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1. Загальні відомості 

 

Назва дисципліни Медсестринська переддипломна практика 

ПІП Бедик Ніна Миколаївна 

Контактний телефон  0505279115 

E-mail:   bedik.nina@ukr.net 

Вебресурси Viber /Тelegram / WhatsApp /Zoom /Google meet 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

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

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

Інтернет-ресурси https://www.medkol.cv.ua/biblioteka/ 

dEra, iLearn, Рrometheus 

Консультації  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
Розподіл годин медсестринської переддипломної практики 

За навчальним планом тривалість медсестринської переддипломної практики 

становить: 

№ 

з/п 
Вид практики 

Кількість 

днів/тижнів 

Всього 

годин/кредит 

ЕCTS 

Робота у 

відділенні/год. 

Самостійна 

робота/год. 

1 Невідкладні стани в 

медсестринській 

практиці 

5/1 30 15 15 

2 Терапевтичний 

профіль  

5/1 30 15 15 

3 Хірургічний 

профіль 

5/1 30 15 15 

4 Педіатричний 

профіль 

5/1 30 15 15 

 Всього 4 тижні 120/4 60 60 

 Вид контролю Модульний контроль 

 

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

 

Мета переддипломної практики  

Головна мета переддипломної практики: узагальнення змісту набутої освіти і 

органічної інтеграції отриманих знань та професійних компетентностей з реальними 

умовами їх застосування в практичній охороні здоров’я. Основні завдання 

переддипломної практики спрямовані на формування компетентностей та досягнення 

програмних результатів навчання. 

Зміст практики полягає в узагальненні та вдосконаленні здобутих знань, практичних 

умінь та навичок, формуванні спеціальних професійних знань, вмінь їх практично 

застосувати, оволодінні здобувачами сучасними методами, формами організації та 

знаряддями праці в галузі їх професії, формування у них на основі одержаних знань, 

професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи 

в реальних виробничих умовах, оволодіння професійним досвідом, виховання потреби 

систематично поновлювати свої знання, вести наукові дослідження та творчо 

застосовувати отримані знання в практичній діяльності. 

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


У результаті вивчення навчальної  дисципліни в здобувача освіти будуть  

сформовані наступні компетентності: 

загальні: 

ЗК 01 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 02 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК 05 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 

ЗК 06 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК 07 Здатність спілкуватися іноземною мовою 

ЗК 08 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК 09 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

ЗК 10 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

ЗК 11 Здатність працювати в команді 

ЗК 12 Навички міжособистісної взаємодії 

ЗК 13 Здатність діяти на основі етичних міркувань 

 

спеціальні:  

СК 01 Здатність застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній 

медсестринській практиці 

СК 02 Здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, 

хвороби чи інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної 

життєдіяльності і визначати проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та станах 

СК 03 Задоволення потреб пацієнта/клієнта протягом різних періодів усього життя 

(включаючи процес вмирання) шляхом планування, допомоги і виконання 

медсестринських втручань, оцінки та корекції індивідуальних планів догляду, створених у 

співпраці з пацієнтом/клієнтом, особами, що доглядають, членами сім’ї та іншими 

медичними і соціальними працівниками 

СК 04 Застосовування медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного ставлення, 

приватності/інтимності/, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, психологічних та 

духовних потреб на засадах транскультурального медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки 

СК 05 Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення догляду на основі 

холістичного (цілісного) підходу, враховуючи задоволення потреб пацієнта у комфорті, 

харчуванні, особистій гігієні та здатності особи задовольняти свої щоденні потреби 

СК 06 Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану 

пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до діагностичних досліджень та заборі біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень 

СК 07 Збереження власного здоров’я фахівця при здійсненні догляду, виконанні 

маніпуляцій та процедур, при переміщенні і транспортуванні пацієнта/клієнта 



СК 08 Профілактична діяльність медичної сестри, направлена на збереження і 

зміцнення здоров’я, попередження захворювань й інформування та навчання пацієнта та 

членів його родини 

СК 09 Здатність здійснювати організацію, впровадження та контроль 

медсестринського процесу в паліативній та хоспісній допомозі 

СК 10 Здатність до організації надання медичної допомоги за принципом сімейної 

медицини 

СК 11 Здатність проводити медичну та соціальну реабілітацію з метою 

відновлення здоров’я населення 

СК 12 Здатність орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських 

засобів, особливостях їх фармакокінетики та фармакодинаміки 

СК 13 Здатність виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами 

додаткових методів дослідження 

СК 14 Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу при різних 

гострих станах 

СК 15 Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу в надзвичайних 

ситуаціях у мирний та воєнний час 

СК 16 Здатність організовувати та управляти медсестринським структурним 

підрозділом (лідерство та менеджмент) 

 

Основні завдання медсестринської переддипломної практики спрямовані на 

досягнення програмних 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 

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 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. Навчальний план з дисциплін 
Календарно-тематичне планування медсестринської переддипломної практики: 

№ з/п Розділ практики Зміст, місце проходження 

Модуль 1. Медсестринська переддипломна практика 

Змістовий 

модуль 1 

Невідкладні стани в 

медсестринській 

практиці 

5/1 тиждень 

15 годин в обласному Центрі екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф 

15 годин самостійної роботи 

Змістовий 

модуль 2 

Клінічне 

медсестринство у 

внутрішній медицині 

5/1 тиждень 

15 годин в терапевтичному відділенні 

15 годин самостійної роботи 

Змістовий 

модуль 3 

Клінічне 

медсестринство в 

хірургії 

5 /1 тиждень 

15 годин в хірургічному відділенні 

15 годин самостійної роботи 

Змістовий 

модуль 4 

Клінічне 

медсестринство в 

педіатрії 

5 /1 тиждень 

15 години в педіатричному відділенні 

15 годин самостійної роботи 

  Всього 4 тижні, 120 год. 

 Вид контролю: Модульний контроль 

 

4. Індивідуальні навчально-дослідні завдання (есе, аналітичний 

огляд, аналіз проблеми) 
З метою набуття студентами під час практики умінь та навичок самостійного 

розв’язання виробничих, педагогічних, 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, підсумковій 

студентській конференції 

3. Підбір відео- та  аудіоматеріалів із розділів дисципліни   

4. Оформлення методичних матеріалів та інструкцій. 

5. Вивчення структури захворюваності в ЛПЗ проходження практики, оформлення 

протоколів дослідження з обґрунтуванням висновків своїх спостережень. 

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

проходження практики. 

7. Проведення наукових досліджень з медсестринства та відповідне оформлення їх 

результатів (протоколи, тези, доповіді). 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань 
1. Невідкладна допомога при пневмоніях, зумовлених CОVID-19 

2. Сучасна диференційна діагностика різних видів аритмій: миготливої аритмії, 

пароксизмальної тахікардії, екстрасистоли, блокади. 

3. Диференційна діагностика коматозних станів в педіатричній практиці медсестри 

бакалавра. 

4. Диференційна діагностика коматозних станів при патології нирок та органів 

сечовиділення. 

5. Невідкладна допомога при  коматозних станах, зумовлених патологією щитоподібної 

залози. 



6. Диференціальна діагностика коматозних станів при патології ендокринної системи та 

порушенні вуглеводного обміну. 

7. Диференційна діагностика абдомінального больового синдрому в хірургічній практиці 

8. Сучасні аспекти комплексного лабораторного тестування на коронавірус SARS-CoV-2. 

9. Моніторинг стану здоров‘я пацієнтів відділень терапевтичного та хірургічного профілю 

при підозрі на інфікування SARS-CoV-2. 

10. Пульсоксиметрія як метод переддіагностики коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. 

Обґрунтування важливих параметрів контролю. 

11. Діагностичне значення функціональних досліджень вентиляції легень. Участь 

медичної сестри-бакалавра в організації та проведенні досліджень. 

12. Шляхи реалізації збільшення тривалості життя в Україні - технології антиейджинг - 

медицини з метою раннього виявлення, профілактики, лікування та зменшення числа 

вікових захворювань. 

13. Організація та реалізація медсестринського обстеження та оцінки стану пацієнта в 

стаціонарі.  

14. Організація та реалізація медсестринського обстеження та оцінки стану пацієнта в 

домашніх умовах. 

15. Забезпечення медсестрою бакалавром безпечного лікарняного середовища в 

лікувально-профілактичних закладах. 

16. Черезшкірні коронарні втручання: коронаровентрикулографія, радіочастотна 

катетерна абляція, аортокоронарне шунтування. 

17. Лапароскопічні операції на органах черевної порожнини. 

18. Сучасні аспекти впровадження малоінвазивних технологій в планову та ургентну 

хірургію. 

19. Дослідження генетичних чинників розвитку та перебігу хірургічних захворювань. 

20. Питання безпеки вакцинації та організації роботи кабінетів профілактичних щеплень 

закладів охорони здоров’я. 

21. Проблеми керованих інфекцій дитячого віку (клініка, діагностика, лікування та 

профілактика). 

22. Коронавірус (COVID-19) у дітей: роль медичної сестри бакалавра у профілактиці 

інфікування і поширення серед дітей. 

23. Стратегія медичної сестри бакалавра  при плануванні догляду за дитиною 

інфікованою COVID-19. 

24. Класифікація недоношених дітей за морфологічною та функціональною зрілістю 

(ВООЗ). 

25. Програма парентерального харчування недоношених новонароджених в світлі 

сучасних рекомендацій. 

 

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ 
 

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В МЕДСЕСТРИНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 

1. Організаційно-правові засади забезпечення громадян України та інших осіб, які 

перебувають на її території, екстреною медичною допомогою, у тому числі під час 

виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків. 

2. Засади створення, функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги 

України. 

3. Основні завдання, функції, права та відповідальність медичних працівників (сестри 

медичної (брата медичного) станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної 

допомоги) з питань надання медичної допомоги пацієнту (постраждалому) у 

невідкладному стані. Етичні, деонтологічні та комунікативні аспекти ЕМД. 

4. Оснащення виїзної бригади ЕМД (вироби медичного призначення, медикаменти, 

спеціальні засоби). Забезпечення амбулаторії сімейного лікаря та різнопрофільних 



відділень стаціонару для надання ЕМД. 

5. Особиста безпека працівника бригади ЕМД (медичного працівника) під час надання 

екстреної медичної допомоги (організаційні заходи, технічні засоби особистої 

безпеки). 

6. Небезпечні ситуації, які можливі на місці події, тактика медичних працівників і 

пріоритети у випадку наявності небезпеки. Визначення числа постраждалих та потреби 

у додатковій допомозі. Визначення механізму ураження постраждалого. 

7. Організації оперативно-диспетчерської служби екстреної медичної допомоги. 

8. Історія виникнення екстреної медичної диспетчеризації та приклади її становлення у 

країнах світу. 

9. Нормативно-правові акти України, що регулюють діяльність оперативно-

диспетчерської служби системи екстреної медичної допомоги. 

10. Пріоритети екстреної медичної диспетчеризації (відправки) та роль диспетчера 

екстреної медичної допомоги в провідних країнах світу. 

11. Наукове обґрунтування функціонування екстреної медичної диспетчеризації як 

складової системи екстреної медичної допомоги. 

12. Режими реагування у пріоритетності надання екстреної медичної допомоги. 

13. Початкові дії медичних працівників у випадку невідкладного стану пацієнта. 

14. Ергономічні принципи в роботі виїзної бригади ЕМД (при роботі в приміщенні, на 

вулиці). 

15. Організаційні принципи надання екстреної медичної допомоги при масових ураженнях 

під час надзвичайних ситуацій, первинне медичне сортування за системою START. 

 

КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ 

1. Накази МОЗ України, які регламентують роботу медичної сестри стаціонару. 

2. Застосування моделі В. Хендерсон в практичній діяльності медичної сестри. 

3. Сестринський діагноз, його формування. 

4. Сестринський процес в спеціалізованих клініках. 

5. Стандарти сестринської діяльності пульмонологічного відділення. 

6. Стандарти сестринської діяльності гастроентерологічного відділення. 

7. Стандарти сестринської діяльності кардіологічного відділення. 

8. Офіційні форми медичної документації в закладах охорони здоров’я України. 

9. Особливості роботи медичної сестри з особами похилого віку. Психосоціальна 

реабілітація пацієнтів.  

10. Професійні шкідливості в роботі медсестри, профілактика їх. Дотримання правил 

техніки безпеки. 

11. Медсестринський процес та втручання при патології органів дихання. 

12. Медсестринський процес та втручання при патології органів кровообігу. 

13. Медсестринський процес та втручання при патології органів травлення. 

14. Медсестринський процес та втручання  при патології органів сечовиділення. 

15. Медсестринський процес та втручання при патології ендокринної системи. 

16. Медсестринський процес та втручання при патології крові та органів кровотворення. 

17. Виявлення основних клінічних проявів патології нервової системи. 

18. Особливості медсестринського догляду за пацієнтами з набутим імунодефіцитом. 

19. Виявлення основних клінічних проявів та медсестринська допомога при отруєннях. 

 

КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ 

1. Проблемні аспекти в діяльності середнього медичного персоналу в умовах 

домашнього нагляду за хірургічними хворими. 

2. Основні принципи надання хірургічної допомоги населенню України та її правові 

аспекти. Класифікація хірургічної допомоги. Особливості організації роботи медичних 

сестер в загальнохірургічному та спеціалізованих хірургічних відділеннях (торакальне; 



нейрохірургічне; урологічне; проктологічне; ендокринної та лапароскопічної хірургії; 

травматологічне тощо). Медсестринський процес в хірургічних клініках 

3. Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. 

Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна 

підготовка пацієнтів.  

4. Організація роботи і завдання персоналу операційної. Хірургічний інструментарій, 

шовний матеріал. Техніка і хід операцій.  

5. Операційна медсестра – асистент хірурга. Хірургічна рана. Принципи дренування та 

декомпресії. Види, показання, та техніка виконання первинної та вторинної обробки рани. 

6. Ранній післяопераційний період. Мета, завдання. та особливості сестринського 

догляду за хворими при різних видах оперативних втручань.  

7. Ранні та пізні післяопераційні ускладнення. Парез кишківника. Інфекційний контроль 

в хірургічних клініках. 

8. 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. 

9. Сестринська 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 судин, гіпертензія, 

тромбоемболія). 

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

гемостазіологічного стану.  

11. Діагностика внутрішньої та зовнішньої кровотечі.  

12. Гемотрансфузія та інфузія, Покази, протипокази, техніка переливання, можливі 

ускладнення, профілактика ускладненнь. 

13. Кровозамінники, їх класифікація. Покази, протипокази, техніка переливання, можливі 

ускладнення, профілактика ускладненнь. 

14. Стратегія сестринської допомоги пацієнтам з порушеннями функції нирок та сечового 

міхура. Методи оцінки функції нирок та сечового міхура.  

15. Медсестринська тактика при літіазі та уролітіаз, травмахи сечостатевого апарату. 

 

КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДІАТРІЇ 

1. Проблемні аспекти в діяльності середнього медичного персоналу в умовах 

домашнього нагляду за дітьми. 

2. Основні принципи надання педіатричної допомоги населенню України та її правові 

аспекти. Класифікація педіатричної допомоги. Особливості організації роботи медичних 

сестер в педіатричному відділенні. Медсестринський процес в педіатричних клініках.  

3. 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. 

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

гемостазіологічного стану. Діагностака внутрішньої та зовнішньої кровотечі.  

5. Гемотрансфузія та інфузія, Покази, протипокази, техніка переливання, можливі 

ускладнення, профілактика ускладненнь. 

6. Стратегія сестринської допомоги дітям з порушеннями функції нирок та сечового 

міхура. Методи оцінки функції нирок та сечового міхура.  

7. Медсестринська тактика при літіазі та уролітіаз, травмахи сечостатевого апарату. 

8. Гепатит А. Етіологія, епідеміологія, клініка, ускладнення, лікування. Догляд за 

дітьми. Заходи у вогнищі інфекції. 

9. Гепатит В. Етіологія, епідеміологія,  клініка, ускладнення, лікування. Догляд за 



дітьми. Заходи у вогнищі інфекції.  

10. СНІД. Етіологія, епідеміологія,  клініка, ускладнення, лікування. Догляд за дітьми.  

11. Гостра дихальна недостатність. Причини, механізм розвитку. Надання невідкладної 

допомоги. Догляд за дитиною. 

12. Синдром недостатності кровообігу. Причини, механізм розвитку. Надання 

невідкладної допомоги. Догляд за дитиною. 

13. Гостра та хронічна ниркова недостатність. Надання невідкладної допомоги. Догляд за 

дитиною. 

14. Судомний синдром. Причини, механізм розвитку. Клінічні прояви. Надання 

невідкладної допомоги на догоспітальному і госпітальному етапах. Догляд за дітьми. 

15. Гіпертермічний синдром. Причини, механізм розвитку. Клінічні прояви. Надання 

невідкладної допомоги на догоспітальному і госпітальному етапах. Догляд за дітьми. 

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Медсестринська переддипломна 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, 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 та закладу охорони здоров’я 

що є базою переддипломної практики, бути толерантними, доброзичливими та 

виваженими у спілкуванні зі здобувачами та викладачами, пацієнтами, медичним 

персоналом закладів охорони здоров’я. 

Політика щодо відвідування переддипломної практики здобувачами вищої 

освіти:  

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

метою поточного та підсумкового оцінювання знань (окрім випадків відсутності за 

поважною причиною). 

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 переддипломної 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 переддипломної практики. 

При виникненні  заборгованості з будь-яких причин студент повинен повторно 

пройти переддипломну практику. 

 

6. Політика оцінювання 
Оцінювання медсестринської переддипломної практики є рейтинговим та 

визначається за результатами проведення модульного контролю. 

Критерії оцінювання (розподіл балів, які отримують студенти) з 

медсестринської переддипломної практики.  



Кожен змістовий модуль максимально оцінюється в 50 балів, індивідуальні завдання 

– від 0 до 12 балів, але не більше 50 балів. Максимальна кількість балів, яку може 

отримати здобувач вищої освіти  за переддипломну практику – 200 балів, мінімальну – 

120 балів. 

 

Схема 1. Розподіл та нарахування балів при оцінюванні успішності в балах ЕСТS 

Модуль 1.  Переддипломна практика 

Орієнтовні максимальні значення оцінювання модуль-контролю 

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

Змістовий модуль 1 50 44 34 0 

Змістовий модуль 2 50 45 35 0 

Змістовий модуль 3 50 45 35 0 

Змістовий модуль 4 50 45 35 0 

ІДРС (не більше 12 балів) - - - 0 

МОДУЛЬ 1  200 160 120 0 

Межі балів за шкалою 

ЕCTS 

200-180 179-140 139-120  119 і менше 

 

Таблиця 1. 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 

5 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання під 

час захисту 

5 

 Максимальна підсумкова оцінка 12 

ІНДЗ здобувач може виконати під час кожного змістового модулю. 

Загальна кількість балів за змістовий модуль та за ІНДЗ не повинна 

перевищувати 50 балів. 

 

Схема 2. Критерії оцінювання практичного завдання з клінічних дисциплін змістових 

модулів переддимломної практики 

Підсумковий модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

Вирішення ситуаційного клінічного 

завдання, встановлення медсестринського 

діагнозу, планування етапів 

медсестринського процесу, бали 

20 17 12 0 

Демонстрація практичної навички, бали 30 27 23 0 

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

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час вирішення 

ситуаційного клінічного завдання складає 20 балів, мінімальна – 12 балів (схема 2): 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час виконання 

практичного завдання складає 30 балів (схема 2): 

1) підготовка до маніпуляції – 5 балів; 

2) демонстрація навички на муляжі – 20 балів; 

3) завершення процедури – 5 балів. 



Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент під час виконання 

практичного завдання складає 23 бала (схема 2). 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за переддипломну 

практику– 200 балів. 

 

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

 

7. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

Навчальна література: 

1. Актуальні питання педіатрії За ред. В.В. Бережного — К. Здоров’я, 2006. 

2. Антропова Т.О. Обстеження та визначення стану здоров’я: Підручник / 

Т.О. Антропова та ін. — К.: Медицина, 2006. — 352 с. 

3. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський процес: 

Основи сестринської справи та клінічного медсестринства. — К.: Здоров’я, 2001. — 208 с. 

4. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи: Навч. посібник. — К.: Здоров’я, 

2005. — 464 с. 

5. Ковальчук О.Л., Сабадишин Р.О., Маркович С.В. Медсестринство в хірургії. — 

Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 480 с. 

6. Медсестринський догляд за пацієнтом: Стандарти медсестринських процедур, 

маніпуляцій та планів догляду і навчання: навч. посібник / І.Я. Губенко, О.Т.Шевченко, 

Л.П.Бразалій, В.Г.Апшай. – К.: Медицина, 2008. – 304 с. 

7. Медсестринство в педіатрії / За ред. В.С. Тарасюка. –К.: Здоров’я, 2001. 

8. Методические рекомендации по применению дезинфицирующих средств, 

разрешенных к применению в Украине. — Одесса, 2005. 

9. Наказ МОЗ і АМН України від 02.04.2002, № 127/18 “Інструкція про порядок 

проведення діагностики лікарської алергії”. 

10. Основи догляду в домашніх умовах: Навч. посібник для патронажних медичних 

сестер/За заг. ред. І.Т. Усіченка, А.В. Царенка, С.А. Місяка. — Тернопіль: Укрмедкнига, 

2000 — 372 с. 

11. Пономаренко В.М. Реорганізація первинної медико-санітарної допомоги 

населенню на засадах загальної лікарської практики/сімейної медицини: інструктивно-

методичні матеріали для сімейного лікаря. — К., 2001. — 172 с. 

12. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими / За 

заг. ред. д-р мед. наук, проф. А.В. Єпішина. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. 

13. Файник А.Ф., Бродик О.В. Невідкладні стани в клініці внутрішніх захворювань. 

— Львів: Фенікс, 2002. 

14. Шегедин М.Б., Шуляр І.А. та ін. Медсестринство в терапії. — Дрогобич: 

Відродження, 2006. 

15. Ваврик Ж.М. Лекції з хірургії. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 444 с. 

16. Ковальчук Л.Я. та ін. Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія 

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 



невідкладних станів: Навч. посібник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. — 324с. 

17. Кудрявцева Т.О. Сестринський процес: етапи, зміст, документація: Навч.-метод. 

посібник. — К.: Здоров’я, 2001. — 96 с. 

18. Тарасюк В.С. Ріст і розвиток людини. — К.: Здоров’я , 2002. — 272 с. 

19. Шевченко О.Т. Психологія кризових станів: Навч. посібник.— К.: Здоров’я, 2005 

— 120 с. 

Електронні ресурси: 

1. Міністерство охорони здоров’я України. Трансформація системи. [Електронний 

ресурс]. – Шлях доступу: https://moz.gov.ua/plan-reform 

2. Міністерство охорони здоров’я України. Медичним працівникам. [Електронний 

ресурс]. – Шлях доступу: https://moz.gov.ua/medichnim-pracivnikam 

3. Всесвітня органiзацiя охорони здоров'я в Україні [Електронний ресурс]. – Шлях 

доступу: https://www.who.int/countries/ukr/ru/ 

4. Веб-  сайт Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного 

медичного університету. https://www. Chern_medcollege@ukr.net,   

5. Навчальні матеріали для студентів Чернівецького медичного коледжу 

Буковинського державного медичного університету: www.MOODLE 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Наказ МОЗ України від 19.05.2020 № 1167 "Про затвердження Примірного 

табеля матеріально-технічного оснащення відділень екстреної (невідкладної) медичної 

допомоги" https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19052020--

1167-pro-zatverdzhennja-primirnogo-tabelja-materialno-tehnichnogo-osnaschennja-viddilen-

ekstrenoi-nevidkladnoi-medichnoi-dopomogi 

10. Наказ від 29 серпня 2008 року N 500 «Про заходи щодо удосконалення надання 

екстреної медичної допомоги населенню в Україні» 

https://ips.ligazakon.net/document/MOZ8796  

11. Примірне положення про старшого фельдшера (сестру медичну) підстанції 

(відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ17994.html  
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