувати медсестринські втручання щодо лікування та 

профілактики захворювань дихальної системи. 

49. Застосовувати основні принципи медичної етики та деонтології під час роботи з 

пацієнтами та колегами. 

50. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

досліджень загального аналізу мокротиння, бактеріологічного дослідження мокротиння, 

спірографії, дані рентгенологічних досліджень, бронхографії. 

51. Надавати невідкладну допомогу при виникненні критичних станів при 

захворюваннях органів дихання. 



52. Планувати медсестринські профілактичні та лікувальні заходи при визначених 

захворюваннях органів дихання. 

53. Надавати невідкладну допомогу в разі нападу бронхіальної астми, астматичному 

статусі, легеневої кровотечі, задишці, сухому та вологому кашлі, аспірації блювотних мас, 

гіпертермічному синдромі. 

54. Проводити диспансерне спостереження, реабілітаційні заходи, профілактику при 

певних захворюваннях органів дихання. 

55. Визначати основні обов’язки та права, особливості роботи медичної сестри-

бакалавра гастоентерологічного відділення. 

56. Виявляти основні причини, симптоми та синдроми захворювань травної системи. 

57. Проводити клінічне медсестринське обстеження (опитування, огляд, пальпацію, 

перкусію, аускультацію) пацієнтів при захворюваннях органів травлення. 

58. Обґрунтовувати попередній сестринський та клінічний діагноз при захворюваннях 

органів травлення. 

59. Проводити диференційну діагностику між подібними захворюваннями органів 

травлення. 

60. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

лабораторних досліджень при захворюваннях органів травлення: крові, сечі, випорожнень, 

шлункового та дуоденального вмісту тощо. 

61. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

додаткових досліджень: рентгенологічних, УЗД, ендоскопічних, рН-метрії тощо. 

62. Надавати невідкладну допомогу при виникненні критичних станів при 

захворюваннях органів травного каналу: абдомінальному больовому синдромі, шлунковій 

та кишковій кровотечі, печінковій кольці, перфорації, блюванні, кровотечі з варикозно 

розширених вен стравоходу, печінковій недостатності, печінковій комі. 

63. Планувати медсестринські профілактичні та лікувальні заходи при визначених 

захворюваннях органів травлення. 

64. Надавати рекомендації щодо дієтичного харчування, реабілітаційних заходів при 

захворюваннях органів травлення. 

65. Визначати основні обов’язки та права, особливості роботи медичної сестри-

бакалавра нефрологічного відділення. 

66. Виявляти основні причини, симптоми та синдроми захворювань нирок та органів 

сечовиділення. 

67. Проводити клінічне медсестринське обстеження (опитування, огляд, пальпацію, 

перкусію, аускультацію) пацієнтів при захворюваннях нирок та органів сечовиділення. 

68. Обґрунтовувати попередній сестринський та клінічний діагноз при захворюваннях 

нирок та органів сечовиділення. 

69. Проводити диференційну діагностику між подібними захворюваннями нирок та 

органів сечовиділення. 

70. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

лабораторних досліджень при захворюваннях нирок та органів сечовиділення: крові, сечі 

(загального, за Нечипоренком, Зимницьким) тощо. 

71. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

додаткових досліджень при захворюваннях нирок та органів сечовиділення: 

рентгенологічних, УЗД, ендоскопічних тощо. 

72. Надавати невідкладну допомогу при виникненні критичних станів при 

захворюваннях нирок та органів сечовиділення: нирковій кольці, гострій затримці сечі, 

нирковій еклампсії, симптоматичній гіпертензії, гострій  та хронічній нирковій 

недостатності. 

73. Планувати медсестринські профілактичні та лікувальні заходи при визначених 

захворюваннях нирок та органів сечовиділення. 



74. Надавати рекомендації щодо дієтичного харчування, реабілітаційних заходів при 

захворюваннях нирок та органів сечовиділення. 

75. Визначати основні обов’язки та права, особливості роботи медичної сестри-

бакалавра гематологічного відділення. 

76. Виявляти основні причини, симптоми та синдроми захворювань крові та органів 

кровотворення. 

77. Проводити клінічне медсестринське обстеження (опитування, огляд, пальпацію, 

перкусію, аускультацію) пацієнтів при захворюваннях крові та органів кровотворення. 

78. Обґрунтовувати попередній сестринський та клінічний діагноз при захворюваннях 

крові та органів кровотворення. 

79. Проводити диференційну діагностику між подібними при захворюваннях крові та 

органів кровотворення. 

80. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

лабораторних досліджень при захворюваннях крові та органів кровотворення. 

81. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

додаткових досліджень при захворюваннях крові та органів кровотворення: 

рентгенологічних, УЗД, ендоскопічних тощо. 

82. Асистувати лікарю при проведенні пункцій: стернальної, трепанобіопсії клубової 

кістки, лімфатичних вузлів. 

83. Надавати невідкладну допомогу при виникненні критичних станів при 

захворюваннях крові та органів кровотворення: гемолітичному кризі, геморагічному 

синдромі, гіпертермічному та інтоксикацйному синдромі. 

84. Планувати та реалізовувати медсестринські профілактичні та лікувальні заходи при 

визначених захворюваннях крові та органів кровотворення. 

85. Надавати рекомендації щодо дієтичного харчування, реабілітаційних заходів при 

захворюваннях крові та органів кровотворення. 

86. Визначати основні обов’язки та права, особливості роботи медичної сестри-

бакалавра ендокринологічного відділення. 

87. Виявляти основні причини, симптоми та синдроми захворювань ендокринної 

системи. 

88. Проводити клінічне медсестринське обстеження (опитування, огляд, пальпацію, 

перкусію, аускультацію) пацієнтів при захворюваннях ендокринної системи. 

89. Обґрунтовувати попередній сестринський та клінічний діагноз при захворюваннях 

ендокринної системи. 

90. Проводити диференційну діагностику між подібними захворюваннями та 

патологічних станах ендокринної системи. 

91. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

лабораторних досліджень при захворюваннях ендокринної системи. 

92. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

додаткових досліджень при захворюваннях ендокринної системи: рентгенологічних, УЗД, 

основного обміну тощо. 

93. Надавати невідкладну допомогу при виникненні критичних станів при 

захворюваннях ендокринної системи: гіперглікемічній та гіпоглікемічній комі, 

гіперосмолярній комі, тиреотоксичній комі, мікседематозній комі, адисоновій кризі, 

наднирниковій недостатності. 

94. Планувати та реалізовувати медсестринські профілактичні та лікувальні заходи при 

визначених захворюваннях ендокринної системи. 

95. Надавати рекомендації щодо дієтичного харчування, реабілітаційних заходів при 

захворюваннях крові та органів кровотворення. 

96. Надавати невідкладну допомогу при виникненні критичних станів при алергічних 

станах: анафілактичному шоці, бронхоспазмі та набряку Квінке, кропив’янці. 



97. Визначати характерні ознаки пневмоконіозу, оцінювати рентгенологічну картину та 

аналізувати особливості результатів спірографії. 

98. Проводити медсестринський процес та здійснювати сестринські втручання згідно 

плану лікування, індивідуальних профілактичних  та реабілітаційних заходів, викликаних 

впливом промислових та побутових аерозолів та отруйних речовин. 

99. Складати план диспансерного спостереження за пацієнтами із професійним 

захворюванням. 

100. Контролювати лікувально-охоронний та санітарно-протиепідемічний режим у 

структурних підрозділах лікувально-профілактичних закладів. 

101. Координувати роботу та навчати підлеглий медичний персонал складним навичкам 

догляду за пацієнтами, реалізації плану медсестринських втручань та оцінки ефективності 

медсестринського процесу. 

102. Застосовувати у своїй професійній діяльності чинні накази МОЗ України та 

контролювати виконання їх підлеглим персоналом. 

 

4.2. Клінічне медсестринство в педіатрії 

1. Аналізувати показники роботи соматичного відділення і стан надання лікувально-

профілактичної допомоги дитячому населенню району, робити висновки і надавати 

рекомендації щодо їх поліпшення. 

2. Аналізувати показники роботи діяльності педіатричної служби. 

3. Скласти план спостереження і провести диспансерний нагляд за хворим на ту чи іншу 

патологію. 

4. Зібрати повний анамнез життя й хвороби дитини. 

5. Провести цілеспрямоване клінічне медсестринське обстеження дитини. 

6. Оцінити фізичний, статевий і нервово-психічний розвиток дитини використовуючи 

таблиці центильних та сигнальних стандартів. 

7. Розрахувати склад, об’єм та режим раціонального харчування для дітей першого року 

життя з урахуванням виду вигодовування. 

8. Визначити показання до госпіталізації за профілем та організувати її. 

9. Зібрати  медсестринський анамнез у дітей при різних захворювань.  

10. Провести первинний туалет новонародженого. 

11. Оцінити стан новонародженої дитини при народженні. 

12. Оцінити тяжкість асфіксії за шкалою Апгар. 

13. Скласти алгоритм невідкладної допомоги при асфіксії новонародженого. 

14. Проводити пероральну регідратацію дітей при ексикозі. 

15. Демонструвати володіння навичками первинної реанімації новонародженого. 

16. Провести ранню діагностику дисплазії кульшових суглобів та природженого звиху 

стегна. 

17. Складати план необхідного обстеження хворого і провести диференційну 

діагностику зі схожими нозологічними формами. 

18. Вміти користуватися необхідною медичною апаратурою й інструментарієм 

(апаратом для вимірювання артеріального тиску, інгалятором, електровідсмоктувачем та 

інше). 

19. Визначати основні показники діяльності серцево–судинної та дихальної систем 

(пульсу, артеріального тиску, дихання)в дітей. 

20. Аналізувати результати інструментальних, лабораторних методів дослідження 

різних органів та систем у здорових і хворих дітей. 

21. Провести орієнтовний розрахунок основних антропометричних показників для 

дитини буть-якого віку. 

22. Визначати віковий  період дитини з урахування  анатомо- фізіологічних 

особливостей. 

23. Оцінити вікову відповідність режиму дня, харчування та  догляду. 



24. Інтерпретувати найбільш інформативні ознаки уражень нервової системи при 

об'єктивному і лабораторному дослідженні хворого. 

25. Проводити об'єктивне дослідження шкіри, підшкірної основи з урахуванням 

особливостей методики обстеження у дітей.  

26. Проводити медсестринське  обстеження органів дихання з врахуванням вікових 

особливостей дитини. 

27. Проводити суб'єктивне та об'єктивне обстеження хворої дитини і інтерпретувати 

стан органів сечовиділення. 

28. Проводити суб'єктивне та об'єктивне обстеження органів ендокринної системи з 

урахуванням особливостей методики у дітей. 

29. Збирати анамнез і виявити дані, що вказують на зміни з боку імунної системи та 

системи крові у дитини.  

30. Пояснювати особливості енергетичного, білкового, вуглеводного, ліпідного, 

водного, мінерального та кислотно-лужного обмінів у дітей.  

31. Проводити суб'єктивне та об'єктивне обстеження у дітей з порушеннями обміну 

речовин.  

32. Оцінювати та проводити профілактичні заходи прогресуванню гіпогалактії у матері. 

33. Інтерпретувати результати аналізу крові і сечі у здорових дітей різного віку.  

34. Визначати симптоми ураження мозкових оболонок у дітей.  

35. Давати рекомендації щодо дієтотерапії при дистрофіях у дітей. 

36. Визначати основні показники діяльності серцево–судинної та дихальної систем 

(пульсу, артеріального тиску, дихання)в дітей. 

37. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 

фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб. 

38. Визначати необхідний обсяг лабораторних (загальних, біохімічних, імунологічних), 

інструментальних (рентгенологічних, ультразвукових та інших) та спеціальних методів 

дослідження, організувати їх своєчасне виконання та оцінити їх результати. 

39. Володіти сучасними технологіями медикаментозного забезпечення лікувального 

процесу. 

40. Інтерпретувати показники клініко-анамнестичного, інструментального та 

лабораторного дослідження. 

41. Налагоджувати інфузійну терапію з розрахунком складових частин залежно від 

конкретної клінічної ситуації. 

42. Проводити венепункцію та налагоджувати інфузійну терапію. 

43. Визначати групу крові за системою АВО, знати показання до переливання крові і її 

препаратів. 

44. Проводити трансфузію крові і попереджувати її можливі ускладнення. 

45. Визначати стан пацієнта, надавати невідкладну допомогу, проводити реанімаційні 

заходи (закритий масаж серця, штучне дихання, зовнішня зупинка кровотечі, профілактика 

та лікування шоку різного походження, промивання шлунку при отруєнні та інше). 

46. Зупинити зовнішню кровотечу; надати догоспітальну допомогу при внутрішніх 

кровотечах; визначити об’єм втрати крові при гострих кровотечах та вирішити питання про 

характер та об’єм замісної терапії. 

47. Проводити катетеризацію сечового міхура дітям. 

48. Визначати особливості та ускладнення промивання шлунка у дітей. 

49. Проводити пульсоксиметрію та оцінку її показників. 

50. Проводити експрес-діагностику гострих інфекційних хвороб ШКТ з використанням 

тест-систем. 

51. Оцінювати стан дитини перед проведенням щепленням та в ранньому 

післявакцинальному періоді. 

52. Складіть індивідуальний календар щеплень. 

53. Проводити активну імунізацію (введеня вакцини АКДП і АДП-анатоксину, 



поліомієлітної, корової, паротитної, проти краснухи, гепатиту В). 

54. Проводити діагностичну пробу Манту. 

55. Проводити введення протидифтерійної сироватки. 

56. Надавати невідкладну допомогу при судомах у дітей. 

57. Надавати невідкладну допомогу при гіпертермії у дітей. 

58. Надавати невідкладну допомогу при дихальній недостатності. 

59. Надавати невідкладну допомогу при астматичному статусі. 

60. Надавати невідкладну допомогу при набряку легень. 

61. Надавати невідкладну допомогу при гострій судинній недостатності у дитини. 

62. Надавати невідкладну допомогу при приступі пароксизмальної тахікардії. 

63. Надавати невідкладну допомогу при шлунково-кишковій кровотечі, що 

супроводжує виразкову хворобу. 

64. Надавати невідкладну допомогу при синдромі блювоти у дітей. 

65. Вести правильно медичну документацію. 

4.3. Клінічне медсестринство в хірургії 

1. Проводити суб’єктивне дослідження. Заповнювати історію хвороби. 

2. Проводити об’єктивне обстеження: огляд хворого, пальпацію, перкусію, 

аускультацію. 

3. Здійснювати підрахунок частоти дихання, реєстрацію даних в історії хвороби. 

4. Надавати екстрену долікарську допомогу при легеневій кровотечі. 

5. Надавати екстрену долікарську допомогу при бронхоспазмі. 

6. Проводити плевральну пункцію( на фантомі). 

7. Визначати пульс , його характеристику, реєструвати дані в історії хвороби. 

8. Вимірювати артеріальний тиск, надавати йому характеристику, реєструвати дані в 

температурному листку. 

9. Надавати екстрену долікарську допомогу при гіпертонічному кризі. 

10. Надавати екстрену долікарську допомогу при больовому нападі. 

11. Надавати екстрену долікарську допомогу при кардіогенному шоці. 

12. Надавати екстрену долікарську допомогу при серцевій астмі. 

13. Демонструвати техніку промивання шлунка( на фантомі). 

14. Проводити фракційне зондування шлунка. 

15. Проводити дуоденальне зондування. 

16. Демонструвати техніку проведення сліпого зондування (тюбажа) (на фантамі). 

17. Демонструвати техніку введення газовивідної трубки (на фантамі). 

18. Брати випорожнення для лабораторного дослідження: копрологічного, 

бактеріологічного, на приховану кров, яйця гельмінтів. 

19. Проводити підготовку пацієнта до ультразвукового дослідження печінки. 

20. Проводити підготовку хворого, оснащення для  проведення абдомінальної пункції. 

21. Надавати екстрену долікарську допомогу при стравохідній, шлунковій, кишковій 

кровотечі. 

22. Надавати екстрену долікарську допомогу при перфоративній виразці. 

23. Надавати невідкладну долікарську допомогу при печінковій кольці. 

24. Надавати невідкладну долікарську допомогу при печінковій комі. 

25. Проводити підготовку пацієнта та взяття сечі для загального дослідження. 

26. Проводити підготовку пацієнта та взяття сечі для дослідження за Зимницьким, 

Амбурже, Нечипоренко, Аддіс-Каковським. 

27. Проводити взяття сечі для визначення глюкози. 

28. Проводити катетеризацію сечового міхура м’яким катетером. 

29. Проводити промивання сечового міхура. 

30. Надавати невідкладну допомогу хворому при нирковій кольці. 

31. Здійснювати догляд за хворими з гострою та хронічною нирковою недостатністю. 



32. Надавати невідкладну допомогу в принципі лікування та особливості сестринського 

догляду при гострих анеміях, лейкозах. 

33. Здійснювати інсулінотерапію: користуватися інсуліновим шприцом, проводити 

розрахунок дози інсуліну для введення його звичайним шприцом, особливості введення 

інсуліну. 

34. Надавати невідкладну допомогу хворому при гіпоглікемічній і гіперглікемічній 

комі. 

35. Надавати невідкладну допомогу хворому при анафілактичному шоці. 

36. Демонструвати техніку виконання внутрішньошкірної імунологічної проби на 

туберкульоз (проба Манту) на фантомі.  

37. Демонструвати техніку виконання скарифікаційної і внутрішньошкірної проби на 

чутливість організму до лікарського препарату ( на фантомі). 
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