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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Медсестринство в онкології 
(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 

 

Обов’язкова  

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО   
 

Термін підготовки 

1рік 10 місяців 

 

Змістових модулів – -

1 

Загальна кількість 

годин –  90 год. 
Лекції 

10 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 46 год. 

Ступінь вищої освіти 

Бакалавр 

Навчальна практика 

36 год. 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 44 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

44 год. 

Індивідуальні 

завдання 

Вид контролю:  

 

Підсумковий 

модульний 

контроль 

 
Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 



 

 

 

І. ВСТУП 

 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Медсестринство в 

онкології» 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 у коледжі на засіданні Педагогічної ради коледжу від 

10.12.2018 р. протокол №3. Освітньо-професійна програма введена в дію з 

01 вересня 2019 р., переглянута та затверджена на засіданні Педагогічної 

ради 31.08.2020 р. протокол № 1. Робоча навчальна програма вводиться в 

дію з 01 вересня 2020 року.  
Ця програма розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій – 10 

годин, навчальної практики – 36 годин, самостійної роботи студентів – 44 годин.  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 
1. Мета вивчення навчальної дисципліни “Медсестринство в онкології” –

узагальнення знань майбутніх медичних сестер/бакалаврів з теоретичних основ 

онкологічної патології, ознайомлення з сучасними підходами до проведення 

сестринського обстеження онкологічних пацієнтів, реалізації плану лікувально-

діагностичних та профілактичних заходів в онкологічній практиці, надання 

невідкладної догоспітальної медичної допомоги онкологічним пацієнтам та 

організації паліативної та хоспісної допомоги 

2. Основні завдання навчальної дисципліни «Медсестринство в онкології», 

спрямовані на досягнення результатів навчання: 

− сформувати свідоме розуміння правових аспектів організації 

онкологічної допомоги населенню на території України; 

− забезпечити знання онкологічної термінології; 

− навчити основам практичної організації роботи хірургічного відділення 

онкологічного спрямування, радіологічного та хіміотерапевтичного відділень;  

− навчити теоретичному і практичному володінню стратегією  

сестринської  допомоги пацієнтам, які знаходяться на лікуванні у хірургічному, 

радіологічному та хіміотерапевтичному відділеннях з приводу онкологічної 

допомоги; 

− засвоєння знань медичною сестрою/бакалавром сучасних підходів  

надання невідкладної допомоги в онкологічній практиці; 

− навчити правилам та підходам сумісної професійної діяльності медичної 

сестри/бакалавра з сімейним лікарем; 

− привити вміння застосовувати медсестринський процес в роботі з 

пацієнтами у процесі реалізації плану лікувально-діагностичних та 

профілактичних заходів в конкретному випадку. 

3. Передумови для вивчення дисципліни: медична біологія, 

медсестринська етика та деонтологія, основи медсестринства, мікробіологія, 

основи психології та міжособове спілкування, фармакологія та медична 

рецептура, анатомія людини, патоморфологія та патофізіологія, сестринська 

справа, медсестринство у хірургії, медсестринство у сімейній медицині, 



 

 

 

медсестринство в геронтології та геріатрії, медична психологія, охорона праці 

в галузі, обстеження та оцінка стану здоров’я людини. 

 



 

 

 

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 03. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

Знати особливості пізнавальної 

діяльності людини, спрямованої на 

розкриття загальних, істотних 

зв'язків і співвідношень речей на 

достатньому рівні. 

Вміти пізнавати нові зв'язки й 

відношення об'єктів, розширяти і 

поглиблювати свої знання про них; 

аналізувати і синтезувати утворені 

поняття шляхом суджень, 

міркувань, умовиводів. 

Набути комунікативного 

досвіду в процесі 

адекватного сприйняття і 

розуміння змісту 

повідомлень. 

Вміти створювати власне 

монологічне висловлювання 

відповідно до отриманої 

інформації. 

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 у складних умовах 

ЗК 05. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності 

Мати глибокі знання із структури 

професійної діяльності. 

Вміти здійснювати професійну 

діяльність, що потребує постійного 

оновлення та інтеграції знань. 

Здатність ефективно 

формувати комунікаційну 

стратегію у професійній 

діяльності 

Нести відповідальність за 

професійний розвиток, 

здатність до подальшого 

професійного навчання з 

високим рівнем 

автономності. 

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 10. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 
Знати тактики та стратегії 

спілкування, закони та способи 

комунікативної поведінки 

Вміти приймати обґрунтоване 

рішення, обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної 

командної роботи 

Використовувати стратегії 

спілкування та навички 

міжособистісної взаємодії 

Нести відповідальність за 

вибір та тактику (способу) 

комунікації 

ЗК 11. Здатність працювати в 

команді 
Знати тактики та стратегії 

спілкування, закони та способи 

комунікативної поведінки. 

Вміти обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи 

Використовувати стратегії 

спілкування 

Нести відповідальність за 

вибір та тактику (способу) 

комунікації 

ЗК 12. Навички Знати закони та способи Вміти обирати способи та стратегії Використовувати навички Нести відповідальність за 



 

 

 

міжособистісної взаємодії міжособистісної взаємодії спілкування для міжособистісної 

взаємодії 

міжособистісної взаємодії вибір та тактику (способу) 

комунікації 

ЗК 13. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 
Знати основи етики та деонтології Вміти застосовувати етичні та 

деонтологічні норми і принципи у 

професійній діяльності 

Здатність донести до 

пацієнтів, членів їх родин, 

колег свою професійну 

позицію 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 

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 

Мати спеціальні знання про 

людину, її органи та системи, знати 

методики та стандартні схеми 

опитування та фізикального 

обстеження пацієнта. 

Вміти провести бесіду з пацієнтом 

(у т.ч з дитиною), на підставі 

алгоритмів та стандартів, 

використовуючи 

стандартні методики провести 

фізикальне обстеження пацієнта. 

Вміти обстежити психомоторний 

та фізичний розвиток дитини 

Вміти оцінити стан здоров’я 

людини (у т.ч. дитини). 

Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію 

при спілкуванні з пацієнтом. 

Вносити інформацію про 

стан здоров’я людини, 

дитини або 

внутрішньоутробний 

розвиток плоду до 

відповідної медичної 

документації 

Нести відповідальність за 

якісний збір інформації на 

підставі співбесіди, 

опитування, огляду, 

пальпації, перкусії, 

аускультації органів та 

систем та за своєчасне 

оцінювання стану здоров’я 

людини, психомоторного та 

фізичного розвитку дитини, 

внутрішньоутробного 

розвитку плоду та за 

прийняття відповідних дій 

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 

Мати спеціальні знання про потреби 

пацієнта/клієнта у різні періоди 

життя (включаючи процес 

вмирання). 

Вміти планувати та надавати 

медсестринську допомогу 

пацієнтам/клієнтам у різні періоди 

життя (включаючи процес 

вмирання). 

Вміти виконувати мед сестринські 

втручання, вараховуючи 

особливості різних періодів життя. 

Вміти оцінювати та коректувати 

індивідуальні плани догляду за 

пацієнтом/клієнтом в різні вікові 

періоди. Вміти співпрацювати з 

особами, що доглядають за 

пацієнтом/клієнтом, членами сім’ї 

та іншими медичними і 

соціальними працівниками в 

процесі 

вмирання пацієнта. 

Здатніть комунікувати з 

різними людьми, дотичними 

до догляду та опіки над 

пацієнтами/клієнтами; 

створювати сприятливий 

мікроклімат при здійсненні 

мед сестринських втручань 

Нести відповідальність за 

своєчасність та правильність 

виконання самостійних 

медсестринських втручань 

СК 04 Застосовування 

медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для 

забезпечення 

Мати спеціальні знання про гідне 

ставлення до пацієнта/клієнта, 

вимоги щодо забезпечення 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, захисту його 

Вміти забезпечувати 

пацієнту/клієнту при виконанні 

медсестринських втручань та дій 

приватність/інтимність/, 

конфіденційність, захист його прав. 

Підтримувати 

конфіденційність, захист 

прав  пацієнта/клієнта при 

задоволенні його потреб, 

при цьому звертаючи увагу 

Самостійне і відповідальне 

виконання доручених мед 

сестринських втручань  з 

дотриманням 

конфіденційності та прав 



 

 

 

пацієнтові/клієнтові гідного 

ставлення, 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, захисту 

його прав, фізичних, 

психологічних та духовних 

потреб на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної 

та неосудної поведінки 

прав, фізичних, психологічних та 

духовних потреб на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки. 

Вміти задовольняти фізичні, 

психологічні та духовні потреби 

пацієнта/клієнта на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки. 

оточення на дотримання цих 

вимог 

пацієнта/клієнта 

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 

Мати спеціальних знання про 

людину, її органи та системи; 

алгоритми та стандартні схеми 

призначення харчування при 

лікуванні захворювань (за списком 

2) 

Вміти визначати, на підставі 

попереднього та клінічного 

діагнозу, характер харчування при 

лікуванні захворювань (за списком 

2); забезпечувати руховий режим 

та особисту гігієну 

Формувати та донести до 

пацієнта, фахівців висновки 

щодо харчування при 

лікуванні захворювання (за 

списком 2); залучати 

оточення пацієнта до 

задоволення гігієнічних та 

фізіологічних потреб 

Нести відповідальність за 

обґрунтованість визначення 

харчування при лікуванні 

захворювання (за списком 

2), за своєчасність та 

акуратність виконання 

гігієнічних і фізіологічних 

процедур 

СК 06. 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 

Мати спеціальні знання про 

людину, її органи та системи, 

стандартні методики проведення 

лабораторних та інструментальних 

досліджень (за списком 4). 

Вміти аналізувати результати 

лабораторних та інструментальних 

досліджень та на їх підставі 

оцінити інформацію щодо діагнозу 

хворого (за списком 4) 

Формувати та донести до 

пацієнта та фахівців 

висновки щодо необхідного 

переліку лабораторних та 

інструментальних 

досліджень (за списком 4). 

Нести відповідальність 

щодо оцінювання 

результатів 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень 

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 

СК 08. Профілактична Мати спеціальні знання про Вміти проводити профілактичні Залучення до даного виду Вміти самостійно 



 

 

 

діяльність медичної сестри, 

направлена на збереження і 

зміцнення 

здоров’я, попередження 

захворювань й інформування 

та навчання пацієнта та членів 

його родини 

стандарти якості надання медичної 

допомоги медичними сестрами, 

методи профілактики різних 

захворювань, об’єм і методи 

інформування та навчання пацієнта 

та членів його родини при різних 

захворюваннях. 

заходи, спрямовані на збереження і 

зміцнення здоров’я пацієнта та 

профілактику захворювань.  

Вміти інформувати пацієнта про ці 

заходи та ефективно навчати 

пацієнта і членів його родини 

(оточення) принципам здорового 

способу життя та профілактики 

різних 

захворювань. 

діяльності компетентних 

фахівців профілактичної 

медицини, забезпечення 

навчання пацієнта та його 

оточення методам 

запобігання поширення 

хвороб, заходам реабілітації 

виконувати  плани 

попередження захворювань 

та відповідати за їх якість та 

своєчасність 

СК 09. Здатність здійснювати 

організацію, впровадження та 

контроль медсестринського 

процесу в паліативній та 

хоспісній допомозі 

Здатність здійснювати організацію, 

впровадження та контроль 

медсестринського процесу в 

паліативній та хоспісній допомозі 

Здатність здійснювати організацію, 

впровадження та контроль 

медсестринського процесу в 

паліативній та хоспісній допомозі 

Здатність здійснювати 

організацію, впровадження 

та контроль 

медсестринського процесу в 

паліативній та хоспісній 

допомозі 

Здатність здійснювати 

організацію, впровадження 

та контроль 

медсестринського процесу в 

паліативній та хоспісній 

допомозі 

СК 12. визначенні групової 

належності лікарських 

засобів, особливостях їх 

фармакокінетики та 

фармакодинаміки 

Знати: 

- систему базових знань з 

фармакології та медичної 

рецептури; 

- систему базових знань з 

клінічної фармакології; 

- чинники, що спричиняють 

виникнення змін метаболізму 

внаслідок дії фармакологічних 

засобів, збільшенню ризику 

розвитку побічних явищ; 

- фармакокінетичні та 

фармакодинамічні параметри 

медикаментів та їх комбінацій; 

- особливості взаємодії лікарських 

засобів, корекцію небажаної дії ліків 

Вміти: 

- розбиратись в питаннях 

сумісності 

фармакологічних препаратів; 

- визначати можливі прояви 

побічної дії та симптоми 

передозування медикаментів, 

методи їх попередження і 

лікування; 

- враховувати особливості 

фармакокінетики та 

фармакодинаміки медикаментів 

при компромісній функції різних 

органів та систем 

Уміння застосовувати 

клінічні протоколи при 

реалізації плану діагностики

  та 

лікування, враховуючи 

рекомендації лікуючого 

лікаря та погоджуючи свої 

дії з пацієнтом. 

Автономно та відповідально 

застосовувати знання 

фармакодинаміки та 

фармакокінетики при 

виконанні призначень 

лікаря. 

СК 13. Здатність виявляти 

зв’язок клінічних проявів 

захворювань з результатами 

додаткових методів 

дослідження 

Знати: 

клінічні прояви захворювань; 

- дані додаткових методів 

досліджень при різній патології. 

Вміти: 

- використовувати основні 

методи медсестринського 

обстеження пацієнтів різного 

профілю; 

- інтерпретувати результати 

додаткових методів дослідження; 

- обгрунтовувати призначення 

етіотропної, патогенетичної та 

симптоматичної терапії. 

Дотримання етичних 

принципів та 

деонтологічних норм у 

спілкуванні з пацієнтами та 

їх оточенням з метою 

отримання згоди для 

проведення досліджень та 

виконання призначень 

лікаря 

Здатність самостійно робити 

виважені висновки та 

обгрунтовані судження 

відповідно до результатів 

дослідження пацієнта 



 

 

 

СК 14. Здатність 

організовувати та надавати 

невідкладну 

допомогу при різних гострих 

станах 

Знати: 

- організацію медичної допомоги 

та особливості роботи медичної 

сестри у відділеннях інтенсивної 

терапії та реанімаційному 

відділенні; 

надання невідкладної 

допомоги при різних видах гострих 

та термінальних станів. 

Вміти: 

- організовувати медичну 

допомогу у відділеннях 

інтенсивної терапії та 

реанімаційному відділенні; 

надавати невідкладну допомогу 

при гострих та термінальних 

станах; 

- виконувати 

реанімаційні заходи; 

- застосовувати сучасні 

інфузійні розчини відповідно до 

нормативно- директивних 

документів МОЗ України; 

Володіти навичками 

психотерапії в Спілкуванні з 

пацієнтами та їх оточенням. 

Швидко орієнтуватися в 

ситуації, диференційовано 

підходити до етапності 

надання медичної допомоги 

при гострих станах. 

Здатність організовувати та 

надавати невідкладну 

допомогу в надзвичайних 

ситуаціях у мирний та 

воєнний час 

СК 15. Здатність 

організовувати та надавати 

невідкладну 

допомогу в надзвичайних 

ситуаціях у мирний та 

воєнний час 

Знати: 

- етапи та зміст тактичної 

медицини; 

- обсяги та послідовність 

надання військово-медичної 

допомоги. 

Вміти: 

- проводити медичне 

сортування поранених та 

потерпілих; 

- транспортувати пацієнтів при 

термінальних станах, пораненнях, 

травмах та ушкодженнях з місць 

катастроф та бойових дій; 

- надавати невідкладну 

допомогу потерпілому в 

залежності від суті ушкодження 

Володіти навичками 

психотерапії в спілкуванні з 

Пораненими та 

покаліченими. 

Відповідальність за 

правильність сортування та 

надання оптимальної 

медичної допомоги 

пораненим та покаліченим. 

 



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 «Медсестринство в онкології», є: 

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

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

шляхом спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їх родичами, хворою дитиною чи її 

батьками; уміти збирати скарги, анамнез захворювання та життя, алергологічний та 

епідеміологічний анамнез, оцінювати анамнестичні дані.  

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми 

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

дійсні проблеми пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати медсестринський 

діагноз.  

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

непередбачуваних обставин та вміти складати план медсестринських втручань для 

вирішення дійсних та супутніх проблем пацієнтів різного віку; здійснювати взаємозалежні 

медсестринські функції.  

ПРН 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 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. 



 

 

 
ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Загальний 

обсяг 
Лекції 

Навчальна 

практика під 

керівництвом 

викладача 

Самостійна 

робота 

МОДУЛЬ 1. МЕДСЕСТРИНСТВО В ОНКОЛОГІЇ 

1 Організація онкологічної допомоги 

населенню. Сучасні підходи до 

діагностики пухлинного процесу.  

11 1 2 8 

2 Напрями лікування пухлин. 

Організація невідкладної медичної 

допомоги онкологічним пацієнтам, 

допомога при ускладненнях у процесі 

лікування 

9 1 2 6 

3 Організація догляду за пацієнтами. 

Організація профілактики 

онкологічних захворювань.   

8 - 4 4 

4 Доброякісні та злоякісні пухлини 

шкіри. Організація догляду за 

пацієнтами 

6 - 4 2 

5 Пухлини голови та шиї. Організація 

догляду за пацієнтами 

8 2 4 2 

6 Пухлини органів грудної клітки. Рак 

легень. Рак молочних залоз. 

Організація догляду за пацієнтами 

12 2 4 6 

7 Пухлини органів шлунково-

кишкового тракту та травних залоз. 

Рак стравоходу. Рак шлунку. Рак 

товстого кишечника. Рак печінки та 

підшлункової залози. Організація 

догляду за пацієнтами 

10 2 4 4 

8 Пухлини сечової системи. Рак нирок. 

Рак сечового міхура. Організація 

догляду за пацієнтами 

12 2 4 6 

9 Пухлини статевої системи. Рак шийки 

матки. Рак тіла матки. Рак яєчників. 

Організація догляду за пацієнтами 

10 - 4 6 

10 Підсумковий модульний контроль 4 - 4 - 

 Усього за курс навчання: 90 10 36 44 

 



V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 
№ 

з/п 

Теми лекцій Кількість 

годин 

 МОДУЛЬ 1. МЕДСЕСТРИНСТВО В ОНКОЛОГІЇ  

 Змістовий модуль 1. Медсестринство в онкології  

1. Організація онкологічної допомоги населенню. Сучасні методи 

діагностики та напрямки лікування пухлинного процесу. Організація 

догляду за онкологічними пацієнтами 

2 

2. Пухлини голови та шиї. Фонові, передракові захворювання. Організація 

догляду за пацієнтами 
2 

3. Пухлини органів грудної клітки. Фонові та передракові стани. 

Організація догляду за пацієнтами 
2 

4. Пухлини органів травлення. Фонові та передракові захворювання. 

Організація догляду за пацієнтами 
2 

5. Пухлини сечової системи. Фонові та передракові захворювання. 

Організація догляду за пацієнтами 
2 

 Усього за курс навчання: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ  

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

 

№ 

з/п 
Тема практичного заняття 

Кількість 

годин 

 МОДУЛЬ 1. МЕДСЕСТРИНСТВО В ОНКОЛОГІЇ  

 Змістовий модуль 1. Медсестринство в онкології  

1. Організація онкологічної допомоги населенню. Сучасні методи 

діагностики та напрямки лікування пухлинного процесу. Невідкладна 

догоспітальна медична допомога 

4 

2. Організація догляду за пацієнтами після хірургічних втручань, 

хіміотерапії та променевого лікування. Принципи профілактики 

розвитку пухлинних процесів 

4 

3. Доброякісні та злоякісні пухлини шкіри. Ведення пацієнтів. 

Організація догляду за пацієнтами 
4 

4. Пухлини голови та шиї. Ведення пацієнтів. Організація догляду за 

пацієнтами 
4 

5. Пухлини органів грудної клітки. Ведення пацієнтів. Організація 

догляду за пацієнтами  
4 

6. Пухлини органів травлення. Ведення пацієнтів. Організація догляду за 

пацієнтами 
4 

7. Пухлини сечової системи. Ведення пацієнтів. Організація догляду за 

пацієнтами.  
4 

8. Пухлини статевої системи. Ведення пацієнтів. Організація догляду за 

пацієнтами 
4 

9. Підсумковий модульний контроль 4 

 Усього за курс навчання 36 



 

 

 
VIІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

 МОДУЛЬ 1. МЕДСЕСТРИНСТВО В ОНКОЛОГІЇ  

1 Епідеміологічні особливості злоякісних пухлин на території України та у 

світі 
2 

2 Етіологічні чинники та фактори ризику розвитку пухлинного процесу 2 

3 Сучасні напрямки реалізації плану профілактичних заходів з 

попередження виникнення фонових, передракових та ракових станів 
2 

4 Сучасні скринінгові програми. Участь медичної сестри/бакалавра у їх 

реалізації. 
2 

5 Характеристика класифікації пухлин за системою TNM 2 

6 Протирадіаційний захист медичного персоналу при роботі у радіологічних 

та променевих відділеннях. Невідкладна медична допомога при 

променевому ураженні 

2 

7 Цитостатичні препарати. Участь медичної сестри/бакалавра у 

використанні цитостатиків. 
2 

8 Медична етика та деонтологія в онкологічній практиці 2 

9 Організація та реалізація реабілітації онкологічних пацієнтів. Роль 

медичної сестри/бакалавра. 
1 

10 Поняття про хоспіси. Організація роботи хоспісів. Роль медичної 

сестри/бакалавра. 
1 

11 Пухлини кісток та м’яких кісток. Фонові та передракові захворювання. 

Організація догляду за пацієнтами 
2 

12 Рак щитовидної залози. Сучасні підходи до ведення пацієнтів. Організація 

догляду за пацієнтами 
2 

13 Передракові захворювання молочних залоз. Скринінг раку молочних 

залоз. Участь медичної сестри/бакалавра у веденні пацієнтів та організації 

догляду за ними 

6 

14 Рак підшлункової залози. Фонові та передракові захворювання. Сучасні 

підходи до ведення пацієнтів. Організація догляду за пацієнтами 
2 

15 Рак печінки. Фонові та передракові захворювання. Сучасні підходи до 

ведення пацієнтів. Організація догляду за пацієнтами 
2 

16 Доброякісні пухлини нирок. Сучасні підходи до ведення пацієнтів та 

організації догляду за ними 
2 

17 Рак простати. Фонові та передракові захворювання. Сучасні підходи до 

ведення пацієнтів. Організація догляду за пацієнтами 
2 

18 Скринінг раку сечового міхура. Роль медичної сестри/бакалавра у 

проведенні профілактики розвитку пухлин сечової системи 
2 

19 Пухлини чоловічої статевої системи. Фонові та передракові захворювання. 

Принципи ведення та догляду за пацієнтами 
3 

20 Скринінг раку жіночої статевої сфери. Роль медичної сестри/бакалавра 3 

 Всього за курс навчання 44 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

(есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми) 
 

1. Виступи на науково-студентському гуртку 

2. Участь у наукових конференціях 

3. Створення фільмів, презентації 

4. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті)  

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (далі – ІНДЗ) є видом 

позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої 

використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної 

дисципліни. Завершується виконання ІНЗД прилюдним захистом навчального 

проекту. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з курсу «Медсестринство в 

онкології» – це вид навчально - дослідної роботи бакалавра, яка містить 

результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 

компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 

програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під 

час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь 

зміст навчального курсу. 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань 
1. Сучасні теорії злоякісного росту та механізми канцерогенезу 

2. Сучасні підходи до проведення первинної та вторинної профілактики 

ракового процесу.  

3. Роль медичної сестри/бакалавра у веденні диспансерних груп 

онкологічного ризику 

4. Сучасні положення онкологічної настороженості медичного персоналу 

незалежно від галузі надання медичної допомоги 

5. Роль медичної сестри/бакалавра у профілактиці метастазування та 

рецидивів пухлинного процесу 

6. Участь медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнтів до проведення 

забору необхідного біологічного матеріалу для лабораторних досліджень в 

онкології  

7. Участь медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнтів та проведенні 

додаткових інструментальних методів дослідження онкологічного пацієнта 

8. Оцінка результатів досліджень в онкології. Формування висновків. 

Сестринські втручання.  

9. Сучасні підходи до проведення лікування онкологічних пацієнтів у 

конкретному випадку 

10. Участь медичної сестри/бакалавра у реалізації радикального 

хірургічного лікування онкологічного пацієнта.  



 

 

 

11. Типи оперативних втручань в онкологічній практиці: радикальні, 

паліативні та симптоматичні операції 

12. Планування догляду за пацієнтами у післяопераційному періоді. 

Виявлення ускладнень. Надання невідкладної медичної допомоги.  

13. Участь медичної сестри/бакалавра у проведенні хіміотерапевтичного 

лікування онкологічних пацієнтів.  

14. Сучасні підходи до проведення променевого лікування онкологічних 

пацієнтів.  

15. Участь медичної сестри/бакалавра у підготовці онкологічного пацієнта 

до проведення оперативного втручання, проведенні операції 

16. Профілактика розвитку ускладнень у післяопераційному періоді. Догляд 

за післяопераційною раною та дренажем.  

17. Сучасні підходи до формування режимів харчування онкологічних 

пацієнтів у конкретному випадку в залежності від медичної проблеми 

18. Сучасні принципи реабілітації онкологічних пацієнтів після проведення 

радикального, паліативного, симптоматичного лікування 

19. Сучасні підходи до виявлення ускладнень хіміотерапії 

20. Організація медичною сестрою/бакалавром профілактики та лікування 

нудоти та блювання 

21. Невідкладна медична допомога у разі ускладнень пухлин шлунково-

кишкового тракту 

22. Сучасні підходи до проведення симптоматичної терапії в онкологічній 

практиці. Участь медичної сестри/бакалавра. 

23. Роль медичної сестри/бакалавра у проведенні гемодилюції, форсованого 

діурезу, плазмаферезу, ентеросорбції 

24. Сучасні скринінгові програми раннього виявлення раку щитовидної 

залози, молочних залоз, легень, товстого кишечника, шийки матки. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ІХ.  ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

МОДУЛЬ 1. МЕДСЕСТРИНСТВО В ОНКОЛОГІЇ 

Змістовий модуль 1. Медсестринство в онкології 

Тема 1. Організація онкологічної допомоги населенню. Сучасні методи 

діагностики та напрямки лікування пухлинного процесу. Організація догляду 

за онкологічними пацієнтами 

 Лекція  
 Визначення поняття «онкологія». Історія розвитку онкології як науки та 

галузі медицини. Відомі діячі онкологічної галузі у світі та на території України. 

 Організація надання онкологічної допомоги населенню. Основні режимні 

Накази МОЗ України, які регламентують діяльність медичної сестри/бакалавра у 

процесі надання онкологічної допомоги. Структура лікувальних закладів, які 

надають онкологічну допомогу населенню.  

 Організація роботи поліклінічних кабінетів, спеціалізованих онкологічних 

відділень у складі лікарень та клінік: хірургічного, хіміотерапевтичного, 

радіологічного відділення. Основи професійної діяльності медичних 

сестер/бакалаврів відділень онкологічного спрямування: диспансерному 

відділенні, оргметодкабінеті, стаціонарних відділеннях онкологічного диспансеру.  

 Поняття про диспансеризацію населення. Онкологічна настороженість у 

роботі медичного персоналу. Ведення первинної медичної документації.  

 Роль медичної сестри/бакалавра у проведенні періодичних профілактичних 

медичних оглядів з метою виявлення фонових, передракових станів та ракового 

процесу на ранніх стадіях розвитку. Первинна та вторинна профілактика раку. 

 Організація санітарно-просвітницької роботи з приводу онкологічної 

патології. Поняття про медичну етику та деонтології при роботі з онкологічними 

пацієнтами та їх оточенням. Протиракова пропаганда серед населення.  

 Епідеміологічні особливості ракової патології у світі та на території 

України. Найпоширеніші онкологічні захворювання в залежності від статі, віку та 

наявності супутніх медичних проблем. Сучасні теорії злоякісного росту. 

Механізми канцерогенезу.  

 Сучасні принципи класифікації пухлин за стадіями, системою TNM. 

Поняття про метастазування пухлинних клітин та рецидиви онкологічної 

патології.  

Сучасні підходи до проведення діагностики пухлинного процесу: 

обов’язкові та додаткові лабораторні та інструментальні методи дослідження в 

залежності від наявних показань та протипоказань. Участь медичної 

сестри/бакалавра у проведенні підготовки пацієнтів до забору необхідного 

біологічного матеріалу для лабораторних досліджень згідно з встановленим 

планом діагностичних процедур. 

Роль медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнтів до проведення 

необхідного спектру додаткових методів інструментального дослідження для 

підтвердження діагнозу: ендоскопічних, рентгенологічних, радіоізотопних, 

ультразвукових методів дослідження. 



 

 

 

Організація та проведення взяття необхідного біологічного матеріалу для 

проведення цитологічного та гістологічного дослідження в конкретному випадку. 

Шляхи взяття біоптату для досліджень.  

Поняття про факультативний та облігатний передрак. Роль медичної 

сестри/бакалавра у проведенні виявлення фонових та передракових захворювань у 

конкретному випадку. Діагностика раку на ранніх стадіях, роль медичної 

сестри/бакалавра у здійсненні даного процесу. 

Організація роботи кабінету онкохірурга та онкогінеколога у диспансерному 

відділі обласного онкологічного диспансеру (ООД). Участь медичної 

сестри/бакалавра у підготовці пацієнтів до обстеження онкохірургом чи 

онкогінекологом. 

Сучасні напрямки лікування онкологічних пацієнтів в конкретному випадку.  

Сучасні підходи до проведення хірургічного лікування: принципи 

антибластики, абластики, зональності, футлярності. Поняття про радикальні, 

паліативні та симптоматичні оперативні втручання. Участь медичної 

сестри/бакалавра у підготовці пацієнта до хірургічного втручання. Організація 

догляду за пацієнтами у післяопераційному періоді.  

Організація роботи операційного блоку. Роль медичної сестри/бакалавра у 

забезпеченні проведення оперативного втручання та дотримання санітарно-

протиепідемічного режиму згідно з режимними постановами. Принципи 

підготовки необхідного медичного інструментарію для проведення оперативного 

втручання у конкретному випадку.  

Участь медичної сестри/бакалавра у проведенні профілактики розвитку 

ускладнень післяопераційного періоду: пролежнів, застійної пневмонії. Надання 

медичної допомоги у разі затримки сечовипускання, метеоризму. Організація та 

проведення догляду за післяопераційною раною, дренажами. Організація 

харчування онкологічного пацієнта у післяопераційному періоді. Роль медичної 

сестри/бакалавра у проведенні реабілітації пацієнтів у післяопераційному періоді у 

конкретному випадку. 

Основні принципи проведення хіміотерапевтичного лікування онкологічної 

патології. Класифікація протипухлинних цитостатичних препаратів. Особливості 

фармакодинаміки та фармакокінетики. Роль медичної сестри/бакалавра у введенні 

цитостатичних препаратів згідно з листком лікарських призначень, виявленні 

ознак виникнення ускладнень хіміотерапії. Сучасні принципи надання медичної 

допомоги у разі виникнення ускладнень хіміотерапії. Участь медичної 

сестри/бакалавра у проведенні оцінювання ефективності проведеної хіміотерапії. 

Принципи професійної діяльності медичної сестри/бакалавра радіологічного 

відділення. Участь у проведенні променевого лікування онкологічних пацієнтів у 

конкретному випадку. Дотримання техніки безпеки під час роботи з джерелами 

іонізуючого випромінювання. Забезпечення особистої безпеки та безпеки 

обслуговуючого персоналу під час роботи в радіологічному відділенні. Участь 

медичної сестри/бакалавра у виявленні місцевих та загальних ускладнень 

променевої терапії. Надання медичної допомоги у разі розвитку ускладнень 

променевої терапії. Організація догляду за пацієнтами у процесі проведення 

променевого лікування. Оцінювання ефективності проведеного променевого 

лікування.  



 

 

 

Види симптоматичного лікування онкологічного пацієнта. Поняття про 

паліативну та хоспісну допомогу. Роль медичної сестри/бакалавра у веденні 

пацієнтів з хронічним больовим синдромом. Участь у введенні наркотичних 

анальгетиків, проведенні регіонарної анестезії. Перебіг хронічного 

інтоксикаційного синдрому. Участь у проведенні ентерального та парентерального 

харчування. Організація догляду за пацієнтами з трахеостомою, гастростомою, 

колостомою. Поняття про ракову кахексію. Організація ведення пацієнтів з 

раковою кахексією. Організація догляду за онкологічними пацієнтами у 

термінальних стадіях.  

Поняття про невідкладні стани при пухлинах шлунково-кишкового тракту: 

кровотечі, перфорація, непрохідність. Участь медичної сестри/бакалавра у веденні 

пацієнтів. Організація догляду.  

Невідкладні стани при пухлинах органів грудної клітки: тромбоемболія 

легеневої артерії, легенева кровотеча, стеноз гортані, гостра дихальна 

недостатність. Надання невідкладної догоспітальної медичної допомоги. 

Організація догляду. Профілактика розвитку ускладнень. 

Тампонада сечового міхура, гостра затримка сечі в онкологічного пацієнта. 

Участь медичної сестри/бакалавра у веденні пацієнтів та організації догляду та 

реалізації плану профілактичних заходів у даному випадку. 

  

Тема 2. Пухлини голови та шиї. Фонові, передракові захворювання. 

Організація догляду за пацієнтами 

Лекція  
 Класифікація пухлин голови та шиї. Епідеміологічні особливості. Основні 

етіологічні чинники та фактори ризику виникнення пухлин голови та шиї.  

 Рак нижньої губи. Епідеміологічні особливості. Етіологічні чинник та 

фактори ризику розвитку. Фонові та передракові захворювання. Класифікація раку 

нижньої губи. Клінічні стадії перебігу. Основні шляхи местазування. 

Патогномонічна симптоматика. Участь медичної сестри/бакалавра у проведенні 

підготовки пацієнтів до діагностичних методів дослідження, заборі необхідного 

біологічного матеріалу та проведенні інструментальних методів дослідження. 

Сучасні підходи та напрямки лікування. Участь медичної сестри/бакалавра у 

реалізації плану лікувальних процедур у конкретному випадку. Організація 

догляду за пацієнтами у процесі лікування та реабілітації. Роль медичної 

сестри/бакалавра у проведенні санітарно-просвітницької роботи з попередження 

виникнення раку нижньої губи. Ведення диспансерних груп спостереження з 

високим ризиком розвитку онкологічної патології. 

 Рак язика. Етіологічні чинник та фактори ризику розвитку. Фонові та 

передракові стани. Клінічна класифікація. Принципи проведення сестринського 

суб’єктивного та об’єктивного обстеження у разі підозри на рак язика. Участь 

медичних сестер/бакалаврів у підготовці пацієнта та проведенні лабораторних та 

інструментальних методів дослідження при підозрі на рак язика. Участь медичної 

сестри/бакалавра у реалізації плану лікувальних маніпуляцій. Організація догляду 

за пацієнтом на всіх етапах діагностики, лікування та реабілітації. Організація 

первинної та вторинної профілактики виникнення раку язика. Надання медичної 

допомоги при ускладненнях лікувального процесу у конкретному випадку. 



 

 

 

 Рак слизової оболонки порожнини рота. Етіологічні чинники та фактори 

ризику. Епідеміологічні особливості. Класифікація стадій раку слизової оболонки 

ротової порожнини. Виявлення патогномонічної симптоматики у процесі 

проведення суб’єктивного та об’єктивного обстеження пацієнта. Участь медичної 

сестри/бакалавра у реалізації плану лікувально-діагностичних маніпуляцій у разі 

раку слизової оболонки ротової порожнини у конкретному випадку. Організація 

догляду за пацієнтами. Проведення профілактичних заходів з попередження 

виникнення передракових станів ротової порожнини. 

 Рак щитовидної залози. Епідеміологія. Етіологія. Клінічні стадії розвитку. 

Класифікація. Участь медичної сестри/бакалавра у проведенні суб’єктивного та 

об’єктивного обстеження пацієнтів з підозрою на рак щитовидної залози. 

Складання плану необхідних лабораторних та інструментальних методів 

дослідження у разі підозри на рак щитовидної залози. Участь медичної 

сестри/бакалавра у підготовці пацієнтів до забору біологічного матеріалу для 

дослідження. Участь у реалізації плану лікувальних процедур у конкретному 

випадку. Роль медичної сестри/бакалавра у реалізації скринінгу раку щитовидної 

залози. Організація догляду за пацієнтами у процесі індивідуального лікування та 

реабілітації. Ведення післяопераційного періоду.  

 

 Тема 3. Пухлини органів грудної клітки. Фонові та передракові стани. 

Організація догляду за пацієнтами  

Лекція  

 Поняття про пухлини органів грудної порожнини. Епідеміологічні 

особливості. Етіологічні чинник та фактори ризику розвитку фонових, 

передракових захворювань органів грудної клітки. Основні лабораторні та 

інструментальні методи обстеження пацієнтів з підозрою на передракові та ракові 

захворювання органів грудної порожнини. 

 Рак легень. Причини розвитку. Епідеміологічні особливості у світі та на 

території України. Фонові та передракові захворювання легень. Класифікація раку 

легень. Виявлення основних клінічних симптомів раку легень у процесі 

проведення суб’єктивного та об’єктивного обстеження медичними 

сестрами/бакалаврами.  

Роль медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнтів з підозрою на рак 

легень до проведення забору біологічного матеріалу для лабораторних досліджень. 

Участь у підготовці пацієнтів та безпосередня участь у проведенні 

інструментальних методів дослідження при підозрі на рак легень. Скринінг раку 

легень. Принципи ведення диспансерних груп підвищеного ризику розвитку раку 

легень.  

Основні напрямки лікування раку легень в залежності від ступеню важкості 

патологічного процесу. Роль медичної сестри/бакалавра у реалізації плану 

лікувальних маніпуляцій з приводу раку легень у конкретному випадку. 

Організація догляду за пацієнтами у процесі лікування та проведення медичної та 

соціальної реабілітації. Проведення санітарно-просвітницької роботи серед 

населення з приводу впливу шкідливих факторів та попередження виникнення 

передракових та ракових станів легень. Основні ускладнення раку легень. 

Невідкладна догоспітальна медична допомога у разі виникнення легеневої 

кровотечі, тромбоемболії легеневої артерії, гострої дихальної недостатності. 



 

 

 

 Рак молочних залоз. Основні етіологічні чинники розвитку раку молочних 

залоз. Групи підвищеного ризику розвитку раку молочних залоз. Епідеміологічні 

особливості раку молочних залоз у світі та на території України. Класифікація 

раку молочних залоз. Основні клінічні прояви. Участь медичної сестри/бакалавра 

у проведення виявлення патогномонічної симптоматики наявності передракових 

захворювань молочних залоз, виявленні ознак ракового процесу молочних залоз. 

Роль медичної сестри/бакалавра у реалізації плану лікувально-діагностичних 

процедур при раку молочних залоз. Підготовка пацієнта до забору біологічного 

матеріалу для лабораторного дослідження. Підготовка пацієнта та безпосередня 

участь медичної сестри/бакалавра у проведенні інструментальних методів 

дослідження передракових та ракових захворювань молочних залоз. Організація 

догляду за пацієнтами у процесі лікування та реабілітації. Скринінгові програми 

виявлення передракових та ракових станів молочних залоз. Участь медичних 

сестер-бакалаврів у проведенні первинної та вторинної профілактики розвитку 

раку молочних залоз. Ведення пацієнтів з ускладненнями перебігу ракового 

процесу молочних залоз.   

 

 Тема 4. Пухлини органів травлення. Фонові та передракові 

захворювання. Організація догляду за пацієнтами 

Лекція  

 Поняття про пухлини органів шлунково-кишкового тракту та травних залоз. 

Основні етіологічні чинники та фактори ризику розвитку фонових, передракових 

захворювань органів травлення. Епідеміологічні особливості окремих груп 

ракового процесу органів шлунково-кишкового тракту у світі та на території 

України. Сучасні підходи до проведення діагностики передракових та ракових 

станів органів шлунково-кишкового тракту.  

 Рак стравоходу. Етіологічні фактори. Епідеміологічні особливості. Фонові та 

передракові захворювання. Основні клінічні симптоми. Участь медичної 

сестри/бакалавра у визначенні ступеню дисфагії та диференційній діагностиці 

дисфагій. Підготовка пацієнта до взяття біологічного матеріалу для проведення 

лабораторних досліджень при підозрі на рак стравоходу. Підготовка пацієнтів та 

безпосередня участь медичних сестер/бакалаврів у проведенні інструментальних 

методів дослідження при підозрі на рак стравоходу. Участь медичної 

сестри/бакалавра у реалізації плану лікувальних втручань з приводу передракових 

та ракових станів стравоходу. Організація догляду за пацієнтом у процесі 

лікування та реабілітації.  

 Рак шлунку. Етіологічні чинник та фактори ризику. Епідеміологічна 

характеристика. Фонові та передракові стани. Класифікація раку шлунку. Поняття 

про «малий» та «ранній» рак шлунку. Основні шляхи метастазування раку 

шлунку. Участь медичної сестри/бакалавра у виявленні віддалених метастазів у 

разі раку шлунку. Підготовка пацієнта та безпосередня участь медичної 

сестри/бакалавра у заборі біологічного матеріалу для лабораторних досліджень та 

проведенні інструментальних досліджень при підозрі на рак шлунку. Скринінгові 

програми з виявлення раку шлунку. Участь медичних сестер/бакалаврів у 

реалізації плану лікувальних процедур з приводу раку шлунку. Організація 

догляду за пацієнтами у процесі лікування та реабілітації. Проведення 



 

 

 

симптоматичного лікування раку шлунку: парентеральне та ентеральне 

харчування. Догляд медичною сестрою/бакалавром за гастростомою. 

 Рак печінки та підшлункової залози. Епідеміологія. Етіологічні чинники та 

фактори ризику. Фонові та передракові захворювання. Класифікація. Основні 

клінічні прояви. Участь медичної сестри/бакалавра у виявленні ознак раку травних 

залоз. Підготовка пацієнтів до забору біологічного матеріалу та безпосередня 

участь у проведенні лабораторних та інструментальних методів дослідження при 

підозрі на рак підшлункової залози та печінки. Участь у проведенні хірургічного 

лікування раку печінки та підшлункової залози. Організація догляду за пацієнтами 

у процесі лікування та реабілітації.  

 Рак товстої кишки. Епідеміологічні особливості. Етіологічні чинник та 

фактори ризику. Фонові та передракові захворювання. Класифікація раку товстої 

кишки. Роль медичних сестер/бакалаврів у проведенні суб’єктивного та 

об’єктивного обстеження пацієнтів з підозрою на рак товстої кишки. Принципи 

підготовки пацієнта до забору біологічного матеріалу та безпосередня участь 

медичної сестри/бакалавра у проведенні додаткових інструментальних методів 

дослідження при підозрі на рак товстої кишки. Участь у проведенні радикального, 

паліативного та симптоматичного лікування раку товстої кишки у конкретному 

випадку. Організація догляду за пацієнтами на етапі лікування та реабілітації. 

Участь у проведенні первинної та вторинної профілактики виникнення 

передракових та ракових станів товстої кишки. 

  

 Тема 5. Пухлини сечової системи. Фонові та передракові захворювання. 

Рак нирок. Рак сечового міхура. Організація догляду за пацієнтами 

 Лекція 
 Поняття про пухлини органів сечової системи. Епідеміологічна 

характеристика пухлин сечової системи у світі та на території України. Фонові та 

передракові захворювання органів сечової системи. Сучасні підходи до 

проведення лабораторної та інструментальної діагностики при підозрі на 

пухлинний процес сечової системи. 

 Рак нирок. Епідеміологія. Етіологічні чинники та фактори ризику. Фонові та 

передракові захворювання. Класифікація раку нирок. Клінічні стадії та ступені 

важкості раку нирок. Участь медичних сестер/бакалаврів у виявленні симптомів 

раку нирок. Підготовка пацієнтів до забору необхідного біологічного матеріалу 

для лабораторних досліджень при підозрі на рак нирок. Участь медичної 

сестри/бакалавра у проведенні інструментальних методів дослідження пацієнтів 

при підозрі на рак нирок. Участь у реалізації плану лікувальних маніпуляцій у разі 

раку нирок у конкретному випадку. Організація догляду за пацієнтами у процесі 

лікування та реабілітації. Скринінг раку нирок. Первинна та вторинна 

профілактика раку нирок.  

 Рак сечового міхура. Епідеміологія. Етіологічні чинники та фактори ризику. 

Фонові та передракові захворювання. Скринінгові програми раннього виявлення 

раку сечового міхура. Класифікація раку сечового міхура. Основні клінічні прояви 

раку сечового міхура в залежності від ступеню важкості. Участь медичної 

сестри/бакалавра у проведенні підготовки пацієнтів до забору матеріалу для 

лабораторного дослідження при підозрі на рак сечового міхура. Участь медичної 

сестри/бакалавра у проведенні інструментальних методів дослідження при підозрі 



 

 

 

на рак сечового міхура. Участь у реалізації плану лікувальних процедур у разі 

раку сечового міхура у конкретному випадку. Організація догляду за пацієнтами у 

процесі лікування та реабілітації. Невідкладна медична допомога у разі 

виникнення ускладнень ракового процесу сечової системи.   

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

МОДУЛЬ 1. МЕДСЕСТРИНСТВО В ОНКОЛОГІЇ 

Тема 1. Організація онкологічної допомоги населенню. Сучасні методи 

діагностики та напрямки лікування пухлинного процесу. Невідкладна 

догоспітальна медична допомога 

Навчальна практика під керівництвом викладача 
 Структура онкологічної допомоги населенню. Сучасні принципи 

професійної діяльності медичної сестри/бакалавра у диспансерному відділенні, 

оргметодкабінеті, стаціонарних відділеннях онкологічного диспансеру. 

 Ознайомлення з основними режимними Наказами МОЗ України, які 

регламентують роботу медичної сестри/бакалавра у процесі реалізації 

онкологічної допомоги населенню. Принципи забезпечення підтримки санітарно-

гігієнічного та протиепідемічного режиму лікувальних закладів онкологічного 

спрямування. 

 Принципи ведення первинної медичної документації в онкологічній 

практиці. 

 Сучасні підходи до проведення формування груп підвищеного ризику 

розвитку ракового процесу. Диспансерний нагляд за групами підвищеного ризику. 

Участь медичної сестри/бакалавра у проведенні періодичного профілактичного 

медичного огляду. Онкологічна настороженість медичного персоналу.  

 Роль медичної сестри/бакалавра у реалізації скринінгових програм з метою 

раннього виявлення онкологічної патології. Підготовка пацієнтів до забору 

необхідного біологічного матеріалу для лабораторних досліджень. Оформлення 

направлень на цитологічне та гістологічне дослідження зразків. Дотримання 

правил зберігання та транспортування зразків тканин.  

 Участь медичних сестер/бакалаврів у підготовці пацієнтів та їх безпосередня 

участь у проведенні інструментальних методів дослідження при підозрі на 

онкологічну патологію в індивідуальному випадку. Ендоскопічна, радіоізотопна, 

ультразвукова, рентгенологічна та променева діагностика злоякісних 

новоутворень. 

 Участь медичної сестри/бакалавра у забезпеченні принципів абластики та 

антибластики при проведенні хірургічного лікування злоякісних пухлин. 

Принципи проведення підготовки пацієнтів, необхідного медичного 

інструментарію для радикальних, паліативних та симптоматичних оперативних 

втручань з приводу онкологічної патології. 

 Участь медичних сестер/бакалаврів у реалізації введення цитостатичних 

препаратів в індивідуальному порядку. Роль медичної сестри/бакалавра у 

виявленні ознак виникнення ускладнень хіміотерапії та участь у наданні медичної 

допомоги при розвитку мієлодепресивних станів, медикаментозної ниркової 

недостатності, пневмонітів, парестезій та периферичних невритів, токсичного 

стоматиту, ентероколіту. 



 

 

 

 Сучасні підходи до попередження та лікування блювоти та нудоти на фоні 

проведення хіміотерапевтичного лікування онкологічного пацієнта, корекції 

імунодепресивних станів. Принципи проведення активної імунотерапії на фоні 

хіміотерапії у конкретному випадку.  

 Сучасні підходи до участі медичної сестри/бакалавра у проведенні 

променевої терапії злоякісних пухлин в залежності від наявної медичної 

проблеми. Забезпечення індивідуальної безпеки під час роботи у радіологічному 

відділенні. Участь у виявленні ознак токсичного впливу іонізуючого 

випромінювання. Тактика надання невідкладної догоспітальної медичної 

допомоги у разі токсичного впливу іонізуючого випромінювання.  

 Участь медичних сестер/бакалаврів у проведенні підготовки пацієнтів та 

необхідного медичного інструментарію та обладнання до проведення оперативних 

втручань з приводу розвитку невідкладних станів на фоні пухлинного процесу в 

залежності від локалізації та важкості патологічного процесу: кровотеча, 

перфорація, стеноз, непрохідність. Правила заповнення листка спостереження, 

реєстрація основних життєво важливих показників у процесі надання медичної 

допомоги при ускладненнях пухлинного процесу.  

 Практичні навички: 

1. Оволодіти навичками організації робочого процесу диспансерного 

відділення, хірургічного, радіологічного та хіміотерапевтичного відділень 

онкологічного диспансеру 

2. Оволодіти навичками дотримання санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму згідно з режимними Наказами МОЗ України 

3. Навчитися веденню первинної медичної документації 

4. Оволодіти навичками підготовки пацієнта до забору біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень при підозрі на раковий процес 

5. Навчитися правилам зберігання, транспортування матеріалу для 

лабораторного дослідження при підозрі на онкологічну патологію 

6. Оволодіти навичками підготовки пацієнта та необхідного медичного 

обладнання для проведення інструментальних методів дослідження при підозрі на 

раковий процес 

7. Вміти організувати роботу кабінетів онкохірурга та онкогінеколога у 

диспансерному відділі онкологічного диспансеру 

8. Оволодіти навичками безпосередньої участі у проведенні ендоскопічного, 

рентгенологічного, ультразвукового, променевого, радіоізотопного дослідження в 

онкологічній практиці 

9. Оволодіти алгоритмом та методами взяття матеріалу для цитологічного та 

гістологічного дослідження при підозрі на рак 

10. Оволодіти навичками підготовки онкологічного пацієнта до проведення 

планової та ургентної операції за показаннями 

11. Навчитися правилам забезпечення абластики, антибластики при участі у 

проведенні оперативних втручань з приводу злоякісних захворювань 

12. Оволодіти навичками введення цитостатичних препаратів згідно з 

визначеним планом проведення хіміотерапії в конкретному випадку 

13. Навчитися виявляти симптоми виникнення ускладнень хіміотерапії та 

надавати медичну допомогу у даному випадку  



 

 

 

14. Оволодіти навичками надання медичної допомоги при 

мієлодепресивному синдромі, медикаментозній нирковій недостатності, 

пневмонітах, парестезіях та периферичних невритах, токсичному стоматиті, 

ентероколіті 

15. Навчитися принципам попередження та надання медичної допомоги при 

нудоті та блюванні 

16. Вміти брати участь у проведенні корекції імунодепресії на фоні 

хіміотерапії та активній неспецифічній імунотерапії 

17. Навчитися правилам забезпечення безпеки медичного персоналу та 

пацієнтів під час проведення променевого лікування 

18. Оволодіти навичками участі у проведенні променевої терапії згідно з 

визначеним планом лікування 

19. Навчитися виявляти ознаки виникнення місцевих та системних 

ускладнень променевої терапії у конкретному випадку та надавати першу медичну 

допомогу 

20. Оволодіти навичками зберігання, виписування, введення та реєстрації 

наркотичних анальгетиків 

21. Вміти брати участь у проведенні регіонарної, епідуральної анестезії, 

гамма-терапії 

 

Тема 2. Організація догляду за пацієнтами після хірургічних втручань, 

хіміотерапії та променевого лікування. Принципи профілактики розвитку 

пухлинних процесів 

Навчальна практика під керівництвом викладача 
Організація догляду за пацієнтами у післяопераційному періоді. Участь 

медичної сестри/бакалавра у виявленні ознак розвитку ускладнень у 

післяопераційному періоді. Сучасні підходи до надання невідкладної 

догоспітальної медичної допомоги у разі виникнення ускладнень перебігу 

післяопераційного періоду, розвитку термінальних станів 

Організація та проведення профілактичних заходів з метою попередження 

розвитку пролежнів, застійної пневмонії у післяопераційному періоді. Участь 

медичної сестри/бакалавра у наданні медичної допомоги у разі виникнення 

затримки сечовипускання, метеоризмі. Організація та проведення догляду за 

післяопераційною раною та дренажами.  

Організація та забезпечення повноцінного харчування пацієнта у 

конкретному випадку в залежності від наявної медичної проблеми. Організація та 

проведення соціальної та медичної реабілітації пацієнтів у процесі лікування. 

Ознайомлення з принципами роботи хоспісів. Сучасні підходи до надання 

паліативної та хоспісної допомоги онкологічним пацієнтам. Ознайомлення з 

правилами зберігання, виписування, введення та реєстрації наркотичних 

анальгетиків. Участь медичних сестер/бакалаврів у проведенні знеболення різними 

методами, здійсненні нервових блокад. Участь у проведенні епідуральної анестезії, 

гамма-терапії. 

Сучасні підходи до проведення догляду за гастростомою, трахеостомою, 

колостомою та іншими стомами. Організація та проведення ентерального та 

парентерального харчування в залежності від показань та протипоказань. 



 

 

 

Участь медичних сестер/бакалаврів у проведенні гемодилюції, 

плазмаферезу, ентеросорбції. Організація догляду за пацієнтами з хронічним 

больовим синдромом, у стадії ракової кахексії, у термінальних стадіях перебігу 

захворювання. 

Організація післяопераційного догляду за пацієнтами після перенесених 

невідкладних операцій з приводу кишкової непрохідності, кровотечі, перфорації, 

стенозу гортані, гострої затримки сечі.  

Сучасні погляди на проведення надання медичної допомоги пацієнтам з 

синдромом нижньої порожнистої вени. Догляд за пацієнтами у процесі лікування. 

Сучасні підходи до проведення первинної та вторинної профілактики 

розвитку пухлинних захворювань. Участь медичних сестер/бакалаврів у реалізації 

скринінгових програм з метою своєчасної діагностики передракових та ракових 

процесів у ранніх стадіях розвитку 

Участь медичних сестер/бакалаврів у проведенні санітарно-просвітницької 

роботи серед населення з приводу впливу концерогенних речовин, причин 

розвитку фонових, передракових станів, актуальності проходження періодичних 

профілактичних медичних оглядів з метою ранньої діагностики ракового процесу 

та можливості повноцінного одужання.    

Практичні навички: 

1. Навчитися організовувати догляд за пацієнтом у післяопераційному 

періоді 

2. Оволодіти правилами та методами профілактики розвитку пролежнів, 

застійної пневмонії у післяопераційному періоді  

3. Оволодіти алгоритмом надання медичної допомоги при гострій затримці 

сечі, розвитку метеоризму у післяопераційному періоді 

4. Навчитися правилам догляду за післяопераційною раною та дренажами 

після проведених оперативних втручань з приводу онкологічної патології 

5. Вміти організовувати харчування пацієнта після перенесених оперативних 

втручань з приводу пухлинного процесу в індивідуальному порядку 

6. Оволодіти навичками проведення соціальної та медичної реабілітації 

пацієнтів після онкологічних операцій 

7. Навчитися навичкам проведення догляду за різноманітними стомами 

8. Вміти брати участь у проведенні ентерального та парентерального 

харчування 

9. Навчитися навичкам участі у проведенні гемодилюції, форсованого 

діурезу, плазмаферезу, ентеросорбції 

10. Вміти організовувати та реалізовувати догляд за пацієнтами з хронічним 

больовим синдромом, в стадії ракової кахексії, в термінальних стадіях ракового 

захворювання 

11. Оволодіти алгоритмом надання невідкладної медичної допомоги при 

невідкладних станах у клініці онкологічних захворювань: кровотечі, перфорації, 

стенозі, непрохідності 

12. Оволодіти навичками догляду за пацієнтами після проведених 

оперативних втручань з приводу невідкладних станів в онкологічній практиці 

13. Навчитися алгоритму ведення пацієнтів з синдромом нижньої 

порожнистої вени  



 

 

 

14. Оволодіти навичками реалізації скринінгових програм з метою 

раннього виявлення ракового процесу  

 

Тема 3. Доброякісні та злоякісні пухлини шкіри. Ведення пацієнтів. 

Організація догляду за пацієнтами 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Ознайомлення студентів з епідеміологічними характеристиками злоякісних 

новоутворень шкіри на території України. Основні канцерогенні фактори, які 

сприяють розвитку передракових та ракових процесів шкірних покривів. 

Сучасні підходи до класифікації раку шкіри. Клінічні прояви. Стадії 

важкості онкологічного процесу. Можливі шляхи метастазування.  

Участь медичних сестер/бакалаврів у виявленні невусів як передумови 

розвитку ракового процесу шкіри, ознак «активації»  невусів. 

Ознайомлення з основними клінічними формами меланоми. Особливості 

виявлення критеріїв Бреслоу та Кларка.  

Участь медичних сестер/бакалаврів у реалізації періодичних 

профілактичних медичних оглядів, диспансерному веденні груп підвищеного 

ризику розвитку раку шкіри та амбулаторному веденні пацієнтів з пухлинами 

шкіри.  

Організація медичною сестрою/бакалавром підготовки пацієнта до 

проведення забору необхідного біологічного матеріалу для морфологічної 

верифікації діагнозу раку шкіри.  

Участь медичних сестер/бакалаврів у підготовці пацієнта, необхідного 

медичного інструментарію до проведення оперативних втручань на первинній 

пухлині шкіри та регіонарних лімфатичних вузлах. Ознайомлення з алгоритмом 

проведення та особливостями асистування медичної сестри/бакалавра при 

проведенні пахвинно-аксилярної та аксилярної лімфаденоектомії.  

Організація догляду за післяопераційними ранами, дренажами. Техніка 

проведення перев’язування пацієнтів.  

Участь у проведенні променевої терапії раку шкіри згідно з визначеним 

планом. Ознайомлення з особливостями проведення хіміотерапії раку шкіри. 

Участь медичної сестри/бакалавра у проведенні біотерапії, імунотерапії при раку 

шкіри. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у виявленні симптомів метастазування 

та рецидивів раку шкіри у конкретному випадку. Диференційований підхід до 

ведення пацієнтів, які отримують курси хіміо-променевої терапії.  

Практичні навички: 

1. Навчитися формувати групи підвищеного ризику розвитку передракових 

та ракових процесів шкіри 

2. Оволодіти навичками виявлення симптомів фонових та передракових 

захворювань шкіри 

3. Оволодіти навичками проведення періодичних профілактичних медичних 

оглядів з метою ранньої діагностики раку шкіри 

4. Оволодіти навичками забору біологічного матеріалу для проведення 

морфологічної верифікації діагнозу раку шкіри 

5. Навчитися правилам зберігання, транспортування біологічного матеріалу 

для проведення лабораторного дослідження 



 

 

 

6. Оволодіти навичками проведення суб’єктивного та об’єктивного 

обстеження пацієнта при підозрі на рак шкіри 

7. Оволодіти навичками підготовки необхідного медичного інструментарію 

та обладнання до проведення оперативного лікування раку шкіри 

8. Оволодіти навичками підготовки пацієнта до оперативного лікування 

раку шкіри 

9. Оволодіти навичками участі медичної сестри/бакалавра у проведенні 

пахвинно-аксилярної та аксилярної лімфаденоектомії 

10. Навчитися проводити організацію догляду за пацієнтами у 

післяопераційному періоді та виявляти ознаки розвитку ускладнень 

11. Оволодіти навичками підготовки пацієнта до проведення променевого 

лікування та безпосередня участь медичної сестри у проведенні променевої терапії 

у відповідності з визначеним планом 

12. Оволодіти алгоритмом введення цитостатичних препаратів пацієнтам з 

раком шкіри у індивідуальному випадку 

13. Оволодіти навичками надання невідкладної медичної допомоги у разі 

розвитку ускладнень хіміо-променевого лікування раку шкіри 

14. Навчитися проводити догляд за післяопераційними ранами, дренажами 

та своєчасно та повноцінно проводити перев’язування 

15. Оволодіти навичками виявлення метастазування раку шкіри та проявів 

рецидиву раку шкіри 

16. Оволодіти навичками участі медичної сестри у проведенні біотерапії та 

імунотерапії у випадку раку шкіри у конкретному випадку  

 

Тема 4. Пухлини голови та шиї. Ведення пацієнтів. Організація догляду 

за пацієнтами 

Навчальна практика під керівництвом викладача 
Ознайомлення студентів з принципами участі медичної сестри/бакалавра у 

проведенні диспансеризації населення з приводу попередження виникнення 

передракових та ракових захворювань голови та шиї.  

Участь медичних сестер/бакалаврів у формуванні груп підвищеного ризику 

розвитку раку голови та шиї. Принципи професійної діяльності медичної 

сестри/бакалавра на амбулаторному прийомі пацієнтів з підозрою на рак голови та 

шиї.  

Сучасні підходи до проведення суб’єктивного та об’єктивного обстеження 

пацієнтів з метою виявлення клінічних симптомів передракових захворювань та 

раку нижньої губи, язика, слизових оболонок ротової порожнини, гортані та 

щитовидної залози 

Участь медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнта та безпосередня 

участь у проведенні непрямої та прямої ларингоскопії, ороскопії, огляду присінка 

рота, ультразвуковому скануванні щитовидної залози. 

Сучасні принципи проведення підготовки пацієнта до взяття матеріалу для 

морфологічного підтвердження ракового процесу нижньої губи, язика, слизової 

оболонки ротової порожнини, гортані та щитовидної залози 

Участь медичних сестер/бакалаврів у підготовці пацієнта до проведення 

оперативного втручання з приводу раку нижньої губи, язика, слизової оболонки 

ротової порожнини, гортані, щитовидної залози. Участь медичної 



 

 

 

сестри/бакалавра у веденні післяопераційного періоду. Організація догляду за 

післяопераційною раною, дренажами.  

Участь медичної сестри/бакалавра у виявленні ускладнень перебігу 

післяопераційного періоду після операцій з приводу раку нижньої губи, язика, 

слизової оболонки ротової порожнини, гортані, щитовидної залози 

Принципи проведення підготовки пацієнтів до проведення 

хіміотерапевтичного та променевого лікування з приводу раку нижньої губи, 

язика, слизової оболонки ротової порожнини, гортані, щитовидної залози. 

Принципи проведення догляду за пацієнтами у процесі проведення 

хіміотерапевтичного та променевого лікування. Надання медичної допомоги при 

виникненні ускладнень хіміотерапії та променевого лікування. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у проведенні соціальної та медичної 

реабілітації пацієнтів з раком голови та шиї. 

Організація догляду медичною сестрою/бакалавром за ротовою 

порожниною, трахеостомою, дренажами. Проведення ентерального харчування 

після ларингектомії через зонд у індивідуальному порядку згідно з показаннями.   

Практичні навички: 

1. Оволодіти навичками проведення суб’єктивного та об’єктивного 

обстеження пацієнта при підозрі на передракові та ракові захворювання нижньої 

губи, язика. Слизової оболонки ротової порожнини, гортані, щитовидної залози 

2. Оволодіти навичками участі медичної сестри/бакалавра у проведенні 

профілактичних періодичних медичних оглядів, амбулаторного прийому пацієнтів 

з передраковими та раковими захворюваннями нижньої губи, язика, слизової 

оболонки ротової порожнини, гортані, щитовидної залози 

3. Оволодіти навичками ведення диспансерних груп підвищеного ризику 

розвитку онкологічного процесу голови та шиї  

4. Навчитися алгоритму підготовки пацієнта до забору необхідного 

біологічного матеріалу для морфологічної верифікації діагнозу раку нижньої губи, 

язика, слизової оболонки ротової порожнини, гортані, щитовидної залози 

5. Оволодіти навичками підготовки пацієнта та необхідного медичного 

інструментарію та обладнання до проведення оперативного лікування раку голови 

та шиї 

6. Оволодіти алгоритмами асистування медичної сестри/бакалавра під час 

проведення оперативних втручань з приводу раку голови та шиї 

7. Оволодіти навичками організації ведення післяопераційного періоду після 

оперативного лікування раку голови та шиї у конкретному випадку 

8. Оволодіти навичками догляду за пацієнтами, дренажами, 

післяопераційною раною, трахеостомою після проведених операцій з приводу раку 

нижньої губи, язика, слизової оболонки ротової порожнини, гортані, щитовидної 

залози 

9. Оволодіти правилами підготовки пацієнта та безпосередньої участі у 

реалізації плану хіміотерапевтичного та променевого лікування раку нижньої 

губи, язика, слизової оболонки ротової порожнини, гортані, щитовидної залози 

10. Оволодіти навичками проведення діагностики розвитку ускладнень під 

час проведення хіміотерапії та променевого лікування у конкретному випадку 



 

 

 

11. Оволодіти навичками проведення соціальної та медичної реабілітації 

пацієнтів після перенесеного раку нижньої губи, язика, слизової оболонки ротової 

порожнини, гортані, щитовидної залози 

 

Тема 5. Пухлини органів грудної клітки. Ведення пацієнтів. Організація 

догляду за пацієнтами 

Навчальна практика під керівництвом викладача 
Ознайомлення з епідеміологічними характеристиками пухлин органів 

грудної клітки, основними канцерогенними факторами, які спричиняють розвиток 

фонових, передракових захворювань органів грудної клітки. Пояснення ролі 

екологічних факторів та куріння тютюну у виникненні фонових та передракових 

станів органів грудної клітки.  

Участь медичних сестер/бакалаврів в організації проведення 

флюорографічного скринінгу населення. Підходи до формування груп 

підвищеного ризику розвитку передракових та ракових станів органів грудної 

клітки.  

Розуміння принципів класифікації раку легень: центральний та 

периферичний рак. Атипові форми раку легень. Участь  медичної сестри/бакалавра 

у проведенні диференційної діагностики клінічних форм раку легень у процесі 

реалізації суб’єктивного та об’єктивного обстеження.  

Ознайомлення зі шляхами метастазування раку легень. Сучасні підходи до 

проведення діагностики раку легень. 

Участь медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнта до забору матеріалу 

для морфологічного підтвердження діагнозу раку легень. Проведення обробки 

біопсійного матеріалу та взяття змивних вод бронхів.  

Організація підготовки пацієнта до проведення трансторакальної пункції та 

безпосередня участь у проведенні даної процедури. Оцінка симптомів розвитку 

ускладнень пункції та надання медичної допомоги у конкретному випадку.  

Роль  медичних сестер/бакалаврів у проведенні бронхоскопії та підготовці 

пацієнтів. Принципи оцінки результатів бронхоскопії у конкретному випадку. 

Організація медичною сестрою/бакалавром  взяття харкотиння для 

цитологічного дослідження. Участь у підготовці пацієнта, необхідного медичного 

інструментарію, обладнання та безпосередня участь у плевральній пункції. 

Ознайомлення з участю медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнта, 

необхідного інструментарію та асистуванні під час проведення лобектомії та 

пульмонектомії.  

Організація медичними сестрами/бакалаврами догляду за пацієнтами у 

післяопераційному періоді після хірургічного лікування раку легень. Принципи 

догляду за післяопераційною раною, дренажами. 

Участь медичної сестри/бакалавра у реалізації плану хіміотерапевтичного та 

променевого лікування пацієнтів з раком легень згідно з визначеним планом у 

конкретному випадку. Ознайомлення з методами проведення детоксикації під час 

хіміотерапії та променевого лікування при раку легень.  

Участь медичної сестри/бакалавра у реалізації плану симптоматичного 

лікування пацієнтів з раком легень у конкретному випадку. Органіазція 

паліативної та хоспісної допомоги. Проведення медичною сестрою/бакалавром 

медичної та соціальної реабілітації після перенесеного раку легень 



 

 

 

Ознайомлення з епідеміологічними особливостями раку молочної залози на 

території України та у світі. Роль ендокринної патології у формуванні 

передракових та ракових станів молочної залози. Узагальнення знань з приводу 

класифікації передракових станів молочної залози, основних клінічних проявів, 

принципів ведення даної групи пацієнтів, організація профілактичних заходів 

переходу передракових станів у раковий процес.  

Участь медичної сестри/бакалавра у проведенні огляду, пальпації молочних 

залоз та регіонарних лімфатичних вузлів при підозрі на пухлинну патологію. 

Організація медичною сестрою/бакалавром навчання пацієнтів та населення 

правилам та методам самообстеження молочних залоз у домашніх умовах, 

принципам проведення оцінки отриманих результатів самообстеження, 

показанням до звернення за медичною допомогою.  

Участь медичних сестер/бакалаврів у проведенні скринінгу раку молочних 

залоз. Формування груп підвищеного ризику розвитку раку молочних залоз. 

Правила диспансеризації груп підвищеного ризику.  

Участь медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнтів до проведення 

мамографії та ультразвукового дослідження молочних залоз.  

Роль медичної сестри/бакалавра у проведенні дуктографії, пункційній 

біопсії. Підготовка пацієнтів до взяття матеріалів для морфологічного та 

гістологічного підтвердження ракового процесу.  

Організація підготовки медичною сестрою/бакалавром пацієнтів до 

проведення оперативного лікування з приводу раку молочної залози. 

Ознайомлення з необхідним медичним інструментарієм та обладнанням для 

проведення мастектомії та секторальної резекції молочної залози. Участь у 

проведенні етапів оперативного втручання. Організація догляду за пацієнтами у 

післяопераційному періоді. Догляд за післяопераційною раною, дренажами.  

Участь медичних сестер/бакалаврів у виявленні симптомів ускладнень 

хірургічного лікування пацієнтів з раком молочної залози у конкретному випадку. 

Надання медичної допомоги при ускладненнях хірургічного лікування раку 

молочних залоз. 

Участь медичної сестри/бакалавра у реалізації плану хіміотерапевтичного та 

променевого лікування пацієнтів з раком молочних залоз згідно з визначеним 

планом у конкретному випадку. Виявлення ознак розвитку ускладнень хіміотерапії 

та променевого лікування. Надання медичної допомоги при ускладненнях 

хіміотерапії та променевого лікування раку молочних залоз. 

Участь  медичних сестер/бакалаврів у проведенні паліативної та 

симптоматичної терапії раку молочних залоз. Організація паліативної та хоспісної 

допомоги інкурабельним пацієнтам з раком молочних залоз. Догляд за пацієнтами 

у термінальних стадіях раку молочних залоз. Організація медичної та соціальної 

реабілітації пацієнтів та їх оточення у процесі лікування.  

Практичні навички: 

1. Оволодіти навичками суб’єктивного та об’єктивного обстеження 

пацієнтів з підозрою на рак органів грудної клітки 

2. Навчитися проводити санітарно-просвітню роботу серед населення з 

приводу ролі екологічних факторів та куріння тютюну у розвитку передракових та 

ракових станів легень 



 

 

 

3. Оволодіти навичками реалізації плану флюорографічного скринінгу  

населення з метою попередження розвитку раку та виявлення раку легень на 

ранніх стадіях 

4. Оволодіти навичками підготовки пацієнта, необхідного медичного 

інструментарію та безпосередня участь у проведенні бронхоскопії 

5. Навчитися проводити обробку біопсійного матеріалу та змивних вод 

бронхів 

6. Оволодіти навичками проведення підготовки пацієнта, необхідного 

медичного інструментарію, обладнання та безпосередня участь медичної сестри у 

проведенні трансторакальної пункції 

7. Навчитися виявляти показання та протипоказання до проведення 

трансторальної пункції у конкретному випадку 

8. Оволодіти навичками виявлення симптомів ускладнень трансторакальної 

пункції та надання медичної допомоги у даному випадку 

9. Оволодіти навичками взяття харкотиння для цитологічного дослідження 

при підозрі на рак легень 

10. Оволодіти навичками участі медичної сестри/бакалавра у підготовці 

пацієнта, необхідного медичного інструментарію та безпосередня участь у 

проведенні плевральної пункції 

11. Оволодіти навичками підготовки пацієнтів, необхідного медичного 

інструментарію, обладнання та безпосередня участь у проведенні лобектомії та 

пульмонектомії.  

12. Оволодіти навичками організації догляду за пацієнтами у 

післяопераційному періоді, за післяопераційною раною, дренажами після 

хірургічного лікування раку легень у конкретному випадку 

13. Оволодіти навичками проведення детоксикації у процесі проведення 

хіміотерапевтичного та променевого лікування раку легень 

14. Оволодіти навичками надання медичної допомоги у разі розвитку 

ускладнень раку легень  

15. Оволодіти навичками проведенні соціальної та медичної реабілітації 

після перенесеного раку легень у конкретному випадку 

16. Оволодіти навичками участі медичної сестри/бакалавра у проведенні 

скринінгу раку молочних залоз 

17. Оволодіти навичками організації підготовки пацієнтів до проведення 

мамографії та ультразвукового дослідження молочних залоз 

18. Оволодіти навичками підготовки пацієнтів та безпосередня участь у 

проведенні дуктографії, пункційної біопсії 

19. Оволодіти навичками участі у проведенні цитологічних та гістологічних 

методів дослідження при підозрі на рак молочної залози 

20. Вміти проводити навчання пацієнтів та населення правилам 

самообстеження молочних залоз у домашніх умовах та виявляти загрозливі 

симптоми передракових та ракових процесів 

21. Оволодіти навичками підготовки пацієнтів, необхідного медичного 

інструментарію, обладнання та безпосередня участь медичної сестри/бакалавра у 

проведеннні мастектомії та секторальної резекції молочної залози 



 

 

 

22. Оволодіти навичками організації догляду за пацієнтами у 

післяопераційному періоді, за післяопераційному раною, дренажами після 

хірургічного лікування раку молочної залози 

23. Оволодіти навичками виявлення симптомів розвитку ускладнень 

перебігу післяопераційного періоду після хірургічних втручань з приводу раку 

молочних залоз у конкретному випадку 

24. Оволодіти навичками надання медичної допомоги при розвитку 

ускладнень хірургічного лікування раку молочних залоз 

25. Оволодіти навичками участі медичної сестри/бакалавра у проведенні 

хіміотерапевтичного, променевого лікування раку молочних залоз згідно з 

визначеним планом 

26. Навчитися виявляти симптоми виникнення ускладнень хіміотерапії та 

променевого лікування раку молочних залоз та надавати медичну допомогу у 

даному випадку 

27.  Оволодіти навичками реалізації паліативної та хоспісної допомоги при 

раку молочних залоз, проведення симптоматичного лікування, догляду за 

пацієнтами у термінальних стадіях раку молочних залоз та у процесі вмирання 

 

Тема 6. Пухлини органів травлення. Ведення пацієнтів. Організація 

догляду за пацієнтами 

Навчальна практика під керівництвом викладача 
Ознайомлення з епідеміологічними особливостями пухлин органів 

шлунково-кишкового тракту та травних залоз у світі та на території Україні. 

Найпоширеніші форми раку шлунково-кишкового тракту. Фактори ризику 

розвитку передракових та ракових захворювань травної системи. 

Узагальнення знань з приводу фонових та передракових станів стравоходу, 

шлунку, товстої кишки, печінки та стравоходу. Скринінгові програми ранньої 

діагностики раку шлунку та товстої кишки. 

Участь  медичних сестер/бакалаврів у виявленні патогномонічної 

симптоматики передракових процесів стравоходу, оцінюванні росту пухлин 

стравоходу та виявленні шляхів метастазування.  

Особливості проведення диференційної діагностики ступеню важкості 

перебігу дисфагії. Роль медичних сестер/бакалаврів у підготовці пацієнтів до 

взяття необхідного біологічного матеріалу для проведення морфологічної 

верифікації діагнозу раку стравоходу. Правила зберігання та транспортування 

біологічного матеріалу для цитологічного та гістологічного дослідження при 

підозрі на рак стравоходу. 

Організація підготовки пацієнтів, необхідного медичного обладнання та 

безпосередня участь медичної сестри/бакалавра у проведенні додаткових 

інструментальних досліджень при підозрі на рак стравоходу. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у проведенні підготовки пацієнтів, 

необхідного медичного інструментарію та безпосередня участь у проведенні 

хірургічного лікування раку стравоходу у конкретному випадку. 

Організація догляду медичною сестрою/бакалавром за пацієнтами у 

післяопераційному періоді після хірургічного лікування раку стравоходу, за 

післяопераційними ранами, дренажами. Участь у виявленні ускладнень 



 

 

 

післяопераційного періоду та наданні медичної допомоги при розвитку 

ускладнень після хірургічного лікування раку стравоходу у конкретному випадку. 

Участь у реалізації плану хіміотерапевтичного та променевого лікування 

раку стравоходу в індивідуальному випадку. Виявлення медичною 

сестрою/бакалавром ознак виникнення побічних ефектів від цитостатичної терапії 

раку стравоходу, надання медичної допомоги у даному випадку. Участь у наданні 

допомоги при ускладненнях променевого лікування раку стравоходу у 

конкретному випадку в залежності від важкості ураження.  

Організація медичною сестрою/бакалавром проведення диспансерного 

нагляду за реконвалесцентами після раку стравоходу та групами підвищеного 

ризику розвитку передракових та ракових захворювань стравоходу. 

Ознайомлення з епідеміологічними показниками раку шлунку у світі та на 

території України та етіологічними чинниками та факторами ризику розвитку 

передракових захворювань шлунку. 

Узагальнення класифікації клінічних форм та стадій раку шлунку. Участь 

медичних сестер/бакалаврів у виявленні патогномонічних ознак «малого» та 

«раннього» раку шлунку.  

Роль медичної сестри/бакалавра у проведенні суб’єктивного та об’єктивного 

обстеження пацієнтів з підозрою на рак шлунку, виявленні ознак віддалених 

метастазів раку шлунку. Роль медичних сестер/бакалаврів у проведенні 

амбулаторного прийому пацієнтів з передраковими та раковими процесам шлунку.  

Участь медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнтів до проведення 

рентгенологічних та ендоскопічних методів дослідження. Узагальнення знань 

розшифрування рентгенологічних та ендоскопічних ознак раку шлунку. 

Організація підготовки пацієнтів, необхідного медичного інструментарію, 

обладнання та безпосередня участь медичної сестри/бакалавра у проведенні 

хірургічного лікування раку шлунку згідно з визначеним планом. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у веденні післяопераційного періоду 

після хірургічного лікування раку шлунку. Організація догляду за пацієнтом, 

післяопераційною раною, дренажами, гастростомою. Особливості виявлення ознак 

ускладнення післяопераційного періоду після хірургічних втручань з приводу раку 

шлунку.  

Участь медичної сестри/бакалавра у наданні невідкладної медичної 

допомоги у разі виникнення шлункової кровотечі, перфорації стінки шлунку при 

раку шлунку. 

Участь у проведенні хіміотерапевтичного та променевого лікування 

пацієнтів з раком шлунку згідно з визначеним індивідуальним планом лікування. 

Виявлення ускладнень хіміотерапії та променевого лікування у конкретному 

випадку. Надання медичної допомоги у разі ускладнень хіміотерапії та 

променевого лікування з приводу раку шлунку. 

Участь медичної сестри/бакалавра у реалізації паліативної та хоспісної 

допомоги при раку шлунку. Проведення медичної та соціальної реабілітації після 

перенесеного раку шлунку. Організація догляду за інкурабельними пацієнтами, у 

термінальних стадіях раку шлунку та в процесі вмирання. 

Узагальнення епідеміологічних даних з приводу раку товстої кишки у світі 

та на території України. Основні етіологічні чинники та фактори ризику розвитку 

фонових та передракових станів товстої кишки. Участь медичних 



 

 

 

сестер/бакалаврів у формуванні груп підвищеного ризику розвитку раку товстої 

кишки. Організація проведення профілактичних оглядів груп підвищеного ризику 

розвитку раку товстої кишки.  

Участь медичних сестер/бакалаврів у проведенні амбулаторного прийому 

пацієнтів з передраковими та раковими захворюваннями товстої кишки.  

Організація підготовки пацієнтів до проведення ректороманоскопії, 

колоноскопії, іригоскопії. Правила відбору біологічного матеріалу для проведення 

морфологічної верифікації раку товстої кишки. Участь медичної сестри/бакалавра 

у проведенні пальцевого дослідження прямої кишки.  

Організація підготовки пацієнта, необхідного медичного інструментарію до 

проведення гемокульт-тесту, особливості оцінки отриманих результатів в 

індивідуальному випадку. 

Участь медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнта, необхідного 

медичного інструментарію, обладнання та безпосередня участь у проведенні 

радикальних та симптоматичних оперативних втручань з приводу раку товстої 

кишки. Організація догляду за пацієнтами у післяопераційного періоді після 

хірургічного лікування раку кишки, виявлення ознак ускладнень 

післяопераційного періоду. Роль у наданні невідкладної медичної допомоги у разі 

перфорації стінки кишки, кишковій кровотечі на фоні раку товстої кишки. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у реалізації плану хіміотерапевтичного 

та променевого лікування пацієнтів з раком товстої кишки. Виявлення симптомів 

виникнення ускладнень хіміотерапії та променевого лікування раку товстої кишки 

у конкретному випадку. Алгоритми надання медичної допомоги у разі виникнення 

ускладнень хіміотерапії та променевого лікування раку товстої кишки. 

Роль медичної сестри/бакалавра у проведенні симптоматичного лікування 

раку товстої кишки, реалізації паліативної та хоспісної допомоги. 

 Організація медичної та соціальної реабілітації пацієнтів у процесі 

лікування раку товстої кишки та після перенесеного захворювання. 

Практичні навички: 

1. Оволодіти навичками проведення суб’єктивного та об’єктивного 

обстеження пацієнта при підозрі на передракові захворювання стравоходу, шлунку 

та товстої кишки 

2. Оволодіти навичками проведення диференційної діагностики ступеню 

важкості дисфагії та надання відповідної медичної допомоги у конкретному 

випадку 

3. Навчитися формувати групи підвищеного ризику розвитку передракових 

захворювань стравоходу, шлунку та товстої кишки 

4. Оволодіти навичками реалізації скринінгових програм раннього 

виявлення раку стравоходу, шлунку, товстої кишки 

5. Оволодіти навичками підготовки пацієнтів до забору необхідного 

біологічного матеріалу для морфологічної верифікації діагнозу раку стравоходу, 

шлунку, товстої кишки 

6. Оволодіти навичками підготовки пацієнта до проведення 

рентгенологічних, ендоскопічних методів дослідження при підозрі на рак 

стравоходу, шлунку та товстої кишки 



 

 

 

7. Оволодіти навичками підготовки пацієнтів та необхідного медичного 

інструментарію, обладнання до проведення хірургічного лікування раку 

стравоходу, шлунку, товстої кишки 

8. Оволодіти навичками догляду за пацієнтами у післяопераційному періоді 

з приводу раку стравоходу, шлунку, товстої кишки 

9. Навчитися доглядати за післяопераційними ранами, дренажами, стомами 

у конкретному випадку 

10. Оволодіти навичками виявлення клінічних проявів виникнення 

ускладнень у післяопераційному періоді після радикальних, паліативних та 

симптоматичних оперативних втручань з приводу раку стравоходу, шлунку, 

товстої кишки 

11. Оволодіти навичками участі у проведенні хіміотерапевтичного та 

променевого лікування раку стравоходу, шлунку, товстої кишки згідно з 

визначеним індивідуальним планом 

12. Оволодіти навичками виявлення ознак розвитку ускладнень хіміотерапії 

та променевого лікування пацієнтів з раком стравоходу, шлунку, товстої кишки та 

надання медичної допомоги у даному випадку в залежності від важкості 

патологічних змін 

13. Оволодіти навичками проведення симптоматичної терапії, надання 

паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам з раком стравоходу, шлунку, товстої 

кишки, у випадку термінальних стадій ракового процесу, у процесі вмирання 

пацієнта 

14. Оволодіти навичками проведення соціальної та медичної реабілітації 

пацієнтів з раком стравоходу, шлунку, товстої кишки 

15. Оволодіти навичками виявлення симптомів виникнення невідкладних 

станів при раку стравоходу, шлунку, товстої кишки: кровотечі, непрохідності, 

перфорації стінки органу та надання невідкладної догоспітальної медичної 

допомоги у конкретному випадку 

 

Тема 7. Пухлини сечової системи. Ведення пацієнтів. Організація 

догляду за пацієнтами.  

Навчальна практика під контролем викладача 

Ознайомлення з епідеміологічними особливостями раку органів сечової 

системи у світі та на території України. Уявлення про канцерогенні речовини та 

фактори, які сприяють розвитку фонових та передракових станів органів сечової 

системи.  

Участь медичних сестер/бакалаврів у формуванні груп підвищеного ризику 

розвитку передракових та ракових станів органів сечової системи. Організація 

реалізації скринінгових програм раннього виявлення раку сечової системи. 

Забезпечення медичною сестрою/бакалавром амбулаторного прийому пацієнтів 

груп підвищеного ризику розвитку раку сечової системи.  

Участь у проведенні суб’єктивного та об’єктивного обстеження пацієнтів з 

підозрою на передракові захворювання нирок та сечового міхура. Виявлення 

патогномонічної симптоматики передракових станів нирок та сечового міхура. 

Роль у підготовці пацієнтів до забору необхідного біологічного матеріалу 

для морфологічної верифікації діагнозу раку нирок, сечового міхура. Правила 



 

 

 

зберігання, транспортування біологічного матеріалу. Принципи оформлення 

супровідної медичної документації.  

Участь у підготовці пацієнтів до проведення ендоскопічних, 

рентгенологічних, ультразвукових методів дослідження з метою верифікації 

діагнозу раку нирок, сечового міхура. Підготовка необхідного медичного 

інструментарію та обладнання для проведення цистоскопії, оглядової та 

контрастної рентгенографії нирок та сечового міхура, ультразвукового 

дослідження нирок. Участь в оцінюванні отриманих результатів додаткового 

інструментального дослідження при підозрі на рак нирок, сечового міхура. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у визначенні симптомів та шляхів 

метастазування раку нирок, сечового міхура. 

Організація медичною сестрою/бакалавром підготовки пацієнтів до 

проведення радикальних, паліативних та симптоматичних оперативних втручань з 

приводу раку нирок, сечового міхура. Участь медичної сестри/бакалавра у веденні 

післяопераційного періоду, догляді за післяопераційною раною, дренажами, 

стомами у індивідуальному випадку. Особливості виявлення симптомів 

виникнення ускладнень післяопераційного періоду після хірургічного лікування 

раку нирок, сечового міхура. 

Тактика медичної сестри/бакалавра у разі розвитку гострої затримки сечі.  

Участь медичних сестер/бакалаврів у проведенні хіміотерапевтичного та 

променевого лікування раку нирок, сечового міхура згідно з індивідуальним 

планом ведення пацієнта. Виявлення ознак розвитку побічних ефектів при 

застосуванні цитостатичних препаратів, надання медичної допомоги медичною 

сестрою/бакалавром у конкретному випадку в залежності від ступеню важкості 

ускладнень. Участь у виявленні ознак ускладнень променевого лікування, надання 

невідкладної допомоги, ведення пацієнтів з ускладненнями променевої терапії. 

Організація медичною сестрою/бакалавром паліативного, симптоматичного 

лікування пацієнтів з раком нирок, сечового міхура згідно з визначеним 

індивідуальним планом ведення пацієнта у конкретному випадку. 

Організація проведення медичної та соціальної реабілітації пацієнтів з раком 

нирок, сечового міхура у процесі лікування та після перенесеного захворювання. 

Організація догляду медичною сестрою/бакалавром за пацієнтами у 

термінальних стадіях ракового процесу та у процесі вмирання. Хоспісна допомога 

пацієнтам з раком нирок, сечового міхура. Боротьба з хронічним больовим 

синдромом.  

Практичні навички: 

1. Оволодіти навичками проведення суб’єктивного та об’єктивного 

обстеження пацієнтів з підозрою на передракові стани нирок та сечового міхура 

2. Навчитися аналізувати наявні канцерогенні фактори виникнення раку 

нирок, сечового міхура та усувати їх вплив на пацієнтів груп підвищеного ризику 

розвитку передракових та ракових захворювань нирок, сечового міхура 

3. Навчитися формувати групи підвищеного ризику розвитку передракових 

та ракових станів нирок, сечового міхура 

4. Оволодіти навичками реалізації скринінгових програм раннього 

виявлення раку нирок, сечового міхура 



 

 

 

5. Оволодіти навичками підготовки пацієнта до забору необхідного 

біологічного матеріалу для морфологічної верифікації діагнозу раку нирок, 

сечового міхура 

6. Оволодіти навичками підготовки пацієнта, необхідного медичного 

інструментарію, обладнання та безпосередня участь медичної сестри/бакалавра у 

проведенні ендоскопічного, рентгенологічного, радіоізотопного, ультразвукового, 

променевого дослідження нирок, сечового міхура 

7. Оволодіти навичками підготовки пацієнта до проведення хірургічного 

лікування раку нирок, сечового міхура 

8. Оволодіти навичками підготовки необхідного хірургічного 

інструментарію, обладнання та безпосередня участь медичної сестри/бакалавра у 

проведенні радикальних, паліативних та симптоматичних оперативних втручань з 

приводу раку нирок, сечового міхура 

9. Оволодіти навичками ведення післяопераційного періоду, догляду за 

пацієнтом, післяопераційними ранами, дренажами, стомами після хірургічного 

лікування раку нирок, сечового міхура 

10. Оволодіти навичками надання медичної допомоги у разі розвитку 

ускладнень післяопераційного періоду після хірургічного лікування раку нирок,  

сечового міхура 

11. Оволодіти навичками підготовки пацієнта до хіміотерапевтичного та 

променевого лікування 

12. Навчитися алгоритму введення цитостатичних препаратів у конкретному 

випадку 

13. Оволодіти навичками виявлення симптомів розвитку побічних ефектів 

хіміотерапії та надання невідкладної медичної допомоги у даному випадку 

14. Оволодіти навичками виявлення симптомів виникнення ускладнень 

променевого лікування раку нирок, сечового міхура та надання медичної допомоги 

у залежності від наявної медичної проблеми 

15. Оволодіти навичками реалізації плану симптоматичного лікування раку 

нирок, сечового міхура згідно з визначеним індивідуальним планом ведення у 

конкретному випадку 

16. Оволодіти навичками надання паліативної та хоспісної допомоги у 

випадку раку нирок, сечового міхура 

17. Оволодіти навичками догляду за пацієнтами з хронічним больовим 

синдромом, у термінальних стадіях ракового процесу, у процесі вмирання 

18. Оволодіти навичками організація проведення медичної та соціальної 

реабілітації пацієнтам у процесі лікування та після перенесеного раку нирок, 

сечового міхура 

 

Тема 8. Пухлини статевої системи. Ведення пацієнтів. Організація 

догляду за пацієнтами 

Навчальна практика під контролем викладача 

Ознайомлення з захворюваністю на рак шийки матки, тіла матки та яєчників 

на території України та місцем злоякісних новоутворень статевої системи у 

загальній онкологічній патології. 



 

 

 

Узагальнення знань з приводу фонових та передракових станів жіночої 

статевої сфери, основних канцерогенних речовин та факторів ризику розвитку 

онкологічної патології статевих органів. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у реалізації скринінгових програм 

раннього виявлення раку шийки матки, тіла матки, яєчників у різних вікових 

групах. Принципи формування груп диспансерного спостереження. Організація 

проходження періодичних медичних оглядів жінок репродуктивного віку з метою 

оцінки стану здоров’я статевої сфери. Організація медичною сестрою/бакалавром 

роботи кабінету онкогінеколога, участь у амбулаторному прийомі пацієнток з 

підозрою на передракові та ракові стани шийки, тіла матки та яєчників. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у підготовці пацієнток до взяття 

необхідного біологічного матеріалу для морфологічної верифікації діагнозу раку 

шийки матки, тіла матки, раку яєчників. Роль у підготовці медичного 

інструментарію, обладнання та безпосередня участь у проведенні гістероскопії, 

кольпоскопії, ультразвукового дослідження органів малого тазу при підозрі на 

онкологічну патологію жіночої репродуктивної системи. 

Участь медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнток та необхідного 

медичного інструментарію до проведення діагностичної та лікувальної 

лапароскопії при підозрі на передракові та ракові захворювання тіла матки, 

яєчників. Догляд за пацієнткою у післяопераційному періоді. Профілактика 

розвитку ускладнень. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у підготовці пацієнток та необхідного 

медичного інструментарію, обладнання до проведення радикального, паліативного 

та симптоматичного лікування раку шийки матки, раку тіла матки, раку яєчників. 

Організація догляду за пацієнтками у післяопераційному періоді. Виявлення ознак 

розвитку ускладнень. Організація догляду за післяопераційною раною, дренажами. 

Надання медичної допомоги у разі розвитку ускладнень післяопераційного 

періоду. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у підготовці пацієнток до реалізації 

плану хіміотерапевтичного та променевого лікування ракового процесу статевої 

сфери у конкретному випадку. Організація догляду за пацієнтками у процесі 

проведення хіміотерапії та променевого лікування. Участь медичної 

сестри/бакалавра у виявленні ознак розвитку побічних ефектів хіміотерапії. 

Тактика надання медичної допомоги у конкретному випадку.  

Участь медичних сестер/бакалаврів у проведенні симптоматичного 

лікування раку шийки матки, раку тіла матки, раку яєчників в залежності від 

складеного індивідуального плану ведення пацієнток. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у наданні паліативної та хоспісної 

допомоги у разі раку жіночої статевої сфери. Організація догляду за пацієнтками з 

хронічним больовим синдромом, у термінальних стадіях ракового процесу, у 

процесі вмирання. 

Організація медичною сестрою/бакалавром соціальної та медичної 

реабілітації у процесі лікування та після перенесених ракових захворювань 

статевої системи. 



 

 

 

Практичні навички: 

1. Оволодіти навичками проведення медичною сестрою/бакалавром 

суб’єктивного та об’єктивного обстеження пацієнток з підозрою на передракові та 

ракові стани шийки, тіла матки, яєчників в залежності від вікової групи 

2. Оволодіти навичками проведення аналізу впливу канцерогенних факторів 

на жіночу репродуктивну систему та методами усунення впливу даних чинників 

ризику розвитку передракових та ракових станів статевої системи 

3. Навчитися проводити формування груп підвищеного ризику розвитку 

передракових та ракових захворювань жіночої статевої системи 

4. Оволодіти навичками реалізації скринінгових програм з метою раннього 

виявлення передракових та ракових процесів шийки, тіла матки та яєчників 

5. Оволодіти навичками ведення груп диспансерного спостереження на етапі 

амбулаторної медичної допомоги 

6. Оволодіти навичками організації роботи кабінету онкогінеколога  

7. Оволодіти навичками підготовки пацієнтки, необхідного медичного 

інструментарію до взяття необхідного біологічного матеріалу для морфологічної 

верифікації діагнозу раку шийки, тіла матки, раку яєчників 

8. Оволодіти навичками підготовки пацієнток, необхідного медичного 

обладнання до проведення ендоскопічних, рентгенологічних, радіоізотопних, 

променевих, ультразвукових методів дослідження при підозрі на наявність 

передракових та ракових захворювань жіночої статевої системи 

9. Оволодіти навичками підготовки пацієнток на необхідного медичного 

інструментарію до проведення радикальних, паліативних та симптоматичних 

хірургічних втручань з приводу раку органів жіночої статевої системи у 

конкретному випадку 

10. Оволодіти навичками організації догляду за пацієнтками у 

післяопераційному періоді, післяопераційними ранами, дренажами  

11. Оволодіти навичками виявлення ознак розвитку ускладнень перебігу 

післяопераційного періоду після хірургічного лікування раку шийки матки, раку 

тіла матки, раку яєчників 

12. Оволодіти навичками участі медичної сестри/бакалавра у реалізації 

плану хіміотерапевтичного та променевого лікування у разі раку органів жіночої 

статевої системи у конкретному випадку 

13. Оволодіти навичками виявлення симптомів виникнення ускладнень 

проведення хіміотерапії та променевого лікування раку шийки матки, тіла матки, 

раку яєчників 

14. Навчитися надавати медичну допомогу у разі розвитку ускладнень 

променевої терапії у конкретному випадку 

15. Оволодіти навичками проведення симптоматичного лікування раку 

шийки матки, тіла матки, раку яєчників 

16. Оволодіти навичками проведення медичної та соціальної реабілітації 

пацієнток у процесі лікування та після перенесеного раку статевої сфери 

 



 

 

 

Тема 9. Підсумковий модульний контроль   
    

Самостійна позааудиторна робота студентів 

МОДУЛЬ 1. МЕДСЕСТРИНСТВО В ОНКОЛОГІЇ 

Тема 1. Епідеміологічні особливості злоякісних пухлин на території 

України та у світі 

Поняття про епідеміологічні характеристики захворювань 

Епідеміологія злоякісних захворювань різних систем органів на території 

України. Порівняння онкологічної захворюваності у різних регіонах країни. 

Епідеміологічні особливості онкологічної патології у світі. Порівняння 

світових даних та рівня онкологічної захворюваності на території України 

Структура онкологічної патології у світі та на території України 

 

Тема 2. Етіологічні чинники та фактори ризику розвитку пухлинного 

процесу 

Поняття про канцерогенні фактори. Класифікація канцерогенних факторів 

Характеристика груп канцерогенних факторів в залежності від впливу на 

організм та на розвиток фонових та передракових станів 

Патогенетичні механізми впливу канцерогенних факторів на організм людини 

та розвиток пухлинного процесу 

 

Тема 3. Сучасні напрямки реалізації плану профілактичних заходів з 

попередження виникнення фонових, передракових та ракових станів 

Поняття про фонові та передракові захворювання основних систем органів 

організму людини. Механізми розвитку фонових та передракових станів в 

залежності від локалізації патологічного процесу 

Етіологічні чинники та фактори ризику розвитку фонових та передракових 

станів основних систем організму. Участь у формуванні ракового процесу. 

Сучасні підходи до проведення профілактики розвитку фонових та 

передракових захворювань в залежності від локалізації патологічного процесу, 

статі, віку пацієнта 

Поняття про первинну та вторинну профілактику виникнення ракового 

процесу. Принципи формування груп диспансерного спостереження з приводу 

розвитку фонових, передракових захворювань. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у проведенні диспансерного нагляду за 

пацієнтами диспансерних груп, організації періодичних медичних оглядів, 

амбулаторного прийому пацієнтів з фоновими, передраковими станами. 

Організація санітарно-просвітницької роботи серед населення з метою 

попередження виникнення фонових, передракових та ракових процесів. 

 

Тема 4. Сучасні скринінгові програми в онкології. Участь медичної 

сестри/бакалавра у їх реалізації. 

Поняття про скринінгові програми. Роль скринігових програм у ранньому 

виявленні ракового процесу 

Планові скринінги передракових та ракових захворювань. Проведення 

скринінгу раку легень, молочної залози, шлунку, товстої кишки, яєчників, шийки 

матки, щитовидної залози, сечового міхура, прямої кишки 



 

 

 

Участь медичних сестер/бакалаврів у реалізації планових скринігових 

програм при проходженні періодичних медичних оглядів. 

 

Тема 5. Характеристика класифікації пухлин за системою TNM 

Поняття про класифікацію пухлин за системою TNM. Значення кожного 

символу класифікатора. 

Детальна характеристика стадій розвитку первинної пухлини в залежності від 

локалізації та ступеню важкості онкологічного процесу (Т) 

Детальна характеристика стану регіонарних та віддалених лімфатичних вузлів 

в залежності від стадії та ступеню важкості ракового процесу (N) 

Детальна характеристика метастазування. Шляхи метастазування окремих груп 

пухлин (М) 

Визначення ступеню важкості ракового процесу згідно з класифікацією за 

системою TNM та принципи складання плану лікувальних процедур в залежності 

від визначеного ступеню важкості патологічного процесу 

 

Тема 6. Протирадіаційний захист медичного персоналу при роботі у 

радіологічних та променевих відділеннях. Невідкладна медична допомога при 

променевому ураженні. 
Поняття про організацію роботи медичного персоналу радіологічного та 

променевого відділень онкологічного диспансеру.  

Участь медичних сестер/бакалаврів у забезпеченні роботи радіологічного та 

променевого відділень онкологічного диспансеру. 

Правила роботи у радіологічному та променевому відділеннях. Можливі 

механізми виникнення променевих уражень медичних працівників у процесі 

проведення променевого дослідження пацієнтів та променевого лікування. 

Принципи забезпечення протирадіаційного захисту медичного персоналу. 

Ознаки променевих уражень. Тактика надання невідкладної медичної допомоги у 

разі розвитку радіаційного ураження при роботі у радіологічному та променевому 

відділеннях онкологічного диспансеру 

Тема 7. Цитостатичні препарати. Участь медичної сестри/бакалавра у 

використанні цитостатиків. 

Поняття про хіміотерапевтичне лікування у онкологічній практиці. 

Основні групи препаратів для проведення хіміотерапії у конкретному випадку. 

Режими, напрямки хіміотерапії. 

Особливості фармакодинаміки та фармакокінетики цитостатичних препаратів. 

Визначення показань та протипоказань до використання хіміотерапії у 

конкретному випадку.  

Шляхи введення цитостатичних препаратів. Роль медичних сестер/бакалаврів у 

проведенні введення цитостатиків в залежності від індивідуального плану ведення 

пацієнта. 

Виявлення ознак виникнення побічних ефектів від застосування хіміотерапії у 

конкретному випадку.  

Організація медичною сестрою/бакалавром догляду за пацієнтами під час 

проведення хіміотерапевтичного лікування ракового процесу 

 



 

 

 

Тема 8. Медична етика та деонтологія в онкологічній практиці 

Поняття про медичну етику та деонтологію. Особливості етики та деонтології 

у процесі здійснення професійної діяльності в онкологічній практиці 

Особливості спілкування з онкологічними пацієнтами та їх близькими, 

родичами 

Участь медичних сестер/бакалаврів у забезпеченні духовного комфорту 

пацієнта з раковим процесом у процесі діагностики та лікування 

Організація проведення соціальної реабілітації пацієнтів з раковими 

захворюваннями у процесі лікування та після перенесеного раку 

 

Тема 9. Організація та реалізація реабілітації онкологічних пацієнтів. 

Роль медичної сестри/бакалавра. 

Поняття про реабілітаційний період у процесі лікування онкологічної патології 

у конкретному випадку в залежності від важкості патологічного процесу 

Участь медичних сестер/бакалаврів у проведенні соціальної та медичної 

реабілітації у конкретному випадку 

Сучасні підходи та принципи реалізації програми соціальної та медичної 

реабілітації в онкологічній практиці 

 

Тема 10. Поняття про хоспіси. Організація роботи хоспісів. Роль медичної 

сестри/бакалавра. 
Поняття про призначення хоспісів. Організація роботи хоспісів. 

Алгоритми надання паліативної та хоспісної допомоги онкологічним 

пацієнтам у конкретному випадку в залежності від наявної медичної проблеми та 

ступеню важкості патологічного процесу 

Участь медичних сестер/бакалаврів у наданні паліативної та хоспісної 

допомоги онкологічним пацієнтам. Визначення потреб пацієнтів. Забезпечення 

життєво необхідних потреб онкологічних пацієнтів. 

 

Тема 11. Пухлини кісток та м’яких кісток. Фонові та передракові 

захворювання. Організація догляду за пацієнтами 

Поняття про пухлини кісток та м’яких тканин. Епідеміологічні особливості 

пухлин кісток та м’яких тканин. Етіологічні чинники та фактори ризику розвитку 

пухлин кісток та м’яких тканин. 

Класифікація фонових та передракових станів, які призводять до розвитку раку 

кісток та м’яких тканин. 

Участь  медичних сестер/бакалаврів у проведенні діагностики фонових та 

передракових захворювань кісткової тканини та м’яких тканин. 

Організація догляду за пацієнтами під час лікування фонових та передракових 

захворювань кісток та м’яких тканин 

 

Тема 12. Рак щитовидної залози. Сучасні підходи до ведення пацієнтів. 

Організація догляду за пацієнтами 
Поняття про рак щитовидної залози. Місце раку щитовидної залози у загальній 

онкологічній захворюваності. Основні етіологічні причини розвитку разку 

щитовидної залози 



 

 

 

Сучасні підходи до ведення пацієнтів з підозрою на рак щитовидної залози. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у реалізації плану лікувально-діагностичних 

маніпуляцій з приводу раку щитовидної залози. 

Основні діагностичні методи підтвердження раку щитовидної залози: 

морфологічна верифікація діагнозу, радіоізотопна діагностика, променеві та 

ультразвукові методи діагностики 

Участь медичних сестер/бакалаврів у проведенні підготовки пацієнта, 

необхідного медичного інструментарію для проведення хірургічного лікування 

пацієнтів з раком щитовидної залози. Організація догляду за пацієнтами у 

післяопераційному періоді. 

Участь медичної сестри/бакалавра у проведенні хіміотерапевтичного лікування 

та променевої терапії згідно з індивідуальним планом лікування. 

Організація догляду за пацієнтами у процесі хіміотерапевтичного лікування та 

променевої терапії при раку щитовидної залози 

 

Тема 13. Передракові захворювання молочних залоз. Скринінг раку 

молочних залоз. Участь медичної сестри/бакалавра. 

Поняття про передракові захворювання молочних залоз. Етіологічні фактори 

ризику розвитку передракових захворювань молочних залоз. 

Класифікація передракових захворювань молочних залоз. 

Поняття про скринінгові програми раннього виявлення передракових та 

ракових захворювань  молочної залози. Участь медичних сестер/бакалаврів у 

забезпеченні реалізації скринінгу раку молочних залоз серед населення та груп 

підвищеного ризику розвитку патології молочних залоз 

Участь у веденні пацієнтів груп підвищеного ризику розвитку передракових та 

ракових захворювань молочних залоз. Принципи диспансеризації та 

амбулаторного ведення даної категорії пацієнтів. 

Організація догляду медичною сестрою/бакалавром за пацієнтами з 

передраковими та раковими станами молочних залоз в домашніх умовах та під час 

проведення лікування у стаціонарних умовах 

Організація медичною сестрою/бакалавром соціальної та медичної реабілітації 

пацієнтів з раком молочних залоз у конкретному випадку 

 

Тема 14. Рак підшлункової залози. Фонові та передракові захворювання. 

Сучасні підходи до ведення пацієнтів. Організація догляду за пацієнтами 
Ознайомлення з епідеміологічними особливостями раку підшлункової залози у 

світі та на території України. Уявлення про канцерогенні речовини та фактори, які 

сприяють розвитку фонових та передракових станів підшлункової залози.  

Участь медичних сестер/бакалаврів у формуванні груп підвищеного ризику 

розвитку передракових та ракових станів підшлункової залози. Організація 

реалізації скринінгових програм раннього виявлення раку підшлункової залози. 

Забезпечення медичною сестрою/бакалавром амбулаторного прийому пацієнтів 

груп підвищеного ризику розвитку раку підшлункової залози.  

Роль у підготовці пацієнтів до забору необхідного біологічного матеріалу для 

морфологічної верифікації діагнозу раку підшлункової залози. Правила зберігання, 

транспортування біологічного матеріалу. Принципи оформлення супровідної 

медичної документації.  



 

 

 

Участь медичних сестер/бакалаврів в оцінюванні отриманих результатів 

додаткового інструментального дослідження при підозрі на рак підшлункової 

залози  

Участь у визначенні симптомів та шляхів метастазування раку підшлункової 

залози. 

Організація медичною сестрою/бакалавром підготовки пацієнтів до 

проведення радикальних, паліативних та симптоматичних оперативних втручань з 

приводу раку підшлункової залози. Участь медичної сестри/бакалавра у веденні 

післяопераційного періоду, догляді за післяопераційною раною, дренажами, 

стомами у індивідуальному випадку. Особливості виявлення симптомів 

виникнення ускладнень післяопераційного періоду після хірургічного лікування 

раку підшлункової залози. 

Участь у проведенні хіміотерапевтичного та променевого лікування раку 

підшлункової залози згідно з індивідуальним планом ведення пацієнта. Виявлення 

ознак розвитку побічних ефектів при застосуванні цитостатичних препаратів, 

надання медичної допомоги медичною сестрою/бакалавром у конкретному 

випадку в залежності від ступеню важкості ускладнень. Участь у виявленні ознак 

ускладнень променевого лікування, надання невідкладної допомоги, ведення 

пацієнтів з ускладненнями променевої терапії. 

Організація медичною сестрою/бакалавром паліативного, симптоматичного 

лікування пацієнтів з раком підшлункової залози згідно з визначеним 

індивідуальним планом ведення пацієнта у конкретному випадку. 

Організація проведення медичної та соціальної реабілітації пацієнтів з раком 

підшлункової залози у процесі лікування та після перенесеного захворювання. 

Організація догляду медичною сестрою/бакалавром за пацієнтами у 

термінальних стадіях ракового процесу та у процесі вмирання. Хоспісна допомога 

пацієнтам з раком підшлункової залози. Боротьба з хронічним больовим 

синдромом. 

 

Тема 15. Рак печінки. Фонові та передракові захворювання. Сучасні 

підходи до ведення пацієнтів. Організація догляду за пацієнтами 

Поняття про рак печінки. Місце раку печінки у загальній структурі 

онкологічної захворюваності на території України.  

Основні канцерогенні фактори розвитку раку печінки. Поняття про фонові та 

передракові стани печінки. Основні клінічні та діагностичні критерії фонових та 

передракових станів печінки. Вплив ураження печінки на загальний стан 

організму. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у формуванні груп підвищеного ризику 

розвитку фонових та передракових станів печінки. Сучасні підходи до діагностики 

патології печінки. Проведення диспансеризації пацієнтів груп підвищеного ризику 

розвитку раку печінки. Організація амбулаторного прийому пацієнтів з 

передраковими та раковими захворюваннями печінки. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у підготовці пацієнта, необхідного 

медичного інструментарію, обладнання до проведення хірургічного лікування 

раку печінки у конкретному випадку. Організація догляду у післяопераційному 

періоді. Виявлення ознак виникнення ускладнень післяопераційного періоду. 



 

 

 

Участь у наданні невідкладної медичної допомоги при ускладненнях хірургічного 

лікування раку печінки. 

Участь у реалізації плану хіміотерапевтичного та променевого лікування. 

Догляд за пацієнтом у процесі лікування та розвитку побічних ефектів від 

лікування. 

Участь у проведенні догляду за пацієнтами з хронічним больовим синдромом, 

раковою кахексією, у термінальних стадіях раку печінки, у процесі вмирання. 

Участь у реалізації соціальної та медичної реабілітації пацієнтів після 

перенесеного раку печінки 

 

Тема 16. Доброякісні пухлини нирок. Сучасні підходи до ведення пацієнтів 

та організації догляду за ними 

Поняття про доброякісні пухлини нирок. Етіологічні чинники та фактори 

ризику розвитку пухлинного процесу у нирках. 

Сучасні підходи до класифікації доброякісних пухлин нирок. Участь 

середнього медичного персоналу у проведенні суб’єктивного та об’єктивного 

обстеження пацієнтів з підозрою на пухлинний процесу нирках, виставленні 

попереднього діагнозу. 

Організація медичною сестрою/бакалавром підготовки пацієнтів до 

проведення забору матеріалу для лабораторних методів дослідження, проведення 

додаткових інструментальних методів дослідження нирок при підозрі на наявність 

новоутворення. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у реалізації плану лікувальних маніпуляцій 

при наявності доброякісних пухлин нирок згідно з індивідуальним планом ведення 

пацієнта. Догляд за пацієнтом у процесі лікування. 

Профілактика переходу доброякісного процесу у злоякісну патологію. Участь 

медичних сестер/бакалаврів у проведенні первинної та вторинної профілактики 

виникнення пухлинного процесу органів сечової системи 

 

Тема 17. Рак простати. Фонові та передракові захворювання. Сучасні 

підходи до ведення пацієнтів. Організація догляду за пацієнтами 

Поняття про рак простати. Епідеміологічна характеристика. Етіологічні 

чинник та фактори ризику розвитку передракових захворювань простати. 

Поняття про фонові та передракові стани простати. Роль медичних 

сестер/бакалаврів у виявленні пацієнтів групи підвищеного ризику розвитку раку 

простати та проведенні диспансерного спостереження. Реалізація скринінгу раку 

простати. 

Сучасні погляди на планування ведення пацієнтів з раком простати. Основні 

діагностичні методи підтвердження діагнозу раку простати. Участь у підготовці 

пацієнта та необхідного медичного інструментарію та обладнання.  

Сучасні підходи та напрямки лікування раку простати. Участь медичної 

сестри/бакалавра у підготовці пацієнта, інструментарію та обладнання до 

проведення радикального, паліативного та симптоматичного лікування раку 

простати у конкретному випадку. Організація догляду за пацієнтом у 

післяопераційному періоді, за післяопераційною раною, дренажами та стомами. 

Виявлення ускладнень перебігу післяопераційного періоду після проведеного 

хірургічного лікування раку простати. 



 

 

 

Сучасні підходи до проведення хіміотерапевтичного та променевого 

лікування раку простати. Участь медичних сестер/бакалаврів у підготовці пацієнта 

та безпосередня участь у введенні цитостатичних препаратів та проведенні 

променевої терапії. Організація догляду за пацієнтом у процесі реалізації плану 

медикаментозного та променевого лікування. 

Сучасні підходи до надання паліативної, симптоматичної допомоги у разі раку 

простати у термінальних стадіях, допомога пацієнту з хронічним больовим 

синдромом та раковою кахексією. 

 

Тема 18. Скринінг раку сечового міхура. Роль середнього медичного 

персоналу у проведенні профілактики розвитку пухлин сечової системи 
Поняття про рак сечового міхура. Епідеміологічні характеристики у світі та на 

території України. Основні етіологічні чинники та фактори ризику розвитку раку 

сечового міхура. 

Принципи формування груп підвищеного ризику розвитку передракових та 

ракових станів органів сечової системи. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у веденні груп диспансерного 

спостереження з приводу раку сечового міхура. Поняття про скринінг раку 

сечового міхура. Види скринінгових програм раку сечового міхура.  

Участь медичної сестри/бакалавра у реалізації скринінгу раку сечового міхура 

згідно з визначеним планом проведення профілактичних періодичних медичних 

оглядів. 

Поняття про первинну та вторинному профілактику виникнення передракових 

та ракових станів органів сечової системи. Участь медичної сестри/бакалавра у 

реалізації плану профілактичних заходів з метою попередження виникнення 

фонових та передракових захворювань органів сечової системи. 

Організація проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з 

приводу впливу канцерогенних факторів, умов виникнення фонових та 

передракових станів, попередження розвитку раку органів сечової системи 

 

Тема 19. Пухлини чоловічої статевої системи. Фонові та передракові 

захворювання. Принципи ведення та догляду за пацієнтами 

Поняття про пухлини органів чоловічої статевої системи. Епідеміологічні 

особливості. Етіологічні чинник та фактори ризику розвитку передракових та 

ракових станів чоловічої статевої сфери 

Участь медичної сестри/бакалавра у проведенні виявлення ознак наявності 

передракових та ракових захворювань органів статевої системи у чоловіків. 

Підготовка до проведення морфологічної верифікації діагнозу.  

Участь медичних сестер/бакалаврів у проведенні додаткових інструментальних 

методів дослідження при підозрі на рак органів чоловічої статевої сфери.  

Організація підготовки пацієнтів до проведення хірургічного, 

хіміотерапевтичного та променевого лікування пацієнтів з раковим процесом 

органів чоловічої статевої системи у конкретному випадку. 

Організація догляду за пацієнтами з раком органів чоловічої статевої системи у 

процесі лікування та реабілітації 

 



 

 

 

Тема 20. Скринінг раку жіночої статевої сфери. Роль медичної 

сестри/бакалавра 
Поняття про передракові захворювання шийки матки, тіла матки та яєчників. 

Класифікація скринінгових програм виявлення передракових захворювань та 

раннього виявлення раку тіла матки, шийки матки та яєчників. 

Участь медичних сестер/бакалаврів у підготовці пацієнток до проведення 

кольпоскопії та взяття матеріалу для цитологічного дослідження. Правила 

оформлення направлення на дослідження. Заповнення супровідної медичної 

документації.  

Участь медичних сестер/бакалаврів у підготовці пацієнтки та безпосередня 

участь у проведенні ультразвукового дослідження матки та додатків матки з 

метою виявлення ознак передракових захворювань та ракового процесу жіночої 

статевої сфери. 

Догляд за пацієнтками у процесі реалізації скринінгу раку органів жіночої 

статевої систем 

 

 

 

 

 



 

 

 

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, 

відпрацювання практичних навичок, курація пацієнтів, заповнення медичної 

документації. 
− Самостійна робота студентів: обов'язкова, що передбачена навчальним 

планом і робочими програмами є одним з показників академічної активності та 

додаткових результатів навчання 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;  

 підготовка відповідних документів, матеріалів;  

 підготовка тематичних презентацій;  

 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;  

 відвідування та участь у засіданнях відповідних студентських наукових 

гуртків;  

 інші здобутки, які підтверджені документально (грамоти, дипломи, 

сертифікати). 

− Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) – наукова й 

дослідницька робота студентів, яка полягає у самостійному проведенні 

обстеження пацієнта, досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі. До 

даної категорії також належать аудиторні потокові та групові заняття, участь у 

роботі наукового студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка 

доповідей, тез, статей); добровільна – робота в позааудиторний час, участь у 

міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, вікторинах. 
− Дистанційне навчання  

 
Форми навчання: проблемне, проблемно-наукове, інтерактивне, проектне 

навчання 
 



 

 

 

ХІ. Форми та система забезпечення якості сформованих 

компетентностей за програмними результатами навчання, визначеними 

ОПП сестринська справа спеціальності 223 медсестринство 
Методи, форми контролю та система оцінювання успішності студентів 

здійснюється відповідно до вимог програми обов’язкової дисципліни 

«Медсестринство в онкології» та Інструкції щодо оцінювання навчальної 

діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної 

системи організації освітнього процесу в Чернівецькому медичному фаховому 

коледжі. 

При оцінюванні роботи студента протягом семестру враховується наступне: 

 відвідування занять; 

 активна та продуктивна участь на навчальній практиці; 

 вивчення літератури; 

 своєчасна здача завдань та модулів. 

Методи оцінювання: 

− усне індивідуальне опитування 

− письмовий тестовий контроль 

− розв’язування типових та нетипових клінічних ситуацій (робота в групах) 

− демонстрація практичних навичок 

− індивідуальні ситуаційні завдання 

− студентські проєкти 

− студентські презентації 

− участь в НДРС 

− залік 

Оцінювання дисципліни «Медсестринство в онкології» являється 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності 

студента та оцінок за модульне контрольне оцінювання. 

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. Контроль проводять 

методом фронтального усного опитування, виконання тестового контролю з 

тестовими завданнями першого, другого та третього рівня складності, клінічних 

ситуацій першого рівня складності 

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 

студентів: опитування, вирішення ситуаційних клінічних завдань, тестування, 

практична перевірка рівня оволодіння та виконання практичних знань та умінь. 

3. Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється для оцінювання 

результатів навчання після завершення вивчення дисципліни та проводиться на 

останньому занятті навчальної практики. Підсумковий контроль знань включає 

семестровий контроль у вигляді заліку – модульного контролю. Рекомендується 

застосовувати такі способи оцінювання рівня підготовки студентів: письмове 

завдання, яке включає теоретичну та практичну частини; контрольні опитування 



 

 

 

(фронтальне; вибіркове усне, письмове, вирішення ситуаційної задачі); 

тестування з тестовими завданнями високого рівня складності. 

Для тих студентів, які хочуть покращити оцінку з дисципліни за шкалою ЕСТS, 

підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється додатково за графіком, 

затвердженим у коледжі. 



 

 

 

ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
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» та Положення «Про рейтингову систему оцінювання» 

 

Схема нарахування балів 
Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику систематичності 

та успішності освітньої роботи студента. Вона формується на засадах набуття 

компетенцій та накопичення рейтингових балів за різноманітну навчальну 

діяльність студента за певний період навчання.  

Поточне оцінювання студентів здійснюється на практичних заняттях за 

традиційною чотирибальної шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») з наступним перерахунком у багатобальну шкалу 

Підсумкова рейтингова оцінка визначається в балах та за національною 

шкалою як сума балів, отриманих за засвоєння поточного теоретичного та 

практичного матеріалу та оцінки за модульний контроль.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

кожного модулю (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі за поточну 

навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного 

підсумкового контролю – 80 балів (40%).  

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожній 

навчальній практиці (поточний контроль).  

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Оцінювання кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і 

визначається кількістю тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Медсестринство в онкології» (модуль 1) є рейтинговою 

та визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності студента. Поточне 

оцінювання студентів по відповідних темах проводиться за традиційною 4-

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

подальшим перерахунком у багатобальну шкалу. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та 

лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними 

прикладами; дає вичерпані точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; 

викладає матеріал без помилок та неточностей; вільно вирішує ситуаційні задачі 

та виконує практичні завдання різного ступеня складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та 

добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та 

систематизовано, допускаючи незначні неточності, хоча на додаткові питання 

студент відповідає без помилок; вирішує всі ситуаційні задачі і виконує практичні 

завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 



 

 

 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань всього 

змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний 

вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; 

вирішує ситуаційні задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у 

простих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, 

але на прямо поставлені запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння 

студента не відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні модуля 1 з 

традиційної шкали в бали ICTS: 

 оцінка “відмінно” – 14 балів;  

 оцінка “добре” – 13 балів; 

 оцінка “задовільно” – 12 балів; 

 оцінка “незадовільно” – 0 балів. 

Табл. 1 

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах 

ICTS  

 

Модуль 1. МЕДСЕСТРИНСТВО В ОНКОЛОГІЇ 

 № заняття «відмінно» «добре» «задовільно» 

Модуль 1 1 14 13 12 

2 14 13 12 

3 14 13 12 

4 14 13 12 

5 14 13 12 

6 14 13 12 

7 14 13 12 

8 14 13 12 

ІДРС(не більше 12 балів) 8   

Всього поточна успішність 120 104 96 

Підсумковий 

модульний 

контроль 

9 80 65 50 

МОДУЛЬ 1 200 169 146 

 

Оцінювання самостійної роботи 
Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному 

плані поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю 

теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише 

на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальної практики, 

контролюється під час підсумкового модульного контролю.  

 

 



 

 

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІДРС) 

Максимальна оцінка за індивідуальну самостійну роботу студента складає 

12 балів (табл. 2).  

Табл. 2. 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи студента  в балах ICTS 

 

№ 

критерію 

Критерій рейтингової оцінки Мах 

кількість 

балів 

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 

 

Загальна кількість балів результатів поточної успішності, балів за ІДРС 

та Модуль-контролю не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Схема нарахування балів за поточну успішність 

1)  За поточну навчальну діяльність студент може отримати максимально 120 

балів (табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом 

множення кількості тем, які підлягають оцінюванню (8 тем) на бали, що 

відповідають оцінці “відмінно” (14 балів) з додаванням максимальної кількості 

балів за ІНДЗ (8 балів, якщо студент виконав індивідуальну роботу). 

8 тем х 14 балів = 112 балів + 8 балів (ІДРС) = 120 балів 
2) За поточну навчальну діяльність студент може отримати мінімально 96 

балів (табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом 

множення кількості тем, які підлягають оцінюванню (8 тем) на бали, що 

відповідають оцінці “задовільно” (12 балів).  

8 тем х 12 балів = 96 балів  

Підсумковий модульний контроль  
До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали 

програму даного модуля та отримали за поточну успішність не менше 96 балів. 

Підсумковий модуль-контроль передбачає відповідь на 2 теоретичні питання 

(або 20 тестових завдань), вирішення ситуаційної задачі та демонстрацію 

виконання практичної навички (з переліку робочої програми).  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного 

контролю, складає 80 балів, при цьому максимальна оцінка (табл. 3) 

1) за усну відповідь (або 20 тестових завдань) – 20 балів; 

2) за вирішення клінічного ситуаційного завдання – 30 балів; 

3) за демонстрацію виконання практичної навички – 30 балів. 

1) Критерії оцінювання усної відповіді при проведенні Модульного 



 

 

 

контролю  

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та 

лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними 

прикладами; дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; 

викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує ситуаційні задачі та 

виконує практичні завдання різного ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та 

добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та 

систематизовано, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент 

відповідає без помилок; вирішує всі ситуаційні задачі і виконує практичні 

завдання. Відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань всього 

змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний 

вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; 

вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих 

випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на 

прямо поставлені запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння 

студента не відповідають вимогам «задовільної» оцінки. 

 

2) Критерії оцінювання тестових завдань при проведенні модульного 

контролю                                                               

 Табл.3 

Оцінка Критерій Бали 

«5» вирішено 18-20 тестів (90% і більше) 18-20 балів 

«4» вирішено 15-17 тестів (80% - 89%) 15-17 балів 

«3» вирішено 12-14 тестів (70% - 79%) 12-14 балів 

«2» вирішено 11 і менше тестів (69% і менше) 0 балів 

Примітка. Одна  правильна відповідь – 1 бал.  

 

3) Критерії вирішення ситуаційного завдання: визначення проблем 

пацієнта та формулювання діагнозу – 10 балів, оцінка стану пацієнта – 10 балів, 

складання плану догляду – 10 балів. 

4) Критерії оцінювання виконання практичного завдання: підготовка до 

маніпуляції – 10 балів, демонстрація навички на муляжі – 10 балів, завершення 

процедури – 10 балів: 

- «відмінно» - виконано без помилок; 

- «добре» - виконано з несуттєвими недоліками, виправленими під час 

виконання самим студентом; 

- «задовільно» - виконано з недоліками, скоригованими викладачем; 

- «незадовільно» - не виконано. 

Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного 

контролю, і підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав 

мінімально 50 балів (не менше 16 балів за усну відповідь, 17 балів за вирішення 

ситуаційного клінічного завдання, 17 балів за демонстрацію виконання практичної 

навички) 



 

 

 

 

Схема розподілу балів при оцінюванні підсумкового Модульного 

контролю в балах ICTS  

Табл. 4 

Модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

Усна відповідь (тестовий контроль) 20 18 16 0 

Вирішення ситуаційного клінічного 

завдання 

30 24 17 0 

Демонстрація практичної навички 30 23 17 0 

Всього 80 65 50 0 

 

Заохочувальні бали за рішенням Педагогічної  Ради можуть додаватися до 

кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли 

призові місця за участь в олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше.  

Загальна кількість балів Модулю не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Оцінювання дисципліни «Медсестринство в онкології» 

Табл. 5 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

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 

 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані практичні 

заняття з дисципліни. Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали 

програму з дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну 

шкалу за абсолютними критеріями (табл. 6). 

 



 

 

 

Табл. 6  

Конвертація балів ECTS  

у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями  
 

Оцінка за 200-бальною шкалою 
Оцінка за 

чотирибальною шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до 70 (мінімальної кількості балів), яку 

повинен набрати студент 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен 

набрати студент 
«2» 

Примітка Ці критерії також застосовуються при визначенні оцінки за 

модуль за необхідності. 
 

 



 

 

 

ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

 Робоча програма Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 

Медсестринства; 

 Підручники та навчальні посібники; 

 Конспекти лекцій; 

 Методичні вказівки та рекомендації до навчальної практики під 

керівництвом викладача, методичні рекомендації СПРС; 

 Індивідуальні завдання; 

 Збірники ситуаційних завдань;  

 Приклади розв'язування ситуаційні задач; 

 Комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції; 

 Ілюстративні матеріали; 

 Тестові завдання для контролю змістових модулів; 

 Клінічні ситуаційні завдання (типові та нетипові) для модульного контролю; 

 Навчальні таблиці. 

 

Матеріальне забезпечення 

 ноутбук 

 медична документація; 

 муляжі, фантоми, тренажери; 

 медична апаратура та прилади; 

 предмети догляду за пацієнтом; 

 медичний інструментарій. 

 



 

 

 

ХIV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ 
1. Дайте характеристику поняттю первинної та вторинної профілактики раку 

2. Охарактеризуйте поняття скринінгу. Проаналізуйте значення скринінгу у 

ранній діагностиці раку.  

3. Проаналізуйте сучасні скринінгові програми 

4. Узагальніть участь медичної сестри/бакалавра у реалізації скринінгових 

програм  

5. Проаналізуйте поняття передракових станів: облігатний та факультативний 

передрак.  

6. Узагальніть роль медичної сестри/бакалавра у виявленні симптомів окремих 

форм передракових станів у конкретному випадку 

7. Проаналізуйте фізикальні та інструментальні методи діагностики ракового 

процесу. Узагальніть участь медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнтів до 

проведення діагностичних маніпуляцій 

8. Проаналізуйте участь медичної сестри/бакалавра у проведенні 

морфологічної верифікації діагнозу раку у конкретному випадку 

9. Охарактеризуйте сучасні напрями лікування передракових та ракових 

процесів. Дайте характеристику принципам проведення комбінованого та 

комплексного лікування раку.  

10. Проаналізуйте участь медичної сестри/бакалавра у проведенні підготовки 

пацієнтів та необхідного медичного інструментарію до проведення радикального, 

паліативного та симптоматичного хірургічного лікування раку у конкретному 

випадку 

11. Обгрунтуйте принципи організації медичною сестрою/бакалавром догляду 

за пацієнтами у післяопераційному періоді 

12. Проаналізуйте основні принципи проведення догляду за післяопераційною 

раною, дренажами, стомами 

13. Охарактеризуйте сучасні підходи до виявлення симптомів виникнення 

ускладнень та невідкладних станів у післяопераційному періоді з приводу раку 

14. Проаналізуйте принципи проведення хіміотерапевтичного лікування 

онкологічних пацієнтів 

15. Охарактеризуйте принципи організації підготовки пацієнта до проведення 

променевого лікування 

16. Охарактеризуйте методи та способи забезпечення радіологічної безпеки 

медичного персоналу у процесі проведення променевого лікування пацієнтів з 

раковими захворюваннями 

17. Дайте характеристику основам медичної етики та деонтології в онкологічній 

практиці 

18. Дайте характеристику поняттю фонових та передракових захворювань 

шкіри. Проаналізуйте участь медичної сестри/бакалавра у веденні пацієнтів. 

Узагальніть принципи організації догляду за пацієнтами 

19. Проаналізуйте ознаки злоякісного переродження невусів. Проаналізуйте 

роль медичної сестри/бакалавра у виявленні ознак формування злоякісних 

новоутворень шкіри 

20. Узагальність участь медичної сестри/бакалавра у проведенні профілактики 

розвитку меланоми шкіри 



 

 

 

21. Дайте характеристику поняттю продуктивних та деструктивних змін 

слизової оболонки ротової порожнини, нижньої губи. Проаналізуйте етіологічні 

фактори розвитку передракових станів нижньої губи, язика та слизової оболонки 

ротової порожнини. Узагальніть участь медичної сестри/бакалавра у виявленні 

ознак передраку, веденні пацієнтів та профілактиці переродження у злоякісний 

процес 

22. Дайте характеристику поняттю раку нижньої губи та слизової оболонки 

ротової порожнини. Проаналізуйте основні клінічні форми. Надайте 

характеристику Міжнародної класифікації. Узагальніть участь медичної 

сестри/бакалавра у веденні пацієнтів з раком нижньої губи та слизової оболонки 

ротової порожнини 

23. Проаналізуйте участь медичної сестри/бакалавра у проведенні хірургічного 

лікування метастатичного ураження лімфатичних вузлів шиї та організації догляду 

за пацієнтами у післяопераційному періоді 

24. Дайте характеристику регіонарної хіміотерапії пухлин голови та шиї. 

Проаналізуйте участь медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнта та 

безпосередню участь у проведенні хіміотерапії у разі пухлин голови та шиї 

25. Охарактеризуйте поняття раку гортані. Проаналізуйте основні клінічні 

прояви раку гортані. Узагальніть правила та підходи підготовки пацієнта до 

проведення непрямої та прямої ларингоскопії.  

26. Узагальніть участь медичної сестри/бакалавра у проведенні біопісії пухлини 

гортані. Проаналізуйте принципи оформлення супровідної документації на 

морфологічне дослідження 

27. Узагальніть участь медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнта та 

необхідного медичного інструментарію до проведення ларингектомії та організації 

догляду за пацієнтами у післяопераційному періоді. Охарактеризуйте принципи 

медичної та соціальної реабілітації 

28. Проаналізуйте епідеміологічні особливості раку щитовидної залози. 

Охарактеризуйте основні принципи підготовки пацієнтів до проведення 

інструментального обстеження щитовидної залози при підозрі на раковий процес 

та підтвердження діагнозу раку щитовидної залози 

29. Проаналізуйте сучасні підходи до проведення лікування раку щитовидної 

залози. Охарактеризуйте участь медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнта 

до проведення хірургічного, хіміотерапевтичного та променевого лікування раку 

щитовидної залози 

30. Узагальніть принципи організації догляду за пацієнтами після проведення 

хірургічного, медикаментозного та променевого лікування раку щитовидної залози 

31. Дайте характеристику поняття мастопатії. Проаналізуйте етіологічні 

чинники розвитку та основні клінічні прояви. Узагальніть участь медичної 

сестри/бакалавра у веденні пацієнтів, організації догляду за пацієнтами та 

проведенні профілактики розвитку мастопатії 

32. Проаналізуйте роль самообстеження молочних залоз у профілактиці 

виникнення передракових та ракових станів молочної залози. Узагальніть участь 

медичної сестри/бакалавра у визначенні показань до проведення мамографії та 

ультразвукового дослідження молочних залоз 

33. Проаналізуйте епідеміологічні особливості раку молочних залоз. 

Охарактеризуйте канцерогенні фактори розвитку раку молочних залоз. 



 

 

 

Проаналізуйте скринінг раку молочних залоз. Узагальніть роль медичної 

сестри/бакалавра у профілактиці виникнення раку молочних залоз 

34. Проаналізуйте основні клінічні форми раку молочних залоз, патогномонічну 

симптоматику. Узагальніть участь медичної сестри/бакалавра у виявленні 

симптомів раку молочних залоз 

35. Охарактеризуйте принципи проведення підготовки пацієнтів до проведення 

оперативних втручань з приводу раку молочних залоз та організації догляду за 

пацієнтами у післяопераційному періоді 

36. Проаналізуйте участь медичної сестри/бакалавра у проведенні гімнастики 

після мастектомії 

37. Дайте характеристику поняттю передракових захворювань легень. 

Проаналізуйте принципи проведення скринінгу раку легень. Узагальніть роль 

медичної сестри/бакалавра у проведенні профілактики розвитку раку легень 

38. Охарактеризуйте принципи підготовки пацієнтів до проведення 

діагностичних маніпуляцій: бронхоскопії, плевральної пункції, рентгенографії 

39. Проаналізуйте основні клінічні форми раку легень 

40. Охарактеризуйте принципи та правила підготовки пацієнта та необхідного 

медичного інструментарію до проведення хірургічних втручань з приводу раку 

легень та організації догляду за пацієнтами у післяопераційному періоді 

41. Дайте характеристику поняття легеневої кровотечі. Узагальніть участь 

медичної сестри/бакалавра у діагностиці, наданні невідкладної догоспітальної 

медичної допомоги та організації догляду за пацієнтом 

42. Охарактеризуйте принципи та правила проведення підготовки пацієнта до 

проведення фіброезофагоскопії при підозрі на рак стравоходу та організації 

догляду за пацієнтами з раком стравоходу у процесі лікування 

43. Проаналізуйте основні хірургічні втручання з приводу раку стравоходу. 

Узагальніть участь медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнта, хірургічного 

обладнання та організації догляду за пацієнтом у післяопераційному періоді 

44. Проаналізуйте епідеміологічні особливості раку шлунку, основні 

канцерогенні фактори. Охарактеризуйте скринінгові програми з приводу раку 

шлунку. Узагальніть роль медичної сестри/бакалавра у проведенні первинної та 

вторинної профілактики раку шлунку 

45. Проаналізуйте основні клінічні форми раку шлунку, шляхи метастазування. 

Узагальніть роль медичної сестри/бакалавра у виявленні основних симптомів 

метастазування раку шлунку 

46. Охарактеризуйте принципи проведення підготовки пацієнтів до проведення 

оперативних втручань з приводу раку шлунку 

47. Охарактеризуйте принципи та правила організації догляду за пацієнтами 

після радикальних, паліативних та симптоматичних оперативних втручань при 

раку шлунку у конкретному випадку 

48. Проаналізуйте основні ускладнення раку шлунку. Узагальніть роль медичної 

сестри/бакалавра у виявленні симптомів ускладнень та наданні невідкладної 

медичної допомоги у разі кровотечі, перфорації 

49. Дайте характеристику поняттю раку печінки та підшлункової залози. 

Проаналізуйте епідеміологічні особливості. Охарактеризуйте скринінг раку 

печінки та підшлункової залози. Узагальніть роль медичної сестри/бакалавра у 

первинній та вторинній профілактиці. 



 

 

 

50. Проаналізуйте основні клінічні форми раку печінки та підшлункової 

залози. Узагальніть принципи підготовки пацієнтів до проведення діагностичних 

процедур при підозрі на рак печінки та підшлункової залози 

51. Охарактеризуйте принципи підготовки пацієнтів до проведення 

хірургічного, хіміотерапевтичного та променевого лікування раку печінки та 

підшлункової залози та організації догляду у процесі лікування та реабілітації 

пацієнтів 

52. Дайте характеристику поняттю передракових захворювань товстої кишки. 

Проаналізуйте скринінгові програми з приводу раку товстої кишки. Узагальніть 

роль медичної сестри/бакалавра у диспансерному спостереженні пацієнтів групи 

підвищеного ризику розвитку раку товстої кишки 

53. Проаналізуйте клінічні форми раку ободової кишки. Охарактеризуйте 

принципи проведення підготовки пацієнтів до проведення морфологічної 

верифікації діагнозу.  

54. Проаналізуйте  правила проведення гемокульт-тесту 

55. Проаналізуйте клінічні форми раку прямої кишки 

56. Охарактеризуйте принципи підготовки пацієнтів до проведення 

морфологічної верифікації діагнозу та додаткових методів інструментального 

дослідження 

57. Проаналізуйте особливості метастатичного поширення раку прямої кишки 

58. Охарактеризуйте принципи підготовки пацієнтів до проведення 

ендоскопічного дослідження: ректороманоскопії, колоноскопії, іригоскопії 

59. Охарактеризуйте правила підготовки пацієнтів до хірургічного лікування 

раку товстої кишки та організації догляду за пацієнтами у післяопераційному 

періоді 

60. Дайте характеристику медичної та соціальної реабілітації після 

перенесеного раку товстої кишки 

61. Охарактеризуйте поняття передракових захворювань органів сечової та 

статевої систем 

62. Проаналізуйте участь медичної сестри/бакалавра у підготовці пацієнтів до 

проведення морфологічної верифікації діагнозу раку органів сечової та статевої 

систем 

63. Проаналізуйте участь медичної сестри/бакалавра у реалізації скринінгу раку 

сечового міхура, шийки матки, тіла матки, яєчників, простати та нирок 

64. проаналізуйте принципи та правила підготовки пацієнтів до проведення 

хірургічного, хіміотерапевтичного та променевого лікування раку сечової та 

статевої систем 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ХV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

1. Алгоритм організації робочого процесу диспансерного відділення, 

хірургічного, радіологічного та хіміотерапевтичного відділень онкологічного 

диспансеру 

2. Алгоритм дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму 

згідно з режимними Наказами МОЗ України 

3. Алгоритм ведення первинної медичної документації 

4. Алгоритм підготовки пацієнта до забору біологічного матеріалу для 

лабораторних досліджень при підозрі на раковий процес 

5. Алгоритм зберігання, транспортування матеріалу для лабораторного 

дослідження при підозрі на онкологічну патологію 

6. Алгоритм підготовки пацієнта та необхідного медичного обладнання для 

проведення інструментальних методів дослідження при підозрі на раковий процес 

7. Алгоритм організації роботи кабінетів онкохірурга та онкогінеколога у 

диспансерному відділі онкологічного диспансеру 

8. Алгоритм проведення ендоскопічного, рентгенологічного, 

ультразвукового, променевого, радіоізотопного дослідження в онкологічній 

практиці 

9. Алгоритм та методи взяття матеріалу для цитологічного та гістологічного 

дослідження при підозрі на рак 

10. Алгоритм підготовки онкологічного пацієнта до проведення планової та 

ургентної операції за показаннями 

11. Алгоритм забезпечення абластики, антибластики при участі у проведенні 

оперативних втручань з приводу злоякісних захворювань 

12. Алгоритм введення цитостатичних препаратів згідно з визначеним планом 

проведення хіміотерапії в конкретному випадку 

13. Алгоритм діагностики виникнення ускладнень хіміотерапії та надання 

медичної допомоги у даному випадку  

14. Алгоритм надання медичної допомоги при мієлодепресивному синдромі, 

медикаментозній нирковій недостатності, пневмонітах, парестезіях та 

периферичних невритах, токсичному стоматиті, ентероколіті 

15. Алгоритм попередження та надання медичної допомоги при нудоті та 

блюванні 

16. Алгоритм участі медичної сестри у проведенні корекції імунодепресії на 

фоні хіміотерапії та активній неспецифічній імунотерапії 

17. Алгоритм проведення забезпечення безпеки медичного персоналу та 

пацієнтів під час проведення променевого лікування 

18. Алгоритм участі медичної сестри у проведенні променевої терапії згідно з 

визначеним планом лікування 

19. Алгоритм діагностики наявності ознак виникнення місцевих та системних 

ускладнень променевої терапії у конкретному випадку та надання першої 

медичної допомоги 

20. Алгоритм зберігання, виписування, введення та реєстрації наркотичних 

анальгетиків 

21. Алгоритм проведення регіонарної, епідуральної анестезії, гамма-терапії 
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3. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 
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11. Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry — 
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