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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни. 

 

Назва дисципліни Клінічне медсестринство в хірургії 

ПІП Амелін Павло Миколайович 

Контактний телефон  0509699779 

E-mail:   amelinpavlo@gmail.com 

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 Ср.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 28 

Навчальна практика 60 

Самостійна робота 32 

Підсумковий модульний контроль Модульний контроль 

Всього годин/кредит ЕCTS 120/4 

 

Термін навчання: 10 міс., 1 р. 10 міс.   

 

Мета навчальної дисципліни. 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Клінічне медсестринство в хірургії» - 

сформувати умови для розвитку фундаментальності та практичної спрямованості з 

дисципліни; ознайомити та навчити медичних сестер-бакалаврів основних принципів 

організації практичної роботи в у загальнохірургічних та спеціалізованих хірургічних 

відділеннях, перев’язувальній, маніпуляційному кабінеті, операційній, тощо; вмінню 

надати хворому кваліфіковану невідкладну медичну допомогу та забезпечити відповідний 

до профільної патології медичний догляд  за хворим з гострою та хронічною хірургічною 

патологією. 

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 

1. Сформувати свідоме розуміння правових аспектів організації хірургічної 

допомоги. 

2. Забезпечити знання хірургічної термінології. 

3. Дати основи практичної організації роботи хірургічного стаціонару та 

спеціалізованих хірургічних відділень. 

4. Навчити теоретичному і практичному володінню стратегією сестринської 

допомоги пацієнтам, які лікуються в спеціалізованих  хірургічних відділеннях. 

5. Домогтися засвоєння знань з надання невідкладної допомоги. 
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6. Систематизувати знання про організацію роботи хірургічного кабінету в 

поліклініці. 

7. Навчити працювати з сімейним лікарем. 

8. Привити вміння застосовувати медсестринський процес в роботі з пацієнтами. 

9. Удосконалити навички пошуку, аналізу, систематизації і викладення достовірної 

інформації щодо особливостей раціонального вибору і застосування загальних 

та спеціальних, клінічних та параклінічних методів обстеження пацієнта 

залежно від віку, стану, характеру захворювання і супутніх патологій. 

 

Програмні результати навчання 

Програмними результатами навчання, визначеними ОПП Сестринська справа за 

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, 

забепечувати 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; встановлювати соціально-психологічний 

комунікативний контакт з різними учасниками педагогічного процесу, будувати 

індивідуально орієнтовану траєкторію особистісно-професійного зростання здобувачів 

освіти.  

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 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 14. Вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і скерування біологічного 

матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження.  

ПРН 18. Надавати екстрену долікарську медичну допомогу на підставі діагнозу 

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

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації.  

 

 

 3. Навчальний план з дисципліни  

 

3.1.Теми лекційних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин 

Модуль І. Клінічне медсестринство в хірургії. 

Змістовий модуль 1.Організація роботи хірургічного стаціонару. Особливості догляду за 

хворими хірургічного профілю. 
1. Основні принципи надання хірургічної 

допомоги населенню України та її правові 

аспекти. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 

0, Новицький, Л. А. Новицька. 

– К.: Медицина, 2016. – с.13-39 

2 

2 Будова операційного блоку та основні 

принципи дотримання санітарно-

гігієнічного режиму хірургічного відділення. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 

0, Новицький, Л. А. Новицька. 

– К.: Медицина, 2016. с.40-68 

2 

3 Стратегія медсестринської допомоги при 

хірургічній інфекції. 

 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 

0, Новицький, Л. А. Новицька – 

К.: Медицина, 2016. – с.194-213 

2 

4 Участь медичної сестри бакалавра в 

хірургічних маніпуляціях та хірургічних 

операціях. 

 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 

0, Новицький, Л. А. Новицька. 

– К.: Медицина, 2016. – с.57-

123 

2 

Змістовий модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри відділень 

хірургічного профілю  
5 Особливості застосування різних методів 

зупинки кровотечі. Сучасні методи 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

2 



визначення крововтрати. Підручник / В. С, Тарасюк, А. 

0, Новицький, Л. А. Новицька . 

– К.:Медицина, 2016.  – с.217 

    

6 Методи визначення групи крові та резус-

фактора. Методика виконання гемо 

трансфузії. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 

0, Новицький, Л. А. Новицька. 

– К.: Медицина, 2016. – с.77-86 

2 

7 Дії  медичної сестри бакалавра по 

забезпеченню виконання різних видів 

анестезії та наркозу.   

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 

0, Новицький, Л. А. Новицька. 

– К.: Медицина, 2016. – с.95-

101 

2 

8 Тактика медичної сестри бакалавра при 

ушкодженнях м’яких  тканин, черепа, 

грудної клітки. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 

0, Новицький, Л. А. Новицька. 

– К.: Медицина, 2016.  – с. 101-

105 

2 

9 Медсестринська допомога та тактика 

догляду за пацієнтом з хірургічною 

патологією та супутніми порушеннями 

дихальної системи, порушенням серцево-

судинної діяльності. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 

0, Новицький, Л. А. Новицька. 

– К.: Медицина, 2016. – с.217-

218 

2 

10 Медсестринська діагностика при гострому 

животі; суть принципової різниці у тактиці 

медичної сестри при наданні невідкладної 

допомоги хворим з гострими і хронічними 

хірургічними захворюваннями живота. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 

0, Новицький, Л. А. Новицька. 

– К.: Медицина, 2016. – с.226 

2 

11 Обов’язки медичної сестри бакалавра щодо 

забезпечення лікувальної програми 

постраждалому з опіками та відмороженням. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 

0, Новицький, Л. А. Новицька. 

– К.: Медицина, 2016. – с.227 

2 

12 Роль медичної сестри бакалавра в 

забезпеченні призначеного лікування хворих 

з різними видами гострих гнійних 

захворювань м’яких тканин. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 

0, Новицький, Л. А. Новицька. 

– К.: Медицина, 2016. – с.194-

213 

2 

13 Стратегія медсестринської допомоги 

пацієнтам з порушеннями функції нирок та 

сечового міхура. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 

0, Новицький, Л. А. Новицька. 

– К.: Медицина, 2016. – с.221-

224 

2 

14 Медсестринський догляд за хворими з 

захворюваннями судин нижньої кінцівки. 

 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 

0, Новицький, Л. А. Новицька. 

– К.: Медицина, 2016. – с.182 

2 

Всього  28 

• Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційній аудиторії 

навчального корпусу № 1 

 

  



3.2. Теми навчальної практики під керівництвом викладача 
 
№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількіст

ь годин  

Модуль І. Клінічне медсестринство в хірургії. 

Змістовий модуль 1.Організація роботи хірургічного стаціонару. Особливості догляду за 

хворими хірургічного профілю. 
1. Основні принципи надання хірургічної 

допомоги населенню України та її правові 

аспекти. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 0, 

Новицький, Л. А. Новицька. – 

К.: Медицина, 2016. – с.13-39 

4 

2 Будова операційного блоку та основні 

принципи дотримання санітарно-гігієнічного 

режиму хірургічного відділення. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 0, 

Новицький, Л. А. Новицька. – 

К.: Медицина, 2016. – с.40-68 

4 

3 Стратегія медсестринської допомоги при 

хірургічній інфекції. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 0, 

Новицький, Л. А. Новицька. – 

К.: Медицина, 2016. – с.194-213 

4 

4 Участь медичної сестри бакалавра в 

хірургічних маніпуляціях та хірургічних 

операціях. 

 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 0, 

Новицький, Л. А. Новицька. – 

К.: Медицина, 2016. – с.57-123 

4 

Змістовий модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри відділень 

хірургічного профілю 

5 Особливості застосування різних методів 

зупинки кровотечі. Сучасні методи 

визначення крововтрати. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 0, 

Новицький, Л. А. Новицька. – 

К.: Медицина, 2016. – с.217 

4 

6 Методи визначення групи крові та резус-

фактора. Спостереження за хворим під час 

гемострансфузії. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 0, 

Новицький, Л. А. Новицька. – 

К.: Медицина, 2016. – с.77-86 

4 

7 Дії медичної сестри бакалавра по 

забезпеченню виконання різних видів 

анестезії та наркозу.   

 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 0, 

Новицький, Л. А. Новицька. – 

К.: Медицина, 2016. – с.95-101 

4 

8 Тактика та стратегія медичної сестри 

бакалавра з надання першої медичної 

допомоги постраждалим із закритими 

пошкодженнями. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 0, 

Новицький, Л. А. Новицька. – 

К.: Медицина, 2016. – с.101-103 

4 

9 Медсестринська допомога та тактика 

догляду за пацієнтом з хірургічною 

патологією та супутніми порушеннями 

дихальної системи, порушеннями серцево-

судинної діяльності. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 0, 

Новицький, Л. А. Новицька. – 

К.: Медицина, 2016. – с.217-218 

4 

10 Основи медсестринської діагностики при 

гострому животі; суть принципової різниці у 

тактиці медичної сестри бакалавра при 

наданні невідкладної допомоги хворим з 

гострими і хронічними хірургічними 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 0, 

Новицький, Л. А. Новицька. – 

К.: Медицина, 2016. – с.226 

4 



захворюваннями живота. 
11 Обов’язки медичної сестри бакалавра щодо 

забезпечення лікувальної програми 

постраждалому з опіками та відмороженням. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 0, 

Новицький, Л. А. Новицька. – 

К.: Медицина, 2016. – с.194-213 

4 

12 Роль медичної сестри бакалавра в 

забезпеченні призначеного лікування хворих 

з різними видами гострих гнійних 

захворювань м’яких тканин, некрозу, 

гангрени, виразки, стороннього тіла. 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 0, 

Новицький, Л. А. Новицька. – 

К.: Медицина, 2016. – с.221-224 

4 

13 Стратегія сестринської допомоги пацієнтам з 

порушеннями функції нирок та сечового 

міхура 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 0, 

Новицький, Л. А. Новицька. – 

К.: Медицина, 2016. – с. 224-227 

4 

14 Медсестринський догляд за хворими з 

захворюваннями судин нижньої кінцівки. 

 

В.С. Тарасюк  Клінічне 

медсестринство в хірургії: 

Підручник / В. С, Тарасюк, А. 0, 

Новицький, Л. А. Новицька. – 

К.: Медицина, 2016. – с.182 

4 

15 Підсумковий модульний контроль  4 

Всього  60 

• Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальних кімнатах № 6, 7. 

 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 
 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

1. Основні принципи надання хірургічної допомоги 

населенню України та правові аспекти.  

Класифікація хірургічної допомоги. Особливості 

організації роботи медичних сестер бакалаврів в 

загальнохірургічному та спеціалізованих хірургічних 

відділеннях(торакальне; нейрохірургічне; урологічне; 

проктологічне; ендокринної та лапароскопічної 

хірургії; травматологічне тощо). Медсестринський 

процес в хірургічних клініках. 

4 Заняття НПКВ  

 

2 Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. 

Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та 

діагностика хірургічних захворювань. 

Передопераційна підготовка пацієнтів. 

2 Заняття НПКВ,  

КРОК 

3 Організація роботи і завдання персоналу операційної.  

Хірургічний інструментарій, шовний матеріал. 

Техніка і хід операцій. 

2 Заняття НПКВ  

4 Операційна медсестра – асистент хірурга. Хірургічна 

рана. Принципи дренування та декомпресії. Види, 

покази, та техніка виконання первинної та вторинної 

обробки рани. 

2 Заняття НПКВ  

  5 Ранній післяопераційний період. Мета, завдання та 

особливості медсестринського догляду за хворими 

при різних видах оперативних втручань. Ранні 

післяопераційні  ускладнення. Парез кишківника. 

Інфекційний контроль в хірургічних клініках. 

2 Заняття НПКВ  



6 Пізній післяопераційний період. Мета, завдання та 

особливості медсестринського догляду за хворими 

при різних видах оперативних втручань. Пізні 

післяопераційні ускладнення. Парез кишківника. 

Інфекційний контроль в хірургічних клініках. 

2 Заняття НПКВ  

7 Пацієнт з супутніми порушеннями дихальної 

системи. Стратегія  допомоги  при  критичних  

респіраторних станах. Неадекватне дихання, 

пневмоторакс, диспное, інфекція  дихальних  шляхів,  

респіраторний  дистрес-синдром дорослих,  

обструктивні  захворювання дихальних шляхів. 

2 Заняття НПКВ 

КРОК 

8 Медсестринська допомога та тактика догляду за 

пацієнтом з хірургічною патологією та супутнім 

порушенням серцево-судинної діяльності (аритмії, 

порушення провідності, ішемія міокарду, інфаркт, 

кардіоміопатії, міокардит, вади серця та  удин, 

гіпертензія, тромбоемболія). 

4 Заняття НПКВ 

КРОК 

9 Значення крові та кровотворних органів в хірургії. 

Клініко-лабораторна оцінка гемостазіологічного 

стану.  Діагностака внутрішньої та зовнішньої 

кровотечі. Гемотрансфузія та інфузія, Покази, 

протипокази, техніка переливання, можливі 

ускладнення, профілактика ускладнень. 

4 Заняття НПКВ  

10 Кровозамінники, їх класифікація. Покази, 

протипокази, техніка переливання, можливі 

ускладнення, профілактика ускладненнь. 

4 Заняття НПКВ  

11 Стратегія медсестринської допомоги пацієнтам з 

порушеннями функції нирок та сечового міхура. 

Методи оцінки функції нирок та сечового міхура. 

Ниркова недостатність. Літіаз та уролітіаз. Травми 

сечостатевого апарату. 

4 Заняття НПКВ 

КРОК 

Всього 32  

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, 

дослідницькі й аналітичні роботи) 

1. Медсестринське обстеження та оцінка стану здоров’я пацієнта з гострими і 

хронічними хірургічними захворюваннями живота.  

2. Диференційна діагностика шлунково-кишкових кровотеч. 

3. Аналіз особливостей перебігу хірургічної патології у пацієнтів з супутніми 

серцево-судинними захворюваннями.  

4. Значення крові та кровотворних органів в хірургії. Клініко-лабораторна оцінка 

гемостазіологічного стану.  

5. Стратегія допомоги при критичних респіраторних станах у пацієнтів з 

хірургічною патологією. 

6. Сучасні методи оцінки функції нирок та сечового міхура (мануальні, 

інструментальні, спеціальні та лабораторні дослідження). Ниркова недостатність. Літіаз та 

уролітіаз. Травми сечостатевого апарату. 

7. Аналіз частоти застосування сучасних методів оперативних втручань в 

абдомінальній хірургії. 

8. Проблемні аспекти в діяльності медсестри бакалавра в умовах домашнього 

нагляду за хірургічними хворими. 



9. Кровозамінники, їх класифікація. Покази, протипокази, техніка переливання, 

можливі ускладнення, профілактика ускладнень. 

10. Біобезпека та біоетика в хірургії. 

11. Малоінвазивні оперативні втручання. 

12. Пластична та реконструктивна хірургія. Трансплантація органів і тканин. 

Класифікація. Вимоги до операційного розрізу. Зашивання рани (види швів, вузлів). 

13. Надання невідкладної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях. 

14. Гнійно-некротичні процеси кисті. 

15. Лактаційний мастит. Сучасні принципи лікування. 

16. Лікування інфікованих ран за стадіями ранового процессу. 

17. Туберкульоз кісток та суглобів. 

18. Сепсис, сучасні аспекти патогенезу, лікування. 

19. Ендогенна інтоксикація. Сучасні методи детоксикації. 

20. Хірургічні аспекти СНІДу і наркоманії. 

21. Змертвіння. Некроз. Гангрена. Нориці. Сторонні тіла. 

22. Ускладнення при переливанні крові та її компонентів. 

23. Опіки, опікова хвороба, сучасні методи лікування. 

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Медсестринство в хірургії» є обов’язковою для студентів 

спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях: навчальній практиці, підсумковому модульному 

контролі є обов’язковим з метою поточного  та підсумкового оцінювання знань (окрім 

випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- перескладання підсумкового модулю з метою підвищення оцінки не допускається, 

окрім ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою, чи 

невиконання програми дисципліни або неявки на підсумковий контроль з поважної 

причини; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, 60% і більше від 

загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 70-119 

балів), студент отримує незадовільну оцінку з можливістю повторного перескладання 

дисципліни; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 65% 

від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 1-

69 балів), студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни. 



Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також  

згідно з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
Оцінювання обов’язкової дисципліни «Клінічне медсестринство в хірургії» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності студента (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІНДР) та результатів підсумкового модульного 

контролю. 

Кожен модуль включає бали за поточну роботу на навчальній практиці (опитування 

за темою, виконання самостійної роботи, відпрацювання практичних навичок, вирішення 

клінічних ситуаційних задач, тестування, виконання індивідуального завдання за 

вибором). 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення 

навчального матеріалу. 

 

Критерії оцінювання (розподіл балів, які отримують студенти)  

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні окремої теми модуля 1 з 

традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка «відмінно» – 8 балів;  

- оцінка «добре» – 7 балів; 

- оцінка «задовільно» – 6 балів; 

- оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

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

шкалою ECTS – А, В, С, D, Е, FX, F (Табл.1, Табл.2, Табл.3, Табл. 4). 

 

Таблиця 1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Таблиця 2. Уніфіковані критерії оцінювання навчальних досягнень, знань та вмінь 

студенів(відповідь на навчальній практиці, підсумкового модульного контролю). 

5 (відмінно) А Виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та 

лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді 

різноманітними прикладами; дає вичерпано точні та ясні 

відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал 

без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує 

практичні завдання різного ступеню складності. 

4,5 

(дуже добре). 
В Студент має ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на 

практиці, але може допустити деякі неточності, окремі 

помилки в формулюванні відповідей. 

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 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


4 (добре) С Виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та 

добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, 

послідовно та систематизовано, але вони не є вичерпними, 

хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; 

вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. відчуваючи 

складнощі лише у найважчих випадках. 

3,5 (більш ніж 

задовільно) 
D Виставляється студентові на основі його знань всього змісту 

заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент 

спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за 

допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує 

практичні навички, відчуваючи складнощі у простих 

випадках; не спроможний самостійно систематично викласти 

відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає 

правильно. 

3 (задовільно) Е Студент має прогалини в знаннях з теми. Замість чіткого 

термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал 

на побутовому рівні. 
2(незадовільно) FХ Студент має фрагментарні знання з теми. Не володіє 

термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. 

Не вміє викласти програмний матеріал.  
1 (незадовільно) F Студент повністю не знає програмного матеріалу, 

відмовляється відповідати. 
 

Таблиця 3. СХЕМА розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах 

ЕCTS 

Модуль 1. Клінічне медсестринство в хірургії  

Середні значення оцінювання поточного та модуль-контролю 

Структура 

дисципліни 

№ 

заняття 
«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий 

модуль 1 

1 8 7 6 0 

2 8 7 6 0 

3 8 7 6 0 

       4 8 7 6 0 

Всього змістовий модуль 

1 

32 28 24 0 

Змістовий 

модуль 2 

5 8 7 6 0 

6 8 7 6 0 

7 8 7 6 0 

8 8 7 6 0 

9 8 7 6 0 

10 8 7 6 0 

11 8 7 6 0 

12 8 7 6 0 

13 8 7 6 0 

14 8 7 6 0 

Всього змістовий модуль 

2  

80 70 60 0 

Всього поточна 

успішність  

112 98 84 0 

ІДРС (не більше 12 балів) 8   0 

Всього поточна 120 98 84 0 



успішність 

Модуль-

контроль 

15 80 65 50 0 

МОДУЛЬ 1 200 161 134 0 

Межі балів за шкалою 

ЕCTS 

200-180 179-150 149-120  119 і менше 

 

Таблиця 4. СХЕМА критеріїв оцінювання результатів виконання та захисту 

індивідуальної роботи студента (в балах ЕCTS) 

№ 

критерію 
Критерій рейтингової оцінки 

Мах 

кількість 

балів ЕCTS 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 

завданню та повнота його розкриття 

5 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання 

під час захисту 

5 

 Максимальна кількість балів 12 

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу студента складає не більше 

12 балів (табл. 4). 

 

Таблиця 5. Критерії оцінювання самостійної роботи 

Показник  Характеристика 

Відмінно А 

Запропонована студентом робота викладена в достатньому 

обсязі, оформлена згідно з вимогами, містить базовий 

теоретичний і практичний матеріал, нову та нетрадиційну 

інформацію з даного питання і пропозиції щодо її 

практичного застосування. 

Добре 

В 

Запропонована студентом робота викладена в обсязі, що 

вимагається,  оформлена згідно з  вимогами, містить 

переважно базовий теоретичний і практичний матеріал, 

пропонуються фрагменти нової, нетрадиційної інформації 

С 

Запропонована студентом робота викладена в необхідному 

обсязі, оформлена грамотно, включає базовий теоретичний 

та практичний вихід, але містить певні недоліки у висвітлені 

питання, яке досліджувалось 

Задовільно 

D 

Робота містить базовий теоретичний та практичний 

матеріал, але не має практичного виходу. Виклад матеріалу 

неточний, присутні недоліки у висвітленні теми 

Е 

Робота містить базовий теоретичний та практичний 

матеріал, але тема розкрита неповністю. Виклад матеріалу 

неточний, присутні недоліки у висвітленні теми. Обсяг 

запропонованої роботи не відповідає вимогам 

Незадовільно 
(бали не 

зараховуються) 

FX Робота базується на фрагментарних знаннях з курсу. Тема 

роботи не розкрита 

F Робота не виконана, або студент відмовляється доповідати. 

Загальна кількість балів за результатами поточної успішності, балів за ІНДЗ не 

повинна перевищувати 120 балів. 

 
 



Поточні оцінки конвертуються у підсумкову як середня сума оцінок навчальної 

діяльності у бали ЕCTS відповідно до шкали перерахунку традиційних оцінок (середній 

бал з точністю до сотих) у рейтингові 120 балів. Максимальну кількість балів, яку може 

набрати студент за підсумковий модульний контроль, який складається з теоретичної і 

практичної частин – 80 балів. 

Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів у балах ЕCTS і порядок 

перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали ЕCTS показані у відповідних таблицях 

(Табл.6, Табл.7). 
 

Таблиця 6. Універсальна шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали 

(120 балів + 80) для дисциплін, що закінчуються підсумковим модульним контролем 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

5,00 120 4,04 97 3,08 74 2,12 51 

4,96 119 4,00 96 3,04 73 2,08 50 

4,92 118 3,96 95 3,00 72 2.04 49 

4,87 117 3,92 94 2,96 71 2,00 48 

4,83 116 3,87 93 2,92 70 1,96 47 

4,79 115 3,83 92 2,87 69 1,92 46 

4,75 114 3,79 91 2,83 68 1,87 45 

4,71 113 3,75 90 2,79 67 1,83 44 

4,67 112 3,71 89 2,75 66 1,79 43 

4,62 111 3,67 88 2,71 65 1,75 42 

4,58 110 3,62 87 2,67 64 1,71 41 

4,54 109 3,58 86 2,62 63 1,67 40 

4,50 108 3,54 85 2,58 62 1,62 39 

4,46 107 3,50 84 2,54 61 1,58 38 

4,42 106 3,46 83 2,50 60 1,54 37 

4,37 105 3,42 82 2,46 59 1,50 36 

4,33 104 3,37 81 2,42 58 1,46 35 

4,29 103 3,33 80 2,37 57 3.42 34 

4,25 102 3,29 79 2,33 56 1,37 33 

4,21 101 3,25 78 2,29 55 1,33 32 

4,17 100 3,21 77 2,25 54 1,29 31 

4,12 99 3,17 76 2,21 53 1,25 30 

4,08 98 3,12 75 2,17 52 1,21 29 

 

Таблиця 7. Універсальна шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали 

підсумкового модульного контролю (80 балів) 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

5 80 3,75 60 2,5 40 1,25 20 

4,94 79 3,69 59 2,44 39 1,19 19 

4,88 78 3,63 58 2,38 38 1,13 18 

4,81 77 3,56 57 2,31 37 1,06 17 



4,75 76 3,5 56 2,25 36 1 16 

4,69 75 3,44 55 2,19 35 0,94 15 

4,63 74 3,38 54 2,13 34 0,88 14 

4,53 73 3,31 53 2,06 33 0,81 13 

4,5 72 3,25 52 2 32 0,75 12 

4,44 71 3,19 51 1,94 31 0,69 11 

4,38 70 3,13 50 1,88 30 0,63 10 

4,31 69 3,06 49 1,82 29 0,56 9 

4,25 68 3 48 1,75 28 0,5 8 

4,19 67 2,94 47 1,69 27 0,44 7 

4,13 66 2,88 46 1,63 26 0,38 6 

4,06 65 2,81 45 1,56 25 0,31 5 

4 64 2,75 44 1,5 24 0,25 4 

3,94 63 2,69 43 1,44 23 0,19 3 

3,88 62 2,63 42 1,38 22 0,13 2 

3,81 61 2,56 41 1,31 21 0,06 1 

 

Загальна оцінка за підсумковий модульний контроль складається із двох (тестового 

контролю – 50 балів та практичних завдань – 30 балів), а саме 71-80 балів – «5»; 60-70 

балів – «4»; 46-59 балів – «3»,  45 і нижче балів  – «2».  

При тестовому контролі мінімальна кількість балів – 32 бали. 

При контролі практичного завдання мінімальна кількість  балів – 14. 

Сумарна мінімальна кількість балів за підсумковий модульний контроль – 46 балів. 

Отримана на основі національних оцінок рейтингова оцінка в балах ЕCTS(120 + 80) 

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