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1. Загальні відомості 

 

Назва дисципліни Медсестринська виробнича практика 

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 навчальної дисципліни 
 

Розподіл годин медсестринської виробничої практики 

За навчальним планом тривалість медсестринської виробничої практики 

становить: 

 

№ 

з/п 
Вид практики 

Кількість 

днів/тижнів 

Всього 

годин/кредит 

ЕCTS 

Робота у 

відділенні/год. 

Самостійна 

робота/год. 

1 Робота у відділенні 

терапевтичного 

профілю 

5/1 45 25 20 

2 Робота у відділенні 

хірургічного 

профілю 

5/1 45 25 20 

 Всього 2 тижні 90/3 50 40 

 Вид контролю Модульний контроль 

 

Термін навчання: 10 міс. 

 

Мета виробничої практики  

Виробнича практика студентів проводиться з метою поглиблення і систематизації 

теоретичних знань з обстеження та оцінки стану здоров’я людини. 

Головна мета виробничої практики: узагальнення системи знань практичної 

спрямованості щодо визначення та оцінки стану здоров'я людини, шляхом моніторингу та 

аналізу, дослідництва та критичного клінічного мислення у процесі застосування знань 

теоретичної, практичної та доказової медицини з метою ефективної медсестринської 

діяльності з організації роботи медичного працівника в системі закладів охорони здоров'я. 

Основні завдання виробничої практики спрямовані на досягнення результатів навчання та 

формування компетентностей. 

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання:  

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 

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


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 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 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 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  
 

Календарно-тематичне планування медсестринської виробничої практики: 

№  

з/п 
Розділ практики Зміст, місце проходження 

Модуль 1. Медсестринська виробнича практика 

Змістовий 

модуль 1 

Обстеження та 

визначення стану 

здоров’я пацієнта у 

відділенні 

терапевтичного профілю 

5/1 тиждень 

25 годин у відділенні терапевтичного профілю  

20 годин самостійної роботи 

 

Змістовий 

модуль 2 

Обстеження та 

визначення стану 

здоров’я пацієнта у 

відділенні хірургічного 

профілю 

5/1 тиждень 

25 годин у відділенні хірургічного профілю  

20 годин самостійної роботи 

 

  1. Всього 2 тижні, 90 год. 

 Вид контролю: Модульний контроль 

 

  



4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукова, 

дослідницька та аналітична робота) 
З метою набуття студентами під час практики умінь та навичок самостійного 

розв’язання виробничих, діагностичних, контролюючих і організаційних завдань та 

активізації їх діяльності, розширення світогляду, підвищення ініціативи студентами 

пропонується виконати наступні індивідуальні завдання, а саме: 

1. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті). 

2. Виступи на наукових конференціях, сестринських конференціях. 

3. Організація «круглого столу» з актуальних питань сучасної доказової медицини. 

4. Підбір відео- та  аудіоматеріалів із розділів дисципліни.   

5. Створення презентацій із розділів дисципліни. 

6. Оформлення методичних матеріалів та інструкцій. 

7. Вивчення структури захворюваності в ЛПУ проходження практики, оформлення 

протоколів дослідження з обґрунтуванням висновків своїх спостережень. 

8. Проведення профорієнтаційної роботи в закладах охорони здоров’я за місцем 

проходження практики. 

9. Проведення наукових досліджень з медсестринства та відповідне оформлення їх 

результатів (протоколи, тези, доповіді). 

 

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ 
1. Моніторинг стану здоров‘я пацієнтів відділень терапевтичного та хірургічного 

профілю при підозрі на інфікування SARS-CoV-2. 

2. Амбулаторна медична допомога для пацієнтів із підозрою на COVID-19, що має 

легку форму захворювання та ведення контактних осіб. 

3. Моніторинг стану здоров‘я медичних працівників, які безпосередньо надають 

медичну допомогу пацієнтам, інфікованим SARS-CoV-2.  

4. Сучасні аспекти комплексного лабораторного тестування на коронавірус SARS-

CoV-2. 

5. Діагностика та моніторинг стану здоров’я пацієнтів похилого та старечого віку 

при захворюваннях дихальної системи. 

6. Діагностика та моніторинг стану здоров’я пацієнтів похилого та старечого віку 

при захворюваннях серцево-судинної системи. 

7. Діагностика та моніторинг стану здоров’я пацієнтів похилого та старечого віку 

при захворюваннях травної системи. 

8. Діагностика та моніторинг стану здоров’я пацієнтів похилого та старечого віку 

при захворюваннях нирок та сечовивідної системи. 

9. Діагностика та моніторинг стану здоров’я пацієнтів похилого та старечого віку 

при захворюваннях нервової системи. 

10. Діагностика та моніторинг стану здоров’я пацієнтів похилого та старечого віку 

при захворюваннях суглобів та опорно-рухового апарату. 

11. Діагностичне значення електрокардіографічних проб з дозованим фізичним 

навантаженням.  

12. Діагностичне значення дослідження центрального або периферичного 

кровообігу.  

13. Діагностичне значення функціональних проб із фізичним навантаженням та 

оцінки фізичної працездатності пацієнта.  

14. Діагностичне значення гіпоксичних проб з метою оцінки реакції серцево-

судинної системи на недостатність кисню.  

15. Діагностичне значення функціональних досліджень вентиляції легень.  

16. Діагностичне значення артеріо-та коронарографії внутрішніх органів. 

 



5. Політика навчальної дисципліни  
Медсестринська виробнича практика є обов’язковою для здобувачів ступеня вищої 

освіти «бакалавр» освітньо-професійної програми  «Сестринська справа»  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); 

- 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 та закладу охорони здоров’я 

що є базою виробничої практики, бути толерантними, доброзичливими та виваженими у 

спілкуванні зі здобувачами та викладачами, пацієнтами, медичним персоналом закладів 

охорони здоров’я. 

Політика щодо відвідування виробничої практики здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх змістових модулях виробничої практики є обов’язковим з 

метою поточного та підсумкового оцінювання знань (окрім випадків відсутності за 

поважної причини). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

Відпрацювання пропущених годин з поважної ти неповажної причин відбувається у 

відповідному відділенні лікувально-профілактичного закладу. 

Відпрацювання пропущених годин виробничої практики проводиться з відміткою на 

бланку дозволу. Дозвіл на відпрацювання пропущених годин практики з неповажних 

причин дійсний до завершення терміну практики. 

У випадку, коли студент не встигає відпрацювати пропущені години з будь-якої  

причини до завершення терміну практики, він не допускається до здачі модулю з 

медсестринської виробничої практики. 

При виникненні  заборгованості з будь-яких причин студент повинен повторно 

пройти виробничу практику. 

 

6. Політика оцінювання 
Оцінювання медсестринської виробничої практики є рейтинговим та визначається за 

результатами проведення модульного контролю. 

Критерії оцінювання (розподіл балів, які отримують студенти) з 

медсестринської виробничої практики.  

Кожен змістовий модуль максимально оцінюється в 100 балів, індивідуальні 

завдання – не більше 10 балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент – 

200 балів. 

 

Схема розподілу балів приоцінюванні успішності в балах ЕСТS 

Модуль 1.  Переддипломна практика 

Середні значення оцінювання поточного та модуль-контролю 

Структура дисципліни «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий модуль 1 100 80 60 0 

Змістовий модуль 2 100 80 60 0 

ІДРС (не більше 10 балів) - - - 0 

МОДУЛЬ 1  200 160 120 0 

Межі балів за шкалою 

ЕCTS 

200-180 179-150 149-120  119 і менше 



Конвертація балів в оцінки за шкалою ECTS та 4-бальною (традиційною) шкалою 

 
Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальних завдань (в 

балах ЕCTS) 

 

№ 

критерію 

 

Критерії рейтингової оцінки 

Мах 

кількість 

балів ЕCTS 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 

завданню та повнота його розкриття 

4 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання під 

час захисту 

4 

 Максимальна підсумкова оцінка 10 

 

7. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Навчальна література: 

1. Антропова Т.О. Обстеження та визначення стану здоров’я. - Київ «Медицина», 

2006.– 234 с. 

2. Медсестринство у внутрішній медицині: підручник / О.С. Стасишин, Н.Я. Іванів, 

Г.П. Ткачук та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 536 с. 

3. Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 2. Симптоми і синдроми в клініці 

внутрішніх хвороб: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Л.С. Бабінець, О.М. Барна, С.В. Білецький 

та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі. – Медицина, 2016. – 456 с. 

4. Середюк Н.М., Вакалюк І.П. Внутрішня медицина. Терапія: підручник. – К.: 

Медицина, 2010. – 66 с. 

5. Основи медсестринства: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.М. Лісовий, Л.П. 

Ольховська, В.А. Капустник. — 3-є вид., переробл. і допов. – Медицина, 2011. – 912 с. 

6. Пасєчко Н.В. Основи сестринської справи. Підручник / Н.В. Пасєчко, М.О.Лемке, 

П.Є Мазур. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – 544 с. 

 

Електронні ресурси: 

1. http//medkol:moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34 

2. http//medkol:moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37 

3. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). [Електронний 

ресурс] – режим доступу http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

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 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html


4.Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти».  [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-

medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

5. Наказ МОЗ України від 01.06.2013 р. «Про затвердження протоколів медичної 

сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних 

процедур та маніпуляцій». [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v0460282-13. 

6. Реєстр медико-технологічних документів. [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://dec.gov.ua/mtd/home/ 

7. Галузеві стандарти та клінічні настанови. [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://dec.gov.ua/cat_mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi/ 

8. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими / За заг. 

ред. д.м.н., проф.А.В.Єпішина. – ТернопільУкрмедкнига, - 2003. – 467 С. [Електронний 

ресурс] – режим доступу 

http://kingmed.info/knigi/Vnutrennie_bolezni/book_67/Propedevtika_vnytrishnih_hvorob_z_dog

ladom_za_terapevtichnimi_hvorimi-Epishin_AV-2001-djvu. 

9. Внутрішня медицина – Навчальні матеріали онлайн. [Електронний ресурс] – 

режим доступу https://pidruchniki.com/77840/meditsina/vnutrishnya_meditsina. 

10. Функціональна діагностика у фізичному вихованні і спорті. Навчальний посібник 

/ Маліков М.В., Богдановська Н.В., Сватьєв А.В. Запорізький національний університет – 

Навчальні матеріали онлайн. [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/Malikov-M.-V.-ta-inshi-Funktsionalna-

diagnostika-u-FV-i-sporti.pdf 

11. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів 

травлення. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ 

– ІV рівнів акредитації, Запорізький державний медичний університет, кафедра 

внутрішніх хвороб №1 – Навчальні матеріали онлайн. [Електронний ресурс] – режим 

доступу 

http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/3987/3/17_Osnovy-diagn-lik-ta-prof-osn-

hv-organiv-travlennja.pdf 

12. Методи променевої діагностики. Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, Запорізький державний медичний 

університет, кафедра урології, променевої діагностики і терапії – Навчальні матеріали 

онлайн. [Електронний ресурс] – режим доступу 

http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8023 

13. Пропедевтика внутрішньої медицини. Навчально-методичний посібник до 

практичних занять та самостійної роботи студентів з внутрішньої медицини. Запорізький 

державний медичний університет, кафедра загальної практики-сімейної медицини та 

внутрішніх хвороб – Навчальні матеріали онлайн. [Електронний ресурс] – режим доступу 

http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/1060/1/15Pos_Prop_VN_2kurs_stom.pdf 

14. Збірка лекцій для студентів з дисципліни «Медсестринство у внутрішній 

медицині» - 315 с. [Електронний ресурс] – режим доступу https://vseosvita.ua/library/zbirka-

lekcij-dla-studentiv-z-disciplini-medsestrinstvo-u-vnutrisnij-medicini-61304.html 
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