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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ХОСПІСНА ТА ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА, М/С В ГЕРОНТОЛОГІЇ 
 (назва навчальної дисципліни) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень, 

форма навчання 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Елективний курс   

Модулів – 1 Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО   

 

Термін навчання (рік) 

1 рік 10 місяців 

Курс – ІІ 

Загальна кількість 

годин – 90 год. 

Семестр – 2 

Лекції 

20 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 52 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр Навчальна практика 

32 год. 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 38 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

38 год. 

Індивідуальні завдання 

Вид контролю:  

залік  

 
Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 
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І. ВСТУП 

 
Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Ергономіка та біомеханіка в 

медсестринській практиці» складена відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 

Медсестринство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОНУ 

від 05.12.2018 року № 1344 та освітньо-професійної програми, яка затверджена в Чернівецькому 

медичному фаховому коледжі на засіданні Педагогічної ради коледжу від 10.12.2019р. протокол 

№ 3. Освітньо-професійна програма введена в дію з 01 вересня 2019 року, переглянута та 

затверджена на засіданні Педагогічної ради 31.08.2020р. протокол № 1. Робоча навчальна 

програма вводиться в дію з 01 вересня 2020 року. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Ергономіка та біомеханіка в медсестринській 

практиці» розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій – 20, навчальної практики під 

керівництвом викладача – 32, самостійної роботи здобувачів освіти – 38 годин. 

Метою навчальної дисципліни «Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці» є 

надати здобувачам вищої освіти фундаментальну і логічно-послідовну систему знань практичної 

спрямованості з ергономіки, що допоможе ефективно виконувати роботу з мінімальною 

витратою енергії і максимальною безпекою для персоналу, та пацієнта Удосконалити знання  

правильної біомеханіки і застосування основних її правил в процесі медсестринського догляду, 

у т.ч з профілактики травматизму медичних працівників, що допоможе запобігти виникненню 

професійних захворювань медичних працівників, пов'язаних з фізичними перевантаженнями на 

хребет, які підвищують ризик компресії тіл хребців і провокують больовий синдром у спині, 

тощо. Удосконалення знань та навчання пацієнтів та його родичів для ефективного задоволення 

потреби рухатися і уникати небезпеки травм, падінь, пошкоджень, при здійсненні різних 

переміщень важкохворої людини.  

Основні завдання удосконалення теоретичних знань, практичних навичок та вмінь з 

ергономіки та біомеханіки в медсестринській практиці здобувачів вищої освіти, що працюють у 

закладах охорони здоров’я з надання медичної допомоги у відділеннях різного профілю, 

оволодіння основними аспектами здійснення догляду за пацієнтами які обмежені в рухових 

потребах та переміщені, навчання пацієнтів та його родичів для ефективного задоволення 

потреби рухатися. Ефективно виконувати роботу з мінімальною витратою енергії і 

максимальною безпекою для персоналу. 

Передумовами для вивчення дисципліни є раніше здобуті програмні результати навчання 

за ОКР молодший спеціаліст галузі знань 22 Охорона здоров’я. 

 

 



ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в 

освітньому процесі,, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

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. 

Знати значення 

збереження 

моральних, 

культурних, наукових 

цінностей та досягнень 

для формування і 

розвитку повноцінного 

суспільства. 

Вміти використовувати 

розуміння предметної 

області для розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій. 

Здатність донести власні 

переконання щодо значення 

збереження та примноження 

досягнень суспільства та 

здоровий спосіб життя. 

Вміти оцінити цінність 

досягнень суспільства 

та використовувати 

різні види та форми 

рухової активності для 

активного відпочинку 

та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК 04 Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях 

 

Мати спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі 

навчання.  

 

Вміти розв’язувати 

складні задачі і 

проблеми, які виникають 

у професійній діяльності.  

Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, 

знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців та 

нефахівців.  

Відповідати за 

прийняття рішень 

ЗК 06 Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так і письмово 

Мати досконалі знання 

державної мови   

 

Вміти застосовувати 

знання державної мови, 

як усно так і письмово  

 

Використовувати при 

фаховому та діловому 

спілкуванні та при підготовці 

документів державну мову.   

Нести відповідальність 

за вільне володіння 

державною мовою, за 

розвиток професійних 

знань. 

ЗК 11 Здатність працювати в 

команді 

 

Знати тактики та 

стратегії спілкування, 

закони та способи 

Вміти обирати способи 

та стратегії спілкування 

для забезпечення 

Використовувати стратегії 

спілкування   

 

Нести відповідальність 

за вибір та тактику 

(способу) комунікації 
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комунікативної 

поведінки.  

ефективної командної 

роботи  

ЗК 12 Навички 

міжособистісної взаємодії 

Знати закони та 

способи 

міжособистісної 

взаємодії  

 

Вміти обирати способи 

та стратегії спілкування 

для міжособистісної 

взаємодії  

Використовувати навички 

міжособистісної взаємодії  

 

Нести відповідальність 

за вибір та тактику 

(способу) комунікації 

Спеціальні (фахові) компетентності:  

СК 07 Збереження власного 

здоров’я фахівця при 

здійсненні догляду, виконанні 

маніпуляцій та процедур, при 

переміщенні і 

транспортуванні 

пацієнта/клієнта 

 

Мати спеціальні 

знання про правила 

асептики, антисептики 

та інфекційної безпеки, 

при здійсненні 

догляду, виконанні 

маніпуляцій та 

процедур, при 

переміщенні та 

транспортуванні 

пацієнта/клієнта.  

Вміти дотримуватись 

правил асептики, 

антисептики та 

інфекційної безпеки при 

здійсненні догляду за 

пацієнтом, виконанні 

маніпуляцій та процедур, 

при різних видах 

переміщення та 

транспортування 

пацієнта/клієнта.  

Здатність комунікативно 

залучати оточення 

пацієнта/клієнта, медичних 

працівників для вирішення 

завдань інфекційної безпеки, 

здійснення його переміщення 

та транспортування  

 

Нести персональну 

відповідальність за 

дотримання 

інфекційної безпеки в 

закладі охорони 

здоров’я, домашніх 

умовах, за безпечне 

переміщення та 

транспортування 

пацієнта/клієнта 

 
 

 



 

 ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною 

програмою «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 223 Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після 

завершення вивчення дисципліни «Ергономіка та біомеханіка у медсестринській практиці», 

є: 

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 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. 
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ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 
Навчальна 

практика 
СРС 

Модуль 1 Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці. 

1 Безпечне лікарняне середовище. Дотримання режиму 
рухової активності  Вплив фізичного навантаження на 
здоров’я медичного персоналу Організація робочого 
місця медичної сестри бакалавра для запобігання 
травмам хребта. Створення безпечного лікарняного 
середовища для пацієнтів з різними видами патології 

8 6 4 4 

2 Поняття про медичну ергономіку. Ергономічні 
принципи організації праці медпрацівника: 
Використання необхідного обладнання, допоміжних 
засобів для переміщення і підйому пацієнта. 
Використання прийомів ергономіки, спеціальних 
пристосувань для підйому пацієнта в ліжку, підручних 
засобів, ходунків, тростини 

4 4 2 4 

3 Поняття про медичну біомеханіку. тіла в спокої і при 

русі: ходьбі, підйомах важких предметів, нахилах, в 

положенні сидячи, стоячи, лежачи. Використання 

правил біомеханіки для безпечного переміщення 

пацієнта. Медична біомеханіка. Правила біомеханіки під 

час організації робочого місця і в процесі діяльності 

медичної сестри для запобігання травмам хребта  

8 4 2 4 

4 Допомога пацієнту при зміні положення тіла в ліжку 
ліжку (на спині, на животі ) при вимушених положеннях 
пацієнта. Принципи безпечного переміщення пацієнта 
на візок, крісло-візок, ноші, ліжко. Фактори ризику 
нещасних випадків у пацієнтів різного віку Виявлення 
пацієнтів з високим ризиком нещасних випадків 

8 2 2 4 

5 Види захоплення (через руку, при піднятому лікті, 
пахвове, утримання за таз, талію, ремінь).Способи 
безпечного підняття пацієнта без допоміжних засобів.. 

6 - 2 2 

6 Методи переміщення пацієнта в ліжку 6 2 2 2 

7 Методи переміщення пацієнта під час купання і ходьбі 6 - 2 4 

8 Види транспортування пацієнтів 6 2 2 4 

9 Методи переміщення пацієнтів на стілець, каталку, 
крісло - каталку, 

6 - 2 2 

10 Методи підняття пацієнта на невисокому ліжку.- 6 - 2 2 

11 Методика проведення переміщення пацієнта трьома 
особами 

6 - 2 2 

12 Правила переміщення і зміни положення тіла пацієнта у 
положенні Фаулера, Сімса 

2 - 4  

13 Способи безпечного підняття пацієнта з використанням 
приладів 

6 - 2 2 

14  Методи зниження ризиків для пацієнтів. Залік 
 

4 - 2 2 

Усього за курс навчання: 90 20 32 38 
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V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Тема лекції 

Кількість 
годин 

Модуль 1 Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці. 

1 Вплив фізичного навантаження на здоров’я медичного персоналу. 2 
2 Організація робочого місця медичної сестри бакалавра для запобігання 

травмам хребта 2 

3 Безпечне лікарняне середовище. Дотримання режиму рухової активності 2 
4 Поняття про медичну ергономіку. Ергономічні принципи організації праці 

медпрацівника:  
2 

5 Використання необхідного обладнання, допоміжних засобів для 
переміщення і підйому пацієнта. 

2 

6 Поняття про медичну біомеханіку. тіла в спокої і при русі: ходьбі, підйомах 
важких предметів, нахилах, в положенні сидячи, стоячи, лежачи, а також 
при виконанні повсякденних життєвих функцій 

2 

7 Правила біомеханіки під час організації робочого місця і в процесі 

діяльності медичної сестри для запобігання травмам хребта 
2 

8 Допомога пацієнту при зміні положення тіла в ліжку. 2 

9 Принципи безпечного переміщення пацієнта на візок, крісло-візок, ноші, 

ліжко. 
2 

10 Фактори ризику нещасних випадків у пацієнтів різного віку Виявлення 

пацієнтів з високим ризиком нещасних випадків 
2 

Усього за курс навчання: 20 
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VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

під керівництвом викладача 
 

№ з/п Навчальна практика 
Кількість 

годин 

Модуль 1 Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці. 

Змістовий модуль 1. Вплив на організм медичної сестри фізичного навантаження та 

профілактика травм. 

1 
Безпечне лікарняне середовище- профілактика професійних захворювань 

хребта медичного персоналу 
2 

2 
Створення безпечного лікарняного середовища для пацієнтів з різними 

видами патології  
2 

Всього ЗМ 1 4 

Змістовий модуль 2. Ергономіка та біомеханіка здоров'язберігаючи складові медичного 

персоналу. 

3 

Аспекти медичної ергономіки. Використання прийомів ергономіки, 

спеціальних пристосувань для підйому в ліжку, підручних засобів, ходунків, 

тростини. 

2 

4 
Медична біомеханіка. Використання правил біомеханіки для безпечного 

переміщення пацієнта. 
2 

Всього ЗМ 2 4 

Змістовий модуль 3 Техніка безпечного переміщення пацієнта 

5 
Правила переміщення і зміни положення тіла пацієнта у ліжку (на спині, на 

животі ) при вимушених положеннях пацієнта. 
2 

6 
Види захоплення (через руку, при піднятому лікті, пахвове, утримання за таз, 

талію, ремінь).Способи безпечного підняття пацієнта без допоміжних засобів. 
2 

7 Методи переміщення пацієнта в ліжку 2 

8 Методи переміщення пацієнта під час купання і ходьбі 2 

9 Види транспортування пацієнтів 2 

10 Методи переміщення пацієнтів на стілець, крісло - каталку, каталку 2 

11 Методи підняття пацієнта на невисокому ліжку.- 2 

12 Методика проведення переміщення пацієнта трьома особами 2 

13 Правила переміщення і зміни положення тіла пацієнта у положенні Фаулера 2 

14 Правила переміщення і зміни положення тіла пацієнта у положенні Сімпса 2 

15 Способи безпечного підняття пацієнта з використанням приладів 2 

16 Методи зниження ризиків для пацієнтів. Залік 2 

Всього  ЗМ 3 24 

Усього за курс навчання: 32 
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VІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

Модуль 1 Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці. 

1 Лікувально-охоронний режим, його елементи 4 

2 Положення ніг сестри при піднятті важкостей.  4 

3 Положення спини медичної сестри під час переміщення пацієнта 4 

4 Використання ваги тіла для зняття напруги при переміщенні пацієнта. 4 

5 Робота в бригаді, методика втримання пацієнта двома, або більше особами 4 

6 
Підняття пацієнта за допомогою натягнутого простирадла, плечем, із 

використанням пацієнтом ручної колодки, за допомогою розгойдування 

4 

7 Транспортування пацієнта з ліжка на стілець, із стільця в туалет і навпаки 4 

8 Застережні заходи проти падіння пацієнта. Допомога пацієнтові який впав. 4 

9 
Правила, якими слід дотримуватись медичним працівникам, щоб уникнути 

травм хребта, колінних  суглобів при переміщенні пацієнтів 

4 

10 Комплекси заходів, що гарантують безпеку пацієнтів і медичних працівників, 

які здійснюють догляд. 

2 

Усього за курс навчання: 38 
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VІІI. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТА (ІДРС) 

(есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

 

1. Виступи на засіданні науково-студентському гуртку. 

2. Участь у наукових конференціях. 

3. Створення фільми, презентації 

4. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, дослідницькі й 

аналітичні роботи) 

1. Роль медичної сестри бакалавра у забезпеченні медичною допомогою населення в 

організації дистанційної взаємодії між сімейною медициною та діагностичними службами  

2. Дистанційний централізований моніторинг стану здоров’я пацієнтів при 

вимушених положеннях тіла пацієнта.  

3. Діяльність медичної сестри бакалавра в раціональній організації робочого місця 

медичної сестри бакалавра. 

4. Сучасні прилади які використовуються для переміщення пацієнтів.  

5. Роль медичної сестри бакалавра в профілактиці ускладнень пов'язаних з підняттям 

пацієнта  

6. Забезпечення медичної сестри бакалавра безпечного лікарняного середовища в 

лікувально-профілактичних закладах. 

7. Оцінка стану пацієнта, організація та реалізація медсестринського втручання в 

домашніх умовах. 

8. Оцінка стану пацієнта, організація та реалізація медсестринського обстеження при 

підготовці до фізичних реабілітаційних процедур. 

9. Шляхи реалізації збільшення тривалості життя  в Україні – технології антиейджинг 

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

вікових захворювань. 

10. Роль медсестри бакалавра у реалізації основних принципів страхової медицини. 
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ІХ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Модуль І. Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці 

 

Лекція 

Тема 1. Вплив фізичного навантаження на здоров’я медичного персоналу  

Вплив фізичного навантаження на здоров’я медичного персоналу. Вплив професійних 

факторів небезпечних для здоров'я. Робоче місце медичної сестри. Гігієнічні вимоги до 

організації робочого місця. Антропометричні вимоги до організації робочого місця. 

Фізіологічні та психофізіологічні вимоги до організації робочого місця. Загальні вимоги для 

організації робочого місця медичного персоналу. Робоче місце і робоча поза медичного 

працівника користувача комп'ютером. Пересування пацієнта в ліжку різними методами. 

Профілактика травм медичних працівників. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача  

Тема 1. Безпечне лікарняне середовище- профілактика професійних 

захворювань хребта медичного персоналу. 

Безпечне лікарняне середовище- профілактика професійних захворювань хребта 

медичного персоналу. Правильна біомеханіка при різних  положеннях тіла пацієнта. 

Фактори виникнення нещасних випадків і травм у медичного персоналу при переміщенні 

хворого. Методи зниження ризиків нещасних випадків і травм у медичного персоналу. 

Збирання необхідної інформації про пацієнта. Обговорення плану спільних дій із пацієнтом 

і колегою перед його транспортуванням. Правила біомеханіки при організації робочого 

місця і в процесі діяльності медичної сестри - бакалавра для запобігання розвитку травм 

хребта та опорно-рухового апарату; 

 

Лекція 

Тема 2. Організація робочого місця медичної сестри бакалавра для запобігання 

травмам хребта. 

Організація робочого місця медичної сестри бакалавра для запобігання травмам 

хребта. Здоров'я медперсоналу та його безпека на робочому місці.  Рекомендації щодо 

створення безпечного лікарняного середовища. 
Робоче місце медичної сестри. Гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 

Антропометричні вимоги до організації робочого місця. Фізіологічні та психофізіологічні 

вимоги до організації робочого місця. Загальні вимоги для організації робочого місця 

медичного персоналу. Робоче місце і робоча поза медичного працівника користувача 

комп'ютером. Пересування пацієнта в ліжку різними методами. Профілактика травм 

медичних працівників. 

 

Лекція 

Тема 3 . Безпечне лікарняне середовище. Дотримання режиму рухової активності   

Безпечне лікарняне середовище. Дотримання режиму рухової активності. Рухова 

активність. Роль фізичних вправ. Фактори, що впливають на здоров'я. Раціональне 

харчування, як фактор здорового способу життя. 

Здоров'я медперсоналу та його безпека на робочому місці.  Рекомендації щодо 

створення безпечного лікарняного середовища. 

 
Навчальна практика під керівництвом викладача 2 

Тема 2. Створення безпечного лікарняного середовища для пацієнтів з різними 

видами патології 

Створення безпечного лікарняного середовища для пацієнтів з різними видами 

патології. Елементи лікувально-охоронного режиму. Класифікація режимів рухової 

активності в умовах лікувальних установ. Наслідки порушення хворим лікувально-
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охоронного режиму. збирання інформації про пацієнта. План спільних дій із пацієнтом і 

колегою перед його транспортуванням. 

Безпечне лікарняне середовище. Завдання медичної сестри. Забезпечення робочого 

місця медичної сестри. Біомеханіка тіла. Розповсюдженні захворювання опорно-рухової 

системи. Розповсюдженні травми опорно-рухової системи. 

 

Лекція 

Тема 4. Поняття про медичну ергономіку. Ергономічні принципи організації 

праці медпрацівника: 

Поняття про медичну ергономіку. Мета та завдання медичної ергономіки. Що вивчає 

медична ергономіка. Основи медичної ергономіки. Історія ергономіки. Принципи і 

завдання медичної ергономіки. Поняття про ергономічні системи. Методи ергономіки. 

Ергономічні критерії. Психічні процеси і трудова діяльність. Ергономічні принципи 

організації праці медпрацівника: Використання необхідного обладнання, допоміжних 

засобів для переміщення і підйому пацієнта. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача  

Тема 3. Аспекти медичної ергономіки. Використання прийомів ергономіки, 

спеціальних пристосувань для підйому в ліжку, підручних засобів, ходунків, тростини 

Основна мета та завдання медичної ергономіки. Використання прийомів ергономіки, 

спеціальних пристосувань для підйому в ліжку, підручних засобів, ходунків, тростини. 

Прийоми медичної ергономіки. Сучасні допоміжні засоби для переміщення хворого. 

Збирання інформації про пацієнта. План спільних дій із пацієнтом і колегою перед його 

транспортуванням. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача  

Тема 4. Медична біомеханіка. Використання правил біомеханіки для безпечного 

переміщення пацієнта 

Поняття про медичну біомеханіку. тіла в спокої і при русі: ходьбі, підйомах важких 

предметів, нахилах, в положенні сидячи, стоячи, лежачи, а також при виконанні 

повсякденних життєвих функцій.  

Правильна біомеханіка при різних  положеннях тіла пацієнта. Фактори виникнення 

нещасних випадків і травм у медичного персоналу при переміщенні хворого. Методи 

зниження ризиків нещасних випадків і травм у медичного персоналу. Збирання інформації 

про пацієнта. План спільних дій із пацієнтом і колегою перед його транспортуванням.  

 

Лекція 

Тема 5. Використання необхідного обладнання, допоміжних засобів для 

переміщення і підйому пацієнта. 

Використання необхідного обладнання, допоміжних засобів для переміщення і 

підйому пацієнта. Ортопедичні засоби в реабілітації осіб з травмами різних локалізацій. 

Ортезні системи в реабілітації хворих з травмами різних локалізацій. Крісло колісне як засіб 

пересування травмованих осіб. Мобільний підйомник GL5 призначений для переміщення 

пацієнтів. Стельовий підйомник для переміщення і підйому пацієнтів. Слинги для 

підйомника. Підйомник для інвалідів електричний D02A (з акумулятором). Загальні 

завдання з підйому та переміщення пацієнтів. Подвійний підйомник підйому та 

переміщення пацієнтів. Стропа для ніг покази та умови  для застосування. Попередження 

травм пацієнта в лікувальному закладі, роль медсестри в безпеці пацієнта 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача  

Тема 5. Правила переміщення і зміни положення тіла пацієнта у ліжку (на спині, 

на животі ) при вимушених положеннях пацієнта. 

Правила переміщення і зміни положення тіла пацієнта у ліжку (на спині, на животі ) 
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при вимушених положеннях пацієнта. Типи положення тіла пацієнтів. Правила 

переміщення положення тіла у ліжку. Правила зміни положення тіла пацієнта у ліжку. 

Правила переміщення і зміни тіла пацієнта в ліжку при вимушених положеннях. Збирання 

інформації про пацієнта. План спільних дій із пацієнтом і колегою перед його 

транспортуванням. Правила біомеханіки при організації робочого місця і в процесі 

діяльності медичної сестри - бакалавра для запобігання розвитку травм хребта та опорно-

рухового апарату. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача  

Тема 6. Види захоплення (через руку, при піднятому лікті, пахвове, утримання за 

таз, талію, ремінь).Способи безпечного підняття пацієнта без допоміжних засобів. 

Види захоплення пацієнта для підняття його. Застосування різних методів захоплення 

пацієнта. Способи безпечного підняття пацієнта без допоміжних засобів. Види захоплення 

(через руку, при піднятому лікті, пахвове, утримання за таз, талію, ремінь). Основні заходи 

безпеки переміщення пацієнта і медичного персоналу. Методи зниження ризиків нещасних 

випадків і травм у медичного персоналу. Збирання інформації про пацієнта. План спільних 

дій із пацієнтом і колегою перед його транспортуванням. Правила біомеханіки при 

організації робочого місця і в процесі діяльності медичної сестри - бакалавра для 

запобігання розвитку травм хребта та опорно-рухового апарату. 

 

Лекція 

Тема 6. Поняття про медичну біомеханіку. тіла в спокої і при русі: ходьбі, 

підйомах важких предметів, нахилах, в положенні сидячи, стоячи, лежачи, а також 

при виконанні повсякденних життєвих функцій. 

Поняття про медичну біомеханіку. тіла в спокої і при русі: ходьбі, підйомах важких 

предметів, нахилах, в положенні сидячи, стоячи, лежачи, а також при виконанні 

повсякденних життєвих функцій. Типи положення тіла пацієнтів. Правила переміщення 

положення тіла у ліжку. Правила зміни положення тіла пацієнта у ліжку. Правила 

переміщення і зміни тіла пацієнта в ліжку при вимушених положеннях. 

 

Лекція 

Тема 7. Правила біомеханіки під час організації робочого місця і в процесі 

діяльності медичної сестри для запобігання травмам хребта 

Правила біомеханіки при організації робочого місця і в процесі діяльності медичної 

сестри - бакалавра для запобігання розвитку травм хребта та опорно-рухового апарату. 

Основні правила та послідовність дій. Попередження травматизму медичного працівника 

під час професійної діяльності. Навчання родичів правилам біомеханіки у процесі догляду 

за пацієнтами у домашніх умовах. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Тема 7. Методи переміщення пацієнта в ліжку 

Методи переміщення пацієнта в ліжку. Типи положення тіла пацієнтів. Правила 

переміщення положення тіла у ліжку. Правила зміни положення тіла пацієнта у ліжку. 

Правила переміщення і зміни тіла пацієнта в ліжку при виконанні гігієнічних процедур. 

Збирання інформації про пацієнта. План спільних дій із пацієнтом і колегою перед його 

транспортуванням. Правила біомеханіки при організації робочого місця і в процесі 

діяльності медичної сестри - бакалавра для запобігання розвитку травм хребта та опорно-

рухового апарату. 

 

Лекція 

Тема 8. Допомога пацієнту при зміні положення тіла в ліжку.  

Допомога пацієнту при зміні положення тіла в ліжку. Типи положення тіла пацієнтів. 
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Правила переміщення положення тіла у ліжку. Правила зміни положення тіла пацієнта у 

ліжку. Правила переміщення і зміни тіла пацієнта в ліжку при вимушених положеннях. 

Значення зміни положення тіла пацієнта у  ліжку під час проведення догляду.  

 

 

Лекція 
Тема 9. Принципи безпечного переміщення пацієнта на візок, крісло-візок, ноші, 

ліжко.  

Принципи безпечного переміщення пацієнта на візок, крісло-візок, ноші, ліжко.  

Використання необхідного обладнання, допоміжних засобів для переміщення і 

підйому пацієнта. Основні правила та послідовність з метою упередження травматизму 

пацієнтів та медичного працівника. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Тема 8. Методи переміщення пацієнта під час купання і ходьбі 

Складові лікувального режиму різних груп пацієнтів залежно від рухового режиму. 

Основні принципи лікувально-охоронного режиму. Основні санітарно-гігієнічного режиму. 

Правила  біомеханіки при організації догляду за пацієнтом під час купання (обтирання, 

ванни та душу). Збирання інформації про пацієнта. План спільних дій із пацієнтом і колегою 

перед його транспортуванням перед проведенням гігієнічних заходів. Правила біомеханіки 

при організації робочого місця і в процесі діяльності медичної сестри - бакалавра для 

запобігання розвитку травм хребта та опорно-рухового апарату.  

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Тема 9. Види транспортування пацієнтів 

Види транспортування пацієнтів. Основні вимоги до транспортування хворого. 

Додаткові засоби  для транспортування хворого. Вимоги до безпечного транспортування 

хворого. Вимоги до транспортування пацієнтів що знаходяться у критичному, 

непритомному станах. Збирання інформації про пацієнта. План спільних дій із пацієнтом і 

колегою перед його транспортуванням. Правила біомеханіки при організації робочого 

місця і в процесі діяльності медичної сестри - бакалавра для запобігання розвитку травм 

хребта та опорно-рухового апарату. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Тема 10. Методи переміщення пацієнтів на стілець, крісло - каталку, каталку 

Методи переміщення пацієнтів на стілець, крісло - каталку, каталку. Вимоги до 

транспортування пацієнта. Вимоги до перекладання пацієнта. Вимоги до перекладання 

важкохворих. Правила  біомеханіки при переміщення пацієнта на стілець, крісло-каталку, 

каталку. Збирання інформації про пацієнта План спільних дій із пацієнтом і колегою перед 

його транспортуванням. Правила біомеханіки при організації робочого місця і в процесі 

діяльності медичної сестри - бакалавра для запобігання розвитку травм хребта та опорно-

рухового апарату. 
 

Лекція 
Тема 10. Фактори ризику нещасних випадків у пацієнтів різного віку. Виявлення 

пацієнтів з високим ризиком нещасних випадків 

Фактори ризику нещасних випадків у пацієнтів різного віку. Виявлення пацієнтів з 

високим ризиком нещасних випадків. Методи зниження ризику падіння та інших травм у 

пацієнтів. Можливі проблеми пацієнтів, зокрема пов’язані з порушенням рухової 

активності. Медсестринські втручання у розв’язанні проблем, що виникли. Здійснювати 

комплекс заходів по забезпеченню лікувально-охоронного режиму.  
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Навчальна практика під керівництвом викладача 

Тема 11. Методи підняття пацієнта на невисокому ліжку.- 

Основні поняття і терміни біомеханіки. Принципи профілактики пошкоджень 

пацієнта та медичного персоналу. Методи підняття пацієнта на невисокому ліжку.-Правила 

підготовки до переміщення. Безпечні технічні прийоми утримання та підняття пацієнта. 

Попередження травм пацієнта та персоналу. Утримання пацієнта різними способами. 

Підняття та переміщення пацієнта, використовуючи різні прийоми утримання та 

переміщення; 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Тема 12. Методика проведення переміщення пацієнта трьома особами 

Методика проведення переміщення пацієнта трьома особами. Правила спілкування з 

пацієнтами з метою отримання згоди на певну маніпуляцію. Порядок проведення санітарної 

обробки пацієнта. Правила біомеханіки переміщення пацієнта. Показники функціонального 

стану пацієнта з недостатністю самодогляду. Порядок надання першої допомоги при 

виникненні загрозливих станів. Санітарно-епідемічні вимоги дотримання правил особистої 

гігієни. Правила зміни натільної та постільної білизни. Умови безпечного транспортування 

та переміщення пацієнта. Збирання інформації про пацієнта. Правила біомеханіки в 

медсестринській практиці. Організація безпечного середовища для пацієнта та персонала. 

Надання допомоги пацієнту при зміні положення тіла з дотриманням правил біомеханіки. 

Вимірювання температури тіла, частоти дихання, артеріального тиску, частоти пульсу. 

Надання невідкладної допомоги при виникненні загрозливих станів. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Тема 13. Правила переміщення і зміни положення тіла пацієнта у положенні 

Фаулера. 

Показання та протипоказання до надання пацієнту положення Фаулера. Фактори, що 

впливають на безпеку пацієнта та персоналу. Принципи догляду за тяжкохворим. 

Профілактика внутрішньолікарняної інфекції. Ергономічні принципи положення Фаулера. 

Медсестринська оцінка задоволення потреб у положенні Фаулера. Визначення ризику 

розвитку пролежнів. Догляд за шкірою за наявності різних ступенів пролежнів. Оцінка 

ступеню пролежнів за Нортон. Техніка заміни натільної та постільної білизни. Надання 

першої допомоги при виникненні загрозливих станів. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Тема 14. Правила переміщення і зміни положення тіла пацієнта у положенні 

Сімса. 

Показання та протипоказання до надання пацієнту положення Сімса. Фактори, що 

впливають на безпеку пацієнта та персоналу. Принципи догляду за тяжкохворим. 

Профілактика внутрішньолікарняної інфекції. Ергономічні принципи пооження Сімса. 

Медсестринська оцінка задоволення потреб в положенні Сімса. Визначення ризику 

розвитку пролежнів. Догляд за шкірою за наявності різних ступенів пролежнів. Оцінка 

ступеню пролежнів за Нортон. Техніка заміни натільної та постільної білизни. Надання 

першої допомоги при виникненні загрозливих станів. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Тема 15. Способи безпечного підняття пацієнта з використанням приладів 

Способи безпечного підняття пацієнта з використанням приладів. Основні поняття і 

терміни біомеханіки. Принципи профілактики пошкоджень пацієнта та медичного 

персоналу. Правила підготовки до переміщення. Безпечні  технічні прийоми утримання та 

підняття пацієнта. Попередження травм пацієнта та персоналу. Утримання пацієнта 

різними способами. Підняття та переміщення пацієнта, використовуючи різні прийоми 
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утримання та переміщення. Ергономічні прилади, види, принципи роботи з ними, 

дезінфекція їх після роботи. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Тема 16. Методи зниження ризиків для пацієнтів. Залік 

Лікувально-охоронний режим, його елементи і значення для пацієнтів з метою 

зниження ризиків для пацієнтів. Види режимів рухової активності. Фактори ризику 

нещасних випадків у пацієнтів різного віку. Методи зниження ризику падіння та інших 

травм у пацієнтів. Можливі проблеми пацієнтів, зокрема пов’язані з порушенням рухової 

активності. Медсестринські втручання у розв’язанні проблем, що виникли. Комплексні та 

системні заходи щодо забезпечення лікувально-охоронного режиму. Принципи 

вербального та невербального роз’яснення пацієнтам та родичам дотримання призначеного 

режиму фізичної активності. Безпечне транспортування пацієнтів. Правила біомеханіки при 

організації робочого місця і в процесі діяльності медичної сестри. Надання допомоги 

пацієнту при зміні положення тіла. 
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X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Основними  методами та формами навчання є:  

- лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять включає: 

словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного 

конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних технологій; проблемні 

лекції (розв’язування ситуаційних задач, кейсів), бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції із 

заздалегідь запланованими помилками, лекції-прес-конференції. 

- навчальна практика під керівництвом викладача: інструктаж, усне фронтальне 

опитування, письмове опитування, вирішення типових та нетипових практичних та 

ситуаційних клінічних завдань; ділова гра; робота у групах. 

- самостійна робота здобувачів освіти: обов'язкова, що передбачена навчальним 

планом і робочими програмами є одним з показників академічної активності та додаткових 

освітніх досягнень здобувачів вищої освіти. 

– виконання домашніх завдань;  

– доопрацювання матеріалів лекції;  

– робота в інформаційних мережах;  

– есе за вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з викладачем;  

– створення портфоліо навчального курсу та його презентація;  

– розробка кейсів;  

– підготовка відповідних документів, матеріалів тощо;  

– підготовка та публікація наукових статей, тез наукових доповідей та повідомлень тощо;  

– узагальнення матеріалів за обраною проблемою;  

– систематичне відвідування навчальних занять;  

– відвідування додаткових занять, лекцій, семінарів, круглих столів тощо;  

- відвідування та участь у засіданнях відповідних студентських наукових гуртків тощо;  

– інші здобутки, що підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо). 

- індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) –дослідницька робота 

здобувачів освіти, що полягає у самостійному проведенні обстеження пацієнта, досліджень, 

збиранні наукової інформації, її аналізи; до цієї ж категорії належать аудиторні потокові та 

групові заняття, участь у роботі студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка 

доповідей, тез, статей); участь у міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, 

вікторинах, Днів наук. 

- дистанційне навчання  
 

 



 

20 

 

ХІ. Форми та система забезпечення якості сформованих 

компетентностей та результатів навчання 
 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності (результатів навчання) 

здобувачів здійснюється відповідно до вимог програми обов’язкової дисципліни 

«Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці» та «Інструкції щодо 

оцінювання освітньої діяльності здобувачів в умовах впровадження Європейської 

кредитно-трансферної системи» організації освітнього процесу в Чернівецькому 

медичному фаховому коледжі. 

При оцінюванні роботи здобувача протягом семестру враховується наступне: 

− відвідування занять; 

− активна та продуктивна участь на навчальній практиці; 

− вивчення базової та додаткової літератури; 

− своєчасна здача завдань самостійного опрацювання, індивідуальної роботи та 

модулів. 

Методи оцінювання: 

− усне індивідуальне опитування 

− письмовий тестовий контроль 

− комп’ютерний тестовий контроль 

− розв’язування типових та нетипових клінічних ситуаційних завдань 

(компетентністне завдання) 

− демонстрація практичних навичок 

− індивідуальне дослідне завдання 

− студентські проекти 

− студентські презентації 

− індивідуальна ІДРС 

− семестровий залік 

 
Оцінювання вибіркової дисципліни «Ергономіка та біомеханіка в медсестринській 

практиці» є рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності 

здобувача (з урахуванням тем самостійної роботи та ІДРС). 

Передбачені наступні форми контролю: 

1. Контроль початкового рівня знань, який визначається на першому занятті 
навчальної практики та включає перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, 

який вивчали на попередніх курсах (анатомія, фізіологія, медсестринський процес, 

обстеження та оцінка стану здоров’я людини та ін.). Контроль проводять методом 

фронтального усного опитування або за допомогою структурованих тестів. 

2. Поточний контроль (засвоєння теми) контролюється на навчальній практиці 

відповідно до конкретних цілей, засвоєння конкретної теми змістовного модуля. 

Рекомендується застосовувати такі методи оцінювання рівня підготовки здобувачів: 

опитування, тестування, вирішення ситуаційних клінічних завдань, практична перевірка 

рівня оволодіння та виконання практичних знань та умінь.  

3. Підсумковий контроль - залік здійснюється після завершення вивчення 

дисципліни, базується на результатах оцінювання поточної навчальної діяльності 

студентів, які повністю виконали навчальну програму дисципліни – відвідували всі 

аудиторні навчальні заняття та набрали за результатами поточної навчальної діяльності 

кількість 

Оцінка з вибіркової дисципліни «Ергономіка та біомеханіка в медсестринській 

практиці» виставляється за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». 
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ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

ЗДОБУВАЧЕМ ОСВІТИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь розроблена 

відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу» (лист МОЗ України від 15.04.2014 № 08.01-47/10395).  

Оцінка з вибіркової дисципліни «Ергономіка та біомеханіка в медсестринській 

практиці»  виставляється за двобальною шкалою: «зараховано» або «незараховано» та 

визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), що виставляється на 

кожному навчальному занятті за відповідною темою та кількістю балів за виконання 

індивідуальних завдань студентом. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за поточну навчальну 

діяльність під час вивчення дисципліни та виконання індивідуальних завдань – 200 

балів. 

Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати за поточну навчальну 

діяльність під час вивчення дисципліни, для допуску до заліку – 120 балів. 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей під час кожного 

практичного заняття. Для контролю застосовують наступні методи: письмовий, тестовий, 

програмований контроль, практичну перевірку рівня оволодіння та виконання практичних 

навичок. 

Поточне оцінювання студентів на практичних заняттях проводиться за 

традиційною 4-бальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з 

наступним перерахунком у багатобальну шкалу. 

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який у повному обсязі, глибоко і всебічно 

засвоїв програмний матеріал; вичерпно послідовно, грамотно, логічно відповідає на 

питання за темою занять, використовуючи різноманітні приклади; викладає матеріал без 

помилок та неточностей та вміє пов’язати його з раніше вивченими розділами; вільно 

вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеня складності. 

Оцінка «добре» виставляється студенту, який володіє програмним матеріалом, 

грамотно, послідовно, систематично його викладає, не допускає під час відповідей 

неточностей, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання відповідає без помилок; 

вирішує всі задачі та виконує практичні завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих 

випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який знає весь об’єм програмного 

матеріалу, але не розуміє окремих деталей, допускає неточності під час відповідей; може 

вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою спрямовуючих питань; вирішує 

задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не 

спроможний самостійно систематизовано дати відповідь, але на прямо поставлені 

запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не знає теоретичних основ 

теми, не вміє виконувати практичні навички, допускає грубі помилки при відповіді. 

Студент повинен отримати оцінку з кожної теми. 

Підсумковий бал за поточну діяльність визначається як арифметична сума балів за 

кожне заняття та за індивідуальну роботу. 
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СХЕМА нарахування та розподіл балів, які отримує здобувач 

Модуль 1. Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці 

Середні значення оцінювання поточного контролю 

Структура 

дисципліни 

№ 

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

Змістовий модуль 1 1 12,5 10,5 7.5 0 

2 12,5 10,5 7.5 0 

Всього змістовий модуль 1 25 21 15 15 

Змістовий модуль 2 3 12,5 10,5 7.5 0 

4 12,5 10,5 7.5 0 

Всього змістовий модуль 2 25 21 15 0 

Змістовий модуль 3 

5 12,5 10,5 7.5 0 

6 12,5 10,5 7.5 0 

7 12,5 10,5 7.5 0 

8 12,5 10,5 7.5 0 

9 12,5 10,5 7.5 0 

10 12,5 10,5 7.5 0 

11 12,5 10,5 7.5 0 

12 12,5 10,5 7.5 0 

13 12,5 10,5 7.5 0 

14 12,5 10,5 7.5 0 

15 12,5 10,5 7.5 0 

16 12,5 10,5 7.5 0 

Всього змістовий модуль 3 150 126 90 0 

Всього поточна успішність 200 168 120 0 

ІНДЗ (не більше 12 балів) 
   

 

МОДУЛЬ 1 200 200   

Межі балів за шкалою ЕCTS 200-180 179-150 149-120 119 і менше 

Оцінка Зараховано Не зараховано 

 

Враховуючи кількість практичних занять – 15, перерахунок оцінок у 

багатобальну шкалу здійснюється наступним чином: оцінка «відмінно» – 12,5 балів, 

оцінка «добре» – 10,5 балів, оцінка «задовільно» – 7,5 балів, оцінка «незадовільно» – 0 

балів. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за поточну навчальну 

діяльність під час вивчення дисципліни, вираховується шляхом множення кількості балів, 

що відповідають оцінці «5» на кількість тем (16), але не більше 200 балів. 

Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати за поточну навчальну 

діяльність під час вивчення дисципліни, для допуску до заліку, вираховується шляхом 

множення кількості балів, що відповідають оцінці «3» на кількість тем у модулі, тобто 7,5 

балів х 16 тем = 120 балів. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 

 

 

 

 



 

23 

 

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІДРС) 
Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної роботи  

 

№ 

критерію 
Критерій рейтингової оцінки 

Мах 

кількість 

балів 

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 

6 

 Максимальна кількість балів 12 

Максимальна оцінка за індивідуальну самостійну роботу студента складає 12 балів. 

 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх 

виконання та захисту. Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних 

завдань, залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 12 балів. Вони додаються 

до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. У 

жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може 

перевищувати 200 балів. 

Результати оцінювання заліків проводяться за двобальною шкалою: «зараховано» або 

«не зараховано».  

 

На останньому тематичному занятті з дисципліни після завершення розгляду теми 

заняття, викладач навчальної групи оголошує суму балів, яку кожен студент групи набрав 

за результатами поточного контролю та за виконання індивідуальних завдань (якщо такі є). 

Студент отримує оцінку «зараховано», якщо він виконав усі види робіт, передбачені 

робочою навчальною програмою дисципліни, відвідав усі навчальні заняття – лекції, 

практичні заняття (за наявності пропусків – своєчасно їх відпрацював), набрав загальну 

кількість балів під час вивчення навчальної дисципліни не менше 120 балів. 

Студент отримує оцінку «незараховано», якщо він має невідпрацьовані пропуски 

навчальних занять (лекцій, практичних, семінарських) чи не набрав мінімальну кількість 

балів. 

Оцінка «зараховано», «незараховано» вноситься викладачем до «Відомості обліку 

успішності», «Журналу обліку роботи академіної групи», «Індивідуального навчального 

плану студента» та «Залікової книжки». 

Відомість подається завідувачу відділення  в день проведення заліку або на наступний 

день. 

Студенту, який отримав оцінку «незараховано», завідувач відділення видає 

направлення на ліквідацію академічної заборгованості з дисципліни. 

Відпрацювання занять та підвищення балів студентами за направленням завідувача 

відділення повинно відбуватися в установленому порядку під час відпрацювання за 

графіком кафедри. Після відпрацювання пропущених занять завідувач відділення повинен 

видати студенту відомість, в яку викладач занесе відмітку про зарахування заліку. 

 

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 200 балів 

Конвертація балів в оцінки за шкалою ECTS на 4-бальною (традиційною) шкалою 
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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 
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ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
Методичне забезпечення  

− Робоча програма  

− Силабус  

− Підручники та навчальні посібники,  

− Конспекти лекцій 

− Методичні вказівки та рекомендації до навчальної практики під керівництвом 

викладача, методичні рекомендації СПРС 

− Індивідуальні завдання 

− Збірники ситуаційних завдань (кейсів) та проблемних ситуацій 

− Приклади розв'язування типових задач чи виконання типових завдань 

− Комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

− Ілюстративні матеріали 

− Банк тестів,  електронний банк тестових завдань 

− Тестові завдання для контролю змістових модулів 

− Робочі зошити 

− Навчальні таблиці 

 

Матеріальне забезпечення 

- муляжі, фантоми, тренажери 

- медична апаратура та прилади 

- предмети догляду за пацієнтом 

- медичний інструментарій 

- медична документація 

- ноутбук 
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ХІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 

1. Складові лікувально-охоронного режиму.  

2. Перерахуйте положення ніг сестри при переміщені хворого в ліжку. 

3. Положення спини медичної сестри під час переміщення пацієнта з каталки на 

ліжко. 

4. Як медична сестра використовує ваги тіла для зняття напруги при переміщенні 

пацієнта.  

5. Назвіть основні умови роботи в бригаді. Продемонструвати методику втримання 

пацієнта двома, або більше особами 

6. Які засоби використовує медсестра для переміщення пацієнта в ліжку. 

7. Продемонструвати транспортування пацієнта з ліжка на стілець, із стільця в 

туалет і навпаки 

8. Перерахуйте застережні заходи проти падіння пацієнта. Які чинники високого 

ризику нещасних випадків у пацієнтів. 

9. Правила , якими слід дотримуватись медичним працівникам, щоб уникнути травм 

хребта, колінниих суглобів при переміщенні пацієнтів. 

10. Назвіть комплекси заходів, що гарантують безпеку пацієнтів і медичних 

працівників, які здійснюють догляд. 
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ХІV. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
Перелік інформаційних джерел. 

Навчальна література: 

1.«Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і 

виконання основних медичних процедур та маніпуляцій (наказ №460 МОЗУ від 

01.06.2013р.). 

2.Медсестринський догляд за пацієнтом: Стандарти медсестринських процедур, 

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

Бразалій, В.Г. Апшай. — К.: Медицина, 2008.- 430 

Касевич Н.М. Основи медсестринства в модулях: навч. посіб. 3-є вид., випр. К. : ВСВ 

“Медицина”, 2018. - 480 с. 

3.Лісовий В.М., Ольховська Л.П., Капустник В.А. Основи медсестринства: підручник. 

К.: ВСВ Медицина, 2018.- 912 с. 

4.Пасєчко, Н. В., Лемке М. О., Мазур П. Є. Основи сестринської справи : підручник. 

Тернопіль : Укрмедкнига, 2016.- 544 с.  

 

Електронні ресурси: 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій та семінарських занять. 

2. 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. 

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

доступу https://dec.gov.ua/mtd/home/ 

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

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

5. 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. 

6. 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. 

7. Міністерство охорони здоров’я України. [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://moz.gov.ua/  

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

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

9. Асоціація медичних сестер України. [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://amsu.com.ua/  

10. Всесвітня органiзацiя охорони здоров'я в Україні. [Електронний ресурс] – режим 

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

11. Компанія PROFESSIONAL MEDICAL EDUCATION. [Електронний ресурс] – 

режим доступу http://www.pme.com.ua/ 

12. НМАПО імені П. Л. Шупика. Українська школа медсестринства. [Електронний 

ресурс] – режим доступу https://nmapo.edu.ua/n/p/4421-ukrainska-shkola-medsestrynstva 

13. Чернівецький медичний фаховий коледж. [Електронний ресурс] – режим 

доступу https://www.medkol.cv.ua/ 

14. Чернівецький медичний фаховий коледж. Moodle - Дистанційне навчання. 

[Електронний ресурс] – режим доступу http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23 
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