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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Медсестринська переддипломна практика  
(назва навчальної дисципліни) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень, 

форма навчання 

Характеристика  

Кількість кредитів – 4 

 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 
Обов’язкова  

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО   

 

 

Термін  навчання (рік)   

10 міс., 1 рік. 10 міс. 

Змістових модулів – 4 

Загальна кількість 

годин – 120 год. 

Кількість годин роботи 

у відділеннях ЗОЗ та  

ЦЕМД та МК – 60 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

 

Невідкладні стани в 

медсестринській практиці (робота в 

обласному Центрі екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф – 15 год. 

 

Робота у відділеннях ЗОЗ: 

терапевтичного профілю – 15 год. 

хірургічного профілю – 15 год. 

педіатричного профілю – 15 год. 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 60 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота - 60 год. 

Індивідуальні завдання  

Вид контролю:  

Модульний контроль 

 

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год. 

 

 



І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Медсестринська 

переддипломна практика» складена відповідно до стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 223 Медсестринство для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти  затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344 та 

освітньо-професійної програми навчального плану, затверджених у коледжі 

на засіданні Педагогічної ради коледжу від 28.08.2019 р. протокол №1. Ця 

програма є частиною освітньо-професійної програми підготовки медсестри-

бакалавра в рамках професійної спеціалізації і розрахована на 120 годин (4 

кредити), з яких робота в обласному Центрі екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф – 15 годин, робота у спеціалізованих відділеннях 

закладів охорони здоров’я – 45 годин, самостійна робота студентів – 60 

годин. 

Проведення переддипломної практики регламентується навчальним 

планом, програмою практики, діючими наказами Міністерства освіти і науки 

та Міністерства охорони здоров’я України, Положенням про проведення 

переддипломної практики. 

Медсестринська переддипломна практика є обов'язковим компонентом 

освітньо-професійної програми, один із останніх етапів навчання для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Спеціальності 223 Медсестринство освітньо-професійної програми 

«Сестринська справа». Практика студентів є невід’ємною складовою 

частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах.  

Під час проходження практики 1/2 від загального обсягу часу виділяється 

на самостійну роботу, яка включає удосконалення практичних навичок, 

роботу в бібліотеці, оформлення в письмовому вигляді медсестринської 

документації для здійснення медсестринського процесу та санітарно-освітню 

роботу. Переддипломна практика проводиться на базі ЦЕМД та МК й базах 

стаціонарів терапевтичного, хірургічного і педіатричного профілів закладів 

охорони здоров’я, затверджених наказами Департаменту охорони здоров’я 

Чернівецької обласної держадміністрації та міського управління охорони 

здоров’я, відповідно до вимог програми.  

Бакалаври медсестринства – це складова частина системи охорони 

здоров’я, яка включає в себе діяльність щодо зміцнення здоров’я, 

профілактики захворювань, надання екстреної та невідкладної, 

психоемоційної допомоги, медсестринського догляду за пацієнтами різного 

віку. 

Ефективний розвиток системи охорони здоров’я в значній мірі залежить 

від професійного рівня та якості підготовки сестри медичної бакалавра, як 

складової ресурсів охорони здоров’я. 

З цією метою й здійснюється підготовка бакалаврів сестер медичних, 

основними завданнями якої є: запровадження нових компетентностей 

спеціалістів з медсестринства, інституційний розвиток коледжу у 

відповідності до потреб реформи медсестринства та вищої освіти, створення 

наукової основи для зміцнення медсестринської освіти та розвитку системи 



медсестринства. 

У всьому світі сестри медичні здійснюють значний вклад у надання 

якісної допомоги, застосовуючи найновіші медсестринські технології, які 

ґрунтуються на науковому підході та доказовій практиці. Тому фахівцям 

бакалаврам медсестринства необхідно розвивати, удосконалювати свої 

професійні вміння з метою надання найбільш якісної та ефективної допомоги 

населенню. 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1. Головна мета: узагальнення змісту набутої освіти і органічної 

інтеграції отриманих знань та професійних компетентностей з реальними 

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

переддипломної практики спрямовані на досягнення результатів навчання та 

формування компетентностей. 

Мета практики полягає в узагальненні та вдосконаленні здобутих знань, 

практичних умінь та навичок, формуванні спеціальних професійних знань, 

вмінь їх практично застосувати, оволодінні студентами сучасними методами, 

формами організації та знаряддями праці в галузі їх професії, формування у 

них на базі одержаних в коледжі знань, професійних умінь і навичок для 

прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних 

виробничих умовах, оволодіння професійним досвідом, виховання потреби 

систематично поновлювати свої знання, вести наукові дослідження та творчо 

застосовувати отримані знання в практичній діяльності. 

 

2. Основні завдання медсестринської переддипломної практики 

спрямовані на досягнення результатів навчання: 

- удосконалення та систематизація навиків проведення 

медсестринського процесу, надання медикаментозної та невідкладної 

допомоги при різних станах та гострих захворюваннях; 

- поглиблене засвоєння теоретичних та прикладних засад діагностики та 

моніторингу стану здоров’я пацієнтів при захворюваннях та невідкладних 

станах, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за 

обраною спеціальністю ;  

- удосконалення теоретичних знань ранньої діагностики гострих 

захворювань з метою підвищення ефективності медичних послуг, а також 

використання методів, що ведуть до раціонального використання обмежених 

ресурсів; 

- поглиблення знань з правових аспектів організації хірургічної, 

терапевтичної, педіатричної, у т. ч. невідкладної допомоги;  

- удосконалення та систематизація навиків із методології «доказового 

пошуку» застосування основних діагностичних методів відповідно до 

принципів доказового медсестринства, дослідження та аналізу діагностичних 

критеріїв оцінки стану у пацієнта, функцій органів і систем; 



- поглиблене вивчення факторів ризику й розвитку клінічних проявів 

невідкладних станів, пов’язаних з аналізом та інтерпретацією даних 

діагностичних досліджень; 

- організація та просування сучасних принципів надання невідкладної 

допомоги; 

- удосконалення навиків організації клінічної медсестринської, 

профілактичної, реабілітаційної, інформаційно-просвітницької, 

організаційно-управлінської діяльності;  

- удосконалення навиків із забезпечення організації роботи 

медсестринського персоналу відповідно до встановлених вимог та стандартів 

у сфері охорони здоров’я; 

- систематизація знань та удосконалення професійних компетентностей 

із забезпечення стратегії медсестринської допомоги пацієнтам, які лікуються 

в спеціалізованих хірургічних, терапевтичних, педіатричних відділеннях та в 

умовах обласного Центрі екстреної медичної допомоги та медицини. 

 

3. Передумовами для проведення переддипломної практики є раніше 

здобуті програмні результати навчання за ОКР молодший спеціаліст галузі 

знань 22 Охорона здоров’я: «Анатомія», «Фізіологія», «Патоморфологія та 

патофізіологія», «Мікробіологія», «Сестринська справа», «Медсестринський 

процес», «Обстеження та оцінка стану здоров’я людини», «Біологічна хімія», 

«Клінічна фармакологія з токсикологією, «Клінічне медсестринство у 

внутрішній медицині», «Клінічне медсестринство в педіатрії», «Клінічне 

медсестринство в хірургії», «Медичне та фармацевтичне товарознавство», 

«Медична та соціальна реабілітація», «Медсестринство в сімейній 

медицині», «Невідкладні стани в медсестринській практиці», «Синдромальна 

діагностика».   



 
 

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 01. Здатність реалізувати 
свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в 

Україні. 

Знати свої права та обов’язки як 
члена суспільства; розуміти 

значення верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина для формування 

особистості у вільному 

демократичному суспільстві. 

Вміти застосовувати знання 
громадських прав та обов’язків з 

метою відстоювання національних, 

професійних та особистих інтересів. 

На основі розуміння цінностей 
демократичного 

громадянського суспільства, 

сприяння верховенству права, 

становленню прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні. 

Вміти відстоювати свої права 
вільного громадянина у 

демократичному суспільстві. 

ЗК 02. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про 

природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати 

різні види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 

Знати значення збереження 

моральних, культурних, 

наукових цінностей та 
досягнень для формування і 

розвитку повноцінного 

суспільства. 

Вміти використовувати розуміння 

предметної області для розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 

Здатність донести власні 

переконання щодо значення 

збереження та примноження 
досягнень суспільства та 

здоровий спосіб життя. 

Вміти оцінити цінність 

досягнень суспільства та 

використовувати різні види та 
форми рухової активності для 

активного відпочинку та 

ведення здорового способу 

життя. 

ЗК 03. Здатність до 

абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу інформації 

Знати: 
-пізнавальну діяльність людини, 

спрямовану на розкриття 

загальних, істотних зв'язків і 

Уміти: 
-аналізувати і синтезувати утворені 

поняття, шляхом суджень, 

міркувань, умовиводів; 

Заохочення та узгодження до 

певних дій комунікантів. 
Набуття комунікативного 

досвіду в процесі адекватного 

Створювати власне 

монологічне висловлювання 

відповідно до отриманої 

інформації 



відношень речей. -пізнавати нові зв'язки й відношення 

об'єктів, розширяти і поглиблювати 

свої знання про них. 

сприйняття і розуміння змісту 

повідомлень. 

ЗК 04. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях  

 

Мати спеціалізовані 

концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання.  

 

Вміти розв’язувати складні задачі і 

проблеми, які виникають у 

професійній діяльності.  

 

Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, 

знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців та 

нефахівців.  

Відповідати за прийняття 

рішень 

ЗК 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 07. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою 

 

Мати базові знання іноземної 

мови  

 

Вміти спілкуватись іноземною 

мовою.  

 

Використовувати іноземну 

мову у професійній 

діяльності  

 

Нести відповідальність, за 

розвиток професійних знань з 

використанням іноземної мови.  

ЗК 08. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій  

 

Мати глибокі знання в галузі 

інформаційних і комунікаційних 

технологій, що застосовуються 

у професійній діяльності  

Вміти використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній галузі, що 

потребує оновлення та інтеграції 

знань.  

Використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній 

діяльності  

Нести відповідальність за 

розвиток професійних знань та 

умінь. 

ЗК 09. Визначеність і 

наполегливість щодо 
поставлених завдань і взятих 

обов’язків 

Знати обов’язки та шляхи 

виконання поставлених завдань 

Вміти визначати мету та завдання, 

бути наполегливим та сумлінним 
при виконанні обов’язків 

Встановлювати 

міжособистісні зв’язки для 
ефективного виконання 

завдань та обов’язків 

Відповідати за якісне 

виконання поставлених завдань 

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 

міжособистісної взаємодії  

Знати закони та способи 

міжособистісної взаємодії  

Вміти обирати способи та стратегії 

спілкування для міжособистісної 

Використовувати навички 

міжособистісної взаємодії  

Нести відповідальність за вибір 

та тактику (способу) 



  взаємодії   комунікації 

ЗК 13. Здатність діяти на основі 

дотримання техніки безпеки  

Знати: 

- на достатньому рівні 

стандарти та нормативні 

документи про організацію 

безпечного лікарняного 

середовища; 

- організацію безпечного 

лікарняного середовища у 

відділеннях поліклінік та 

стаціонарів різного профілю; 
- методику епідемічного 

обстеження; 

- проведення профілактичних та 

протиепідемічних заходів; 

- забезпечення заходів і дій в 

межах єдиної системи 

цивільного захисту; 

- нормативну базу з питань 

охорони праці в галузі. 

Вміти: 

-забезпечувати професійну безпеку, 

безпеку життєдіяльності та 

дотримання правил техніки безпеки 

і охорони праці в галузі на робочих 

місцях, в лабораторіях різного 

профілю; 

-забезпечувати лікувально-

охоронний режим в створенні 

безпечного лікарняного середовища; 
-організовувати заходи по 

профілактиці внутрішньо-

лікарняних інфекцій; 

-здійснювати епідемічне обстеження 

та епідемічний нагляд; 

-використовувати нормативну базу з 

питань охорони праці в галузі. 

Передача інформації щодо 

використання відповідних 

засобів колективного та 

індивідуального  захисту з 

метою створення безпечних 

умов для співробітників та 

пацієнтів. 

Здійснювати організацію та 

контроль за дотриманням норм 

колективного та 

індивідуального захисту 

співробітників та пацієнтів; 

нести персональну 

відповідальність за безпеку. 

Спеціальні (фахові) компетентності 
СК 1. Здатність застосовувати 

професійні та правові 

стандарти в повсякденній 

медсестринській практиці  
 

Мати спеціальні знання про 

професійні стандарти надання 

медичної допомоги медичними 

сестрами та про основні 
законодавчі та правові 

документи,  які регламентують 

роботу медичних сестер.  

Вміти застосовувати професійні 

стандарти надання медичної 

допомоги в повсякденній практиці. 

Здатність аргументувати свою 

професійну діяльність по 

відношенню до пацієнтів, їх 

оточення, колег з точки зору 
професійних та правових 

стандартів 

Постійно вдосконалювати свої 

навички та створювати 

локальні протоколи діяльності, 

виходячи з діючих стандартів 
та нормативної бази МОЗ 

України  

СК 2. 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 3. 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, враховуючи 

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 4. Застосовування 

медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для 

забезпечення 

пацієнтові/клієнтові гідного 

ставлення, 
приватності/інтимності/, 

конфіденційності, захисту його 

прав, фізичних, психологічних 

та духовних потреб на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки  

Мати спеціальні знання про 

гідне ставлення до 

пацієнта/клієнта, вимоги щодо 

забезпечення 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, захисту його 

прав, фізичних, психологічних 
та духовних потреб на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки.  

 

Вміти забезпечувати 

пацієнту/клієнту при виконанні 

медсестринських втручань та дій 

приватність/інтимність/, 

конфіденційність, захист його прав. 

Вміти задовольняти  фізичні, 

психологічні та духовні потреби 
пацієнта/клієнта на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки.  

 

 

Підтримувати 

конфіденційність, захист прав 

пацієнта/клієнта при 

задоволенні його потреб, при 

цьому звертаючи увагу 

оточення на дотримання цих 

вимог 

Самостійне і відповідальне 

виконання доручених мед 

сестринських втручань з 

дотриманням конфіденційності 

та прав пацієнта/клієнта 

СК 5. 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, 

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  

 



особистій гігієні та здатності 

особи задовольняти свої 

щоденні потреби  

СК 6. Здатність ефективно 

застосовувати сукупність 

медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій при оцінці 

функціонального стану 

пацієнтів/клієнтів, підготовці їх 

до діагностичних досліджень та 
заборі біологічного матеріалу 

для лабораторних досліджень 

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 

щодоцінювання результатів 

лабораторних та 

інструментальних досліджень 

СК 7. 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 8. Профілактична діяльність 

медичної сестри, направлена на 

збереження і зміцнення 

здоров’я, попередження 
захворювань й інформування та 

навчання пацієнта та членів 

його родини 

Мати спеціальні знання про 

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.  

 

Вміти проводити профілактичні 

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.  

Залучення до даного виду 

діяльності компетентних 

фахівців профілактичної 

медицини, забезпечення 
навчання пацієнта та його 

оточення методам запобігання 

поширення хвороб, заходам 

реабілітації  

 

Вміти самостійно виконувати 

плани попередження 

захворювань та відповідати за 

їх якість та своєчасність 

СК 9. Здатність здійснювати 

організацію, впровадження та 

контроль медсестринського 

процесу в  паліативній та  

хоспісній допомозі 

Знати структуру, завдання, 
принципи роботи хоспісу, як 

медико-соціального закладу 

паліативної допомоги; концепції 

і принципи паліативної та 

хоспісної медичної допомоги; 
характеристики больових 

синдромів, принципи лікування, 

загальне знеболення; 

Вміти використовувати стандарти та 

нормативні документи у 

професійній діяльності при 

організації роботи центрів ПМСД, 

амбулаторій, відділень загальної 

практики сімейної медицини та 
наданні медичної допомоги в 

домашніх умовах; проводити  

Забезпечувати довірливі 

відносини з пацієнтами, 

проводити психотерапію, 

виконувати комунікативну 

роль між особами, які мають 

до даного випадку відношення 

Вміти автономно вирішувати 

супутні потреби пацієнта та 

нести відповідальність за 

задоволення цих потреб 



уніфіковані клінічні протоколи 

надання медичної допомоги 

тяжкохворим та агонуючим; 

психологічні, етичні, соціальні 

та релігійні аспекти паліативної 

медицини. 

СК 10 Здатність до організації 

надання медичної допомоги за 

принципом сімейної медицини 

Знати організацію роботи ЗОЗ 

за принципом сімейної 

медицини; загальні принципи 

роботи сімейної медсестри; 

основні принципи 
диспансеризації, реабілітації 

пацієнтів та профілактики 

найпоширеніших захворювань у 

практиці сімейної медицини. 

Вміти використовувати стандарти та 

нормативні документи у 

професійній діяльності при 

організації роботи центрів ПМСД, 

амбулаторій, відділень загальної 
практики сімейної медицини та 

наданні медичної допомоги в 

домашніх умовах; проводити 

профілактичну та протиепідемічну 

роботу на дільниці; пропагувати 

медичні та санітарно- гігієнічні 

знання серед населення дільниці; 

- брати активну участь у 

проведенні диспансеризації та 
реабілітаційних заходів при

 найпоширеніших 

захворюваннях; 

вести передбачену МОЗ України 

медичну документацію. 

Передача інформації про 

здоров’язберігаючі технології, 

мотивація населення до їх 

застосування; 

- проведення санітарно-
освітньої роботи з питань 

профілактичної 

медицини, гігієнічне Навчання 

та виховання, пропаганда 

здорового способу життя; 

- вміння зацікавлювати 

пацієнтів необхідністю 

диспансеризації, участі в 

програмах МОЗ України та 

областей щодо реалізації 

медикаментозного лікування 

при окремих найпоширеніших 
захворюваннях 

Відповідальність за 

своєчасність та обсяги надання 

первинної медико-санітарної 

допомоги, результати 

просвітницької роботи серед 
населення 

СК 11. Здатність проводити 

медичну та соціальну 

реабілітацію з метою 

відновлення здоров’я населення 

Знати основні методи медичної 

та соціальної реабілітації; 

аналізувати та передбачати 

можливості використання 

залишкової працездатності 

пацієнтів після захворювань, 

травм або каліцтв 

Вміти виконувати окремі 

реабілітаційні методики для 

відновлення здоров’я, або 

використання залишкового рівня 

здоров’я для оволодіння доступною 

професією 

Психологічна підтримка 

пацієнтів з метою відновлення 

їхнього психічного та 

фізичного здоров’я, 

повернення до активного 

життя 

Здатність автономно 

вирішувати проблеми пацієнта 

з метою відновлення його 

життєвих сил 

СК 12. Здатність орієнтуватися 

у 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 

Вміти:  

- розбиратись в питаннях сумісності 
фармакологічних препаратів;  

- визначати можливі прояви 

побічної дії та симптоми 

передозування медикаментів, 

методи їх попередження і лікування; 

- враховувати особливості 

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. 



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  

фармакокінетики та 

фармакодинаміки медикаментів при 

компромісній функції різних органів 

та систем  

 

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;  

- обґрунтовувати 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 
обґрунтовані 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 

нормативнодирективних 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 

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. 



СК 16. Здатність 

організовувати та управляти 

медсестринським структурним 

підрозділом (лідерство та 

менеджмент) 

Знати: 

- роль медичної сестри – 

лідера в діяльності установи 

охорони здоров’я; 

- структуру управління в 
охороні здоров’я; 

- загальні основи 

менеджменту; 

- роль управління кадрами; 

- засади менеджменту в 

Україні; 

роль управління в охороні 

здоров’я України; 

Вміти: 

- займатись медсестринським 

адмініструванням; 

- приймати управлінські рішення, 

забезпечувати їх виконання на 
основі застосування моделей 

медсестринського керівництва; 

- забезпечувати виконання 

наказів та постанов з питань 

охорони 

- Реалізація впливу на 

підлеглих; 

- передача управлінської 

інформації зверху до низу; 

- інструктаж підлеглих; 

забезпечення роботи у 

команді. 

Відповідальність за 

оперативність передачі 

управлінської інформації, 

ефективність впливу на 

підлеглих і своєчасність 

проведення 

інструктажу. 

 

 



 
 

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 «Медсестринська переддипломна практика» є: 

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

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

вдома, шляхом спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їх родичами, хворою 

дитиною чи її батьками; уміти збирати скарги, анамнез захворювання та життя, 

алергологічний та епідеміологічний анамнез, оцінювати анамнестичні дані.  

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми 

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

виявляти дійсні проблеми пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати 

медсестринський діагноз. 

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

вдома, непередбачуваних обставин та вміти складати план медсестринських втручань 

для вирішення дійсних та супутніх проблем пацієнтів різного віку; здійснювати 

взаємозалежні медсестринські функції. 

ПРН 4. Демонструвати вміння керувати медсестринським персоналом в умовах 

закладів охорони здоров’я та відповідно до посадових обов’язків з метою дотримання 

санепідрежиму вміти: проводити навчання молодшого медперсоналу з питань виконання 

функціональних обов’язків та ОП; контролювати роботу молодшого медперсоналу та 

дотримання ним правил техніки безпеки, виконання правил внутрішнього розпорядку 

персоналом та пацієнтами, дотримання заходів сангігрежиму в палатах та медичних 

кабінетах. 

ПРН 5. Здійснювати медсестринське адміністрування щодо підвищення 

ефективності роботи медичної установи та вміти: приймати управлінські рішення, 

забепечувати їх виконання на основі застосування моделей медсестринського 

керівництва; забезпечувати виконання наказів та постанов з питань ОЗ; оволодіти 

функціональними обов’язками керівника медсестринських служб; знати порядок 

проведення ліцензування та акредитації закладів охорони здоров’я, лабораторій різного 

профілю. 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового 

спілкування та вміти: спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; 

вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами 

його родини; розглядати, аналізувати в колективі професійні помилки; проводити 

навчання для молодшого й технічного персоналу; встановлювати соціально-

психологічний комунікативний контакт з різними учасниками педагогічного процесу, 

будувати індивідуально орієнтовану траєкторію особистісно-професійного зростання 

здобувачів освіти. 

ПРН 7. Брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим та перехворілим 

населенням, його реабілітації, ДО в умовах закладів охорони здоров’я, вдома, громаді та 

користуючись чинними наказами МОЗУ вміти: вести ДО населення; робити розрахунок 

та аналіз статистичних показників ефективності диспансеризації; проводити 

роз’яснювальну роботу серед пацієнтів різних диспансерних груп; вести облік груп 



здоров’я; розраховувати та оцінювати окремі показники комплексної дії мікроклімату на 

організм людини; визначати етапи медико-соціальної реабілітації пацієнта, завдання до 

кожного етапу; складати комплекс реабілітаційних заходів залежно від профілю, 

перебігу, періоду захворювання; проводити перепис дитячого населення. 

ПРН 8. Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення санітарно-

протиепідемічного режиму, стабілізації функціонального стану організму, особистої 

гігієни, харчування пацієнта. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, 

письмовій формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної 

мобільності, ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних інноваційних 

діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного пацієнтоцентрованого 

догляду відповідно до клінічних протоколів та правових стандартів медсестринства. 

ПРН 11. Інтерпретувати та враховувати у клінічній практиці особливості клінічної 

фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських 

засобів. 

ПРН 12. Виписувати, зберігати та використовувати основні параметри 

фармакокінетики фармакологічних засобів з метою їх раціонального призначення. 

ПРН 13. Правильно організовувати зберігання та транспортування фармацевтичних 

товарів; прогнозувати можливі зміни їх хімічної структури та фізико-хімічних 

властивостей під впливом факторів зовнішнього середовища в процесі транспортування, 

зберігання та експлуатації. 

ПРН 14. Вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і скерування біологічного 

матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження. 

ПРН 15. Використовувати прості і доступні під час масових обстежень і 

спостережень методи, апаратуру біохімічного аналізу; володіти найбільш поширеними 

методиками біохімічного обстеження організму людини. 

ПРН 16. Проводити економічний аналіз у системі охорони здоров’я, зокрема 

системний аналіз основних проблем охорони здоров’я; здійснювати маркетингове 

дослідження ринку медичних послуг. 

ПРН 17. Вміти оцінювати економічну ефективність у системі охорони здоров’я; 

аналізувати процес планування та фінансування в системі охорони здоров’я. 

ПРН 18. Надавати екстрену долікарську медичну допомогу на підставі діагнозу 

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

час. 

ПРН 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових стратегій на 

індивідуальному/сімейному/суспільному рівнях для покращення стану здоров’я шляхом 

впливу на спосіб життя та заохочення до самостійного догляду індивідуальних осіб та 

сімей. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 

 

  



ІV. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ 

МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ  ПРАКТИКИ 
 

1. Своєчасно прибути на базу практики. 

2. Вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої 

санітарії, принципів доброчесності. 

3. Дотримуватися правил етичного Кодексу медичної сестри України. 

4. Виконувати всі завдання, що передбачаються програмою медсестринської практики, 

та правил внутрішнього розпорядку лікувально-профілактичної установи та 

навчального закладу. 

5. Оформити щоденник практики, характеристики згідно вимог. 

6. Відповідати за виконану роботу та її результати. 

7. Брати активну участь в роботі закладів охорони здоров’я (медсестринських 

конференціях, медсестринських конкурсах). 

8. Своєчасно скласти модульний контроль з медсестринської переддипломної 

практики. 

 

  



V. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
1. Опрацювання інструкцій з техніки безпеки та охорони праці в галузі, документів 

чинного законодавства МОЗ України. 

2. Вивчення функціональних обов’язків, які закріплені за здобувачами вищої 

освіти на їх робочих місцях. 

3. Виконання програми медсестринської переддипломної практики в повному 

обсязі. 

4. Вивчення зразків заповнення медичної документації (історія хвороби, листки 

лікарських призначень, температурні листки), медсестринської документації 

(лист первинної оцінки стану пацієнта, план медсестринських втручань), 

протоколів стандартних планів медсестринського догляду та навчання  

5. Ведення щоденників практики згідно з вимогами. 

 

  



VІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  
№ з/п Розділ практики Зміст, місце проходження 

Модуль 1. Медсестринська переддипломна практика 

Змістовий 

модуль 1 

Невідкладні стани в 

медсестринській 

практиці 

5/1 тиждень 

15 годин в обласному Центрі екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф 

15 годин самостійної роботи 

Змістовий 

модуль 2 

Клінічне 

медсестринство у 

внутрішній медицині 

5/1 тиждень 

15 годин в терапевтичному відділенні 

15 годин самостійної роботи 

Змістовий 

модуль 3 

Клінічне 

медсестринство в 

хірургії 

5/1 тиждень 

15 годин в хірургічному відділенні 

15 годин самостійної роботи 

Змістовий 

модуль 4 

Клінічне 

медсестринство в 

педіатрії 

5/1 тиждень 

15 години в педіатричному відділенні 

15 годин самостійної роботи 

  Всього 4 тижні, 120 год. 

 Вид контролю Модульний контроль 

 

  



VІІ. ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ 

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В МЕДСЕСТРИНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 

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

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

виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків. 

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

України. 

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

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

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

невідкладному стані. Етичні, деонтологічні та комунікативні аспекти ЕМД. 

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

спеціальні засоби). Забезпечення амбулаторії сімейного лікаря та різнопрофільних 

відділень стаціонару для надання ЕМД. 

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

екстреної медичної допомоги (організаційні заходи, технічні та індивідуальні засоби 

особистої безпеки). 

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

пріоритети у випадку наявності небезпеки. Визначення числа постраждалих та потреби 

у додатковій допомозі. Визначення механізму ураження постраждалого. 

7. Організації оперативно-диспетчерської служби екстреної медичної допомоги. 

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

країнах світу. 

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

диспетчерської служби системи екстреної медичної допомоги. 

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

екстреної медичної допомоги в провідних країнах світу. 

11. Наукове обґрунтування функціонування екстреної медичної диспетчеризації як 

складової системи екстреної медичної допомоги. 

12. Режими реагування у пріоритетності надання екстреної медичної допомоги. 

13. Початкові дії медичної сестри бакалавра у випадку невідкладного стану пацієнта. 

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

вулиці). 

15. Організаційні принципи надання екстреної медичної допомоги при масових ураженнях 

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

 

КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ 

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

2. Невідкладна допомога, диференційований догляд при коматозних станах цукрового 

діабету. 

3. Невідкладна допомога, диференційований догляд при гіпертонічному  синдромі. 

4. Особливості догляду за пацієнтами з набутим імунодефіцитом. 

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

реабілітація хворих.  

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

7. Перша долікарська допомога при отруєннях. 

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

техніки безпеки. 

9. Сестринський діагноз, його формування. 

10. Сестринський процес в спеціалізованих клініках. 

11. Синдром  гострої лівошлуночкової недостатності. 



12. Гострий коронарний синдром. 

13. Синдром пневмотораксу та гідротораксу. 

14. Синдром гострої та хронічної дихальної недостатності. 

15. Стандарти медсестринської діяльності гастроентерологічного відділення. 

16. Стандарти медсестринської діяльності кардіологічного відділення 

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

 

КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ 

1. Проблемні аспекти в діяльності медсестринського персоналу в умовах домашнього 

нагляду за хірургічними хворими. 

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

аспекти. Класифікація хірургічної допомоги. Особливості організації роботи медичних 

сестер в загальнохірургічному та спеціалізованих хірургічних відділеннях (торакальне; 

нейрохірургічне; урологічне; проктологічне; ендокринної та лапароскопічної хірургії; 

травматологічне тощо). Медсестринський процес в хірургічних клініках 

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

Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна 

підготовка пацієнтів.  

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

шовний матеріал. Техніка і хід операцій.  

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

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

рани. 

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

догляду за хворими при різних видах оперативних втручань.  

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

в хірургічних клініках. 

8. Пацієнт з супутніми порушеннями дихальної системи. Стратегія допомоги при 

критичних респіраторних станах. Неадекватне дихання, пневмоторакс, диспное, 

інфекція дихальних шляхів, респіраторний дистрес-синдром дорослих, обструктивні 

захворювання дихальних шляхів. 

9. Сестринська допомога та тактика догляду за пацієнтом з хірургічною патологією та 

супутнім порушенням серцево-судинної діяльності (аритмії, порушення провідності, 

ішемія міокарду, інфаркт, кардіоміопатії, міокардит, вади серця та судин, гіпертензія, 

тромбоемболія). 

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

гемостазіологічного стану.  

11. Діагностака внутрішньої та зовнішньої кровотечі.  

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

ускладнення, профілактика ускладненнь. 

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

ускладнення, профілактика ускладненнь. 

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

міхура. Методи оцінки функції нирок та сечового міхура.  

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

 

КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДІАТРІЇ 

1. Проблемні аспекти в діяльності середнього медичного персоналу в умовах 

домашнього нагляду за дітьми. 

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

аспекти. Класифікація педіатричної допомоги. Особливості організації роботи 



медичних сестер в педіатричному відділенні. Медсестринський процес в педіатричних 

клініках. 

3. Пацієнт з супутніми порушеннями дихальної системи. Стратегія допомоги при 

критичних респіраторних станах. Неадекватне дихання, пневмоторакс, диспное, 

інфекція дихальних шляхів, респіраторний дистрес-синдром дорослих, обструктивні 

захворювання дихальних шляхів. 

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

гемостазіологічного стану. Діагностака внутрішньої та зовнішньої кровотечі.  

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

ускладнення, профілактика ускладненнь. 

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

міхура. Методи оцінки функції нирок та сечового міхура.  

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

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

Заходи у вогнищі інфекції. 

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

Заходи у вогнищі інфекції.  

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

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

допомоги. Догляд за дитиною. 

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

невідкладної допомоги. Догляд за дитиною. 

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

дитиною. 

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

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

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

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

 

  



VIІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

 (есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми) 

 
З метою набуття студентами під час практики умінь та навичок самостійного 

розв’язання виробничих, педагогічних, діагностичних, контролюючих і організаційних 

завдань та активізації їх діяльності, розширення світогляду, підвищення ініціативи 

студентами пропонується виконати наступні індивідуальні завдання, а саме: 

1. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) 

2. Виступи на наукових конференціях, сестринських конференціях, підсумковій 

студентській конференції 

3. Підбір відео- та  аудіоматеріалів із розділів дисципліни   

4. Оформлення методичних матеріалів та інструкцій. 

5. Вивчення структури захворюваності в закладі охорони здоров’я за місцем 

проходження практики, оформлення протоколів дослідження з обґрунтуванням висновків 

своїх спостережень. 

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

проходження практики. 

7. Проведення наукових досліджень з медсестринства та відповідне оформлення їх 

результатів (протоколи, тези, доповіді). 

 

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

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

пароксизмальної тахікардії, екстрасистоли, блокади. 

3. Диференційна діагностика коматозних станів в педіатричній практиці медсестри 

бакалавра. 

4. Диференційна діагностика коматозних станів при патології нирок та органів 

сечовиділення. 

5. Невідкладна допомога при  коматозних станах, зумовлених патологією щитоподібної 

залози. 

6. Диференціальна діагностика коматозних станів при патології ендокринної системи та 

порушенні вуглеводного обміну. 

7. Диференційна діагностика абдомінального больового синдрому в хірургічній практиці 

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

9. Моніторинг стану здоров‘я пацієнтів з терапевтичною, хірургічною та педіатричною 

патологією при підозрі на інфікування SARS-CoV-2. 

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

Обґрунтування важливих параметрів контролю. 

11. Діагностичне значення функціональних досліджень вентиляції легень. Участь 

медичної сестри-бакалавра в організації та проведенні досліджень. 

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

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

вікових захворювань. 

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

стаціонарі.  

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

домашніх умовах. 

15. Забезпечення медсестрою бакалавром безпечного лікарняного середовища в 

лікувально-профілактичних закладах. 

16. Черезшкірні коронарні втручання: коронаровентрикулографія, радіочастотна 

катетерна абляція, аортокоронарне шунтування. 



17. Лапароскопічні операції на органах черевної порожнини. 

18. Сучасні аспекти впровадження малоінвазивних технологій в планову та ургентну 

хірургію. 

19. Дослідження генетичних чинників розвитку та перебігу хірургічних захворювань. 

20. Питання безпеки вакцинації та організації роботи кабінетів профілактичних щеплень 

закладів охорони здоров’я. 

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

профілактика). 

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

інфікування і поширення серед дітей. 

23. Стратегія медичної сестри бакалавра  при плануванні догляду за дитиною інфікованою 

COVID-19. 

24. Класифікація недоношених дітей за морфологічною та функціональною зрілістю (За 

критеріями ВООЗ та за Наказом МОЗ України № 584). 

25. Догляд за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні (за наказом 

МОЗ України від 29.08.2006 № 584. 

26. Програма парентерального харчування недоношених новонароджених в світлі 

сучасних рекомендацій. 

 

 

  



ІХ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Модуль 1. Медсестринська переддипломна практика 

 

Змістовий модуль 1. Невідкладні стани в медсестринській практиці. Робота в 

Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.  

Робота студентів регламентується посадовими обов’язками сестри медичної (брата 

медичного) станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги і повинна 

бути спрямована на самостійне виконання обов’язкових практичних навичок. 
Здобувачі, у складі лікарської бригади, забезпечують виконання визначених 

інструментальних обстежень, медичних процедур та маніпуляцій, здійснюють екстрену та 

невідкладну медичну допомогу згідно з затвердженими нормативами та показниками 

якості, враховуючи етичні, деонтологічні та комунікативні аспекти ЕМД з додержанням 

правил особистої безпеки та засобів індивідуального захисту, ведуть встановлену медичну 

документацію. 

 

Змістовий модуль 2. Клінічне медсестринство у внутрішній медицині. Робота в 

стаціонарі 

Робота студентів у відділенні регламентується посадовими обов’язками на кожному 

робочому місці і повинна бути спрямована на самостійне виконання обов’язкових 

практичних навичок, здійснення медсестринського процесу у відділеннях терапевтичного 

профілю за моделлю В. Хендерсон. 

Здобувачі самостійно проводять огляд і оцінку стану здоров’я пацієнта, виявляють 

проблеми пацієнта та формулюють медсестринський діагноз, складають план 

медсестринського догляду та виконують його, оцінюють якість та ефективність 

медсестринських втручань, надають невідкладну медичну допомогу при критичних 

станах, документують медсестринський процес, проводять науково-дослідні дослідження 

з проблем медсестринства у внутрішній медицині з відповідним оформленням їх 

результатів. 

 

Змістовий модуль 3. Клінічне медсестринство в хірургії. Робота в стаціонарі. 

Робота студентів у відділенні регламентують посадовими обов’язками на кожному 

робочому місці і повинна бути спрямована на самостійне виконання обов’язкових 

практичних навичок, здійснення медсестринського процесу у відділеннях хірургічного 

профілю а моделлю В. Хендерсон. 

Студенти самостійно проводять огляд і оцінку тяжкості пацієнтів, виявляють 

проблеми пацієнта формулюють медсестринський діагноз та здійснюють 

медсестринський процес, надають медичну допомогу при невідкладних станах, 

документують медсестринський процес, проводять наукові дослідження з проблем 

клінічного медсестринства в хірургії з відповідним оформленням їх результатів. 

 

Змістовий модуль 4. Клінічне медсестринство в педіатрії. Робота в стаціонарі 

Робота студентів у відділенні регламентується посадовими обов’язками на кожному 

робочому місці і повинна бути спрямована на самостійне виконання обов’язкових 

практичних навичок, здійснення медсестринського процесу в педіатричній клініці за 

моделлю В. Хендерсон. 

Студенти самостійно проводять огляд і оцінку стану здоров’я дітей різних вікових 

груп, особливості їх анатомо-фізіологічного розвитку, виявляють проблеми пацієнта та 

формулюють медсестринський діагноз, здійснюють медсестринський процес, надають 

медичну допомогу при невідкладних станах, документують медсестринський процес, 

проводять наукові дослідження з проблем клінічного медсестринства в педіатрії з 

відповідним оформленням їх результатів. 



X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ 

ПРАКТИКИ 

 

Основні методи та форми організації: 

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

і робочими програмами є одним з показників академічної активності та додаткових 

освітніх досягнень здобувачів вищої освіти. 

– виконання програмних завдань; 

– робота в інформаційних мережах;  

– есе за вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з керівником практики;  

– створення портфоліо та його презентація;  

– розробка кейсів;  

– підготовка відповідних документів, матеріалів практики тощо;  

– підготовка тематичних презентацій;  

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

тощо;  

– узагальнення матеріалів за обраною проблемою. 

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

дослідницька робота студентів, що полягає у самостійному проведенні обстеження 

пацієнта, досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі; до цієї ж категорії належать 

аудиторні потокові та групові заняття, участь у роботі наукового студентського 

товариства (гуртки, конференції, підготовка доповідей, тез, статей). 

− Дистанційне навчання 

 

  



ХІ. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

СФОРМОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Методи оцінювання: 

- усне індивідуальне опитування 

- письмовий тестовий контроль 

- комп’ютерний тестовий контроль 

- розв’язування типових та нетипових ситуаційних завдань 

- демонстрація практичних навичок 

- індивідуальне завдання 

- студентські проекти 

- студентські презентації 

- участь в НДРС 

- модульний контроль 

 

Оцінка з медсестринської переддипломної практики є рейтинговою та визначається з 

урахуванням поточної навчальної діяльності студента та оцінок за модульне контрольне 

оцінювання. 

Передбачені наступні форми контролю: 

1. Поточний контроль кожного модуля проводиться під час передипломної 

практики відповідно до конкретних цілей, засвоєння конкретної теми змістового модуля. 

Рекомендується застосовувати такі методи оцінювання рівня підготовки студентів: 

опитування, вирішення ситуаційних завдань, тестування, практична перевірка рівня 

оволодіння та виконання практичних знань та умінь. 

2. Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється для оцінювання 

результатів навчання після завершення переддипломної практики та проводиться в 

останній день медсестринської передипломної практики. Підсумковий контроль знань 

включає семестровий контроль у вигляді підсумкового модульного контролю.  

 

  



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» (лист МОЗ України від 15.04.2014 № 08.01-47/10395) та Положення «Про 

рейтингову систему оцінювання». 
 

Методи оцінювання: 

Оцінювання медсестринської переддипломної практики є рейтинговим та 

визначається за результатами проведення модульного контролю. 

Критерії оцінювання (розподіл балів, які отримують студенти) з 

медсестринської переддипломної практики.  

Кожен змістовий модуль максимально оцінюється в 50 балів, індивідуальні завдання 

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

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

120 балів. 

 

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

Модуль 1.  Медсестринська переддипломна практика 

Орієнтовні значення оцінювання поточного та модуль-контролю 

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

Змістовий модуль 1 50 44 34 0 

Змістовий модуль 2 50 45 35 0 

Змістовий модуль 3 50 45 35 0 

Змістовий модуль 4 50 45 35 0 

ІДРС (не більше 12 балів) - - - 0 

МОДУЛЬ 1  200 160 120 0 

Межі балів за шкалою ЕCTS 200-180 179-140 139-120  119 і менше 

 

Таблиця 1. Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальних 

завдань (в балах ЕCTS) 

№ 

критерію 

 

Критерії рейтингової оцінки 

Мах 

кількість 

балів ЕCTS 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 

завданню та повнота його розкриття 

5 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання під 

час захисту 

5 

 Максимальна підсумкова оцінка 12 

ІНДЗ здобувач може виконати під час кожного змістового модулю. 

Загальна кількість балів за змістовий модуль та за ІНДЗ не повинна 

перевищувати 50 балів. 

 

 

 

 

 



Схема 2. Критерії оцінювання практичного завдання з клінічних дисциплін змістових 

модулів медсестринської переддимломної практики 

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

Вирішення ситуаційного клінічного 

завдання, встановлення медсестринського 

діагнозу, планування етапів 

медсестринського процесу, бали 

20 17 12 0 

Демонстрація практичної навички, бали 30 27 23 0 

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

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час вирішення 

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

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час виконання 

практичного завдання складає 30 балів (схема 2): 

1) підготовка до маніпуляції – 5 балів; 

2) демонстрація навички на муляжі – 20 балів; 

3) завершення процедури – 5 балів. 

Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент під час виконання 

практичного завдання складає 23 бала (схема 2). 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за переддипломну 

практику– 200 балів. 

Оцінювання самостійної роботи здобувача 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному плані 

дисципліни, здійснюється під час семінарів змістових модулів або підсумкового 

модульного контролю. (схема 1,2). Виставлення балів за самостійну роботу під час 

поточного контролю обов’язково супроводжується оцінювальними судженнями. 

Форми проведення під час оцінювання самостійної роботи: усне індивідуальне 

опитування, розв’язування типових та нетипових ситуаційних завдань, демонстрація 

практичних навичок, студентські проекти та презентації, підсумковий модульний 

контроль. 

Загальна кількість балів за змістовий модуль, з урахуванням самостійної роботи, не 

повинна перевищувати 50 балів. 
Таблиця 3 

Уніфіковані критерії оцінювання навчальних досягнень, знань та вмінь студентів 

5 (відмінно) А Виставляється у випадку, коли студент правильно та у 

повному обсязі виконує практичні завдання різного 

ступеню складності 

4,5 

(дуже добре) 
В Виставляється у випадку, коли студент правильно  виконує 

практичні завдання різного ступеню складності, але може 

допустити деякі неточності 

4 (добре) С Виставляється за умови, коли студент виконує практичні 

завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих 

випадках. 

3,5 (більш ніж 

задовільно) 
D Виставляється студенту, який виконує практичні завдання, 

відчуваючи складнощі у простих випадках 

3 (задовільно) Е Виставляється студенту, який виконує практичні завдання, 

допускаючи некритичні помилки  

2 (незадовільно) FХ Виставляється за умови, коли студент виконує практичні 

завдання, допускаючи критичні помилки  

1 (незадовільно) F Виставляється за умови, коли студент не виконує практичні 

завдання, відмовляється відповідати 
 



Таблиця 4  

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

 

Таблиця 5  

Універсальна шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (200 балів) 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

5,00 200 4,18 167 3,35 134 2,52 101 

4,98 199 4,15 166 3,32 133 2,50 100 

4,95 198 4,12 165 3,30 132 2.47 99 

4,93 197 4,10 164 3,27 131 2,45 98 

4,90 196 4,07 163 3,25 130 2,42 97 

4,88 195 4,05 162 3,22 129 2,40 96 

4,85 194 4,02 161 3,20 128 2,37 95 

4,83 193 4,00 160 3,17 127 2,35 94 

4,80 192 3,98 159 3,15 126 2,32 93 

4,77 191 3,95 158 3,12 125 2,30 92 

4,75 190 3,92 157 3,10 124 2,27 91 

4,73 189 3,90 156 3,07 123 2,25 90 

4,70 188 3,87 155 3,05 122 2,22 89 

4,68 187 3,85 154 3,02 121 2,20 88 

4,65 186 3,82 153 3,00 120 2,18 87 

4,63 185 3,80 152 2,97 119 2,17 86 

4,60 184 3,77 151 2,95 118 2,15 85 

4,58 183 3,75 150 2,92 117 2,10 84 

4,55 182 3,72 149 2,90 116 2,07 83 

4,53 181 3,70 148 2,87 115 2,05 82 

4,50 180 3,67 147 2,85 114 2,02 81 

4,48 179 3,65 146 2,82 113 2,00 80 

4,45 178 3,62 145 2,80 112 1,97 79 

4,43 177 3,60 144 2,77 111 1,95 78 

4,42 176 3,57 143 2,75 110 1,92 77 



 

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

200-бальною шкалою та шкалою ECTS – А, В, С, D, Е, FX, F (Табл.1, Табл.2, Табл.3). 

Отримана на основі національних оцінок рейтингова оцінка в балах ЕCTS (200 

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

Виставлення балів обов’язково супроводжується оцінювальними судженнями. 

Загальна кількість балів Модулю не повинна перевищувати 200 балів. 

 

  

4,38 175 3,55 142 2,72 109 1,90 76 

4,4 174 3,52 141 2,70 108 1,87 75 

4,32 173 3,50 140 2,67 107 1,85 74 

4,30 172 3,47 139 2,65 106 1,82 73 

4,28 171 3,45 138 2,62 105 1,8 72 

4,25 170 3,42 137 2,60 104 1,77 71 

4,22 169 3,40 136 2,57 103 1,75 70 

4,20 168 3,37 135 2,55 102 1,72 69 



ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 
1. Робоча навчальна програма 

Щоденник медсестринської переддипломної практики 

Підручники, посібники (у т. ч. електронний варіант, www.MOODLE) 

Алгоритми практичних навичок відповідно до стандартів медсестринської 

діяльності (у т. ч. електронний варіант, www.MOODLE) 

2. Навчально-методичне забезпечення: (у т. ч. електронний варіант, www.MOODLE) 

- Комп'ютерні презентації, мультимедійні матеріали 

- Відеоматеріали  

- Ілюстративний матеріал 

- Каталоги ресурсів  

- Медсестринська документація 

3. Матеріальне  

- ноутбук 

 

  

http://www.moodle/
http://www.moodle/


ХІV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В МЕДСЕСТРИНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 

1. Проводити суб’єктивне і об’єктивне обстеження пацієнта в умовах роботи в 

Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.  

2. Ставити медсестринський діагноз згідно з таксономії медсестринських діагнозів 

NANDA. 

3. Здійснювати медсестринський процес в умовах роботи в Центрі екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф.  

4. Діагностувати типові та нетипові випадки патології в умовах роботи в Центрі 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.  

5. Приймати участь у наданні екстреної та невідкладної медичної допомоги при 

типовому та нетиповому перебігу захворювань, травмах та ураженнях під час 

надзвичайних ситуацій. 

6. Проводити первинне медичне сортування за системою START. 

 

КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ  

1.  Проводити суб’єктивне і об’єктивне обстеження пацієнта. 

2. Ставити медсестринський діагноз згідно з таксономії медсестринських діагнозів 

NANDA. 

3. Здійснювати медсестринський процес у загальних та спеціалізованих 

терапевтичних стаціонарах. 

4. Діагностувати типові випадки терапевтичної патології: 

- захворювання органів дихання (пневмонії, бронхіальна астма, гострий 

обструктивний бронхіт, туберкульоз); 

- серцево-судинна патологія (гіпертонічна криза, інфаркт міокарду, гостре 

порушення серцевого ритму, ішемічна хвороба серця, вади серця); 

- захворювання органів травлення (гастрити, виразкова хвороба шлунку та 

дванадцятипалої кишки, панкреатит, гепатит та цироз печінки, печінкова недостатність, 

печінкова кома); 

- захворювання нирок та сечовидільної системи (гломерулонефрит, пієлонефрит, 

нирковокам’яна хвороба); 

- гематологічні захворювання (анемії, лейкози, тромбоцитопенії, гемофілія); 

- дифузні захворювання сполучної тканини;   

- захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, діабетична та 

гіпоглікемічна кома, хвороби гіпофізу та щитоподібної залози); 

- хвороби обміну речовин; 

- професійні захворювання. 

5. Надавати невідкладну медичну допомогу в клініці терапевтичного профілю при: 

- захворюваннях органів дихання; 

- серцево-судинній патології; 

- печінковій комі, печінковій кольці; 

- гострій нирковій недостатності, нирковій кольці, уремії; 

- гематологічних захворюваннях; 

- діабетичній та гіпоглікемічній комах. 

6. Проводити наукові дослідження з проблем клінічного медсестринства у 

внутрішній медицині та відповідно оформляти їх результати 

 

КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ 

1. Проводити суб’єктивне і об’єктивне обстеження пацієнта. 

2. Ставити медсестринський діагноз згідно з таксономією медсестринських 

діагнозів NANDA. 



3. Здійснювати медсестринський процес у хірургічних клініках. 

4. Діагностувати типові випадки хірургічної патології: 

- гострий живіт; 

- парез кишківника; 

- ранні та пізні післяопераційні ускладнення; 

- внутрішні та зовнішні кровотечі; 

- травми; 

- кили; 

- опіки та відмороження; 

- гнійно-запальні захворювання. 

5. Надавати невідкладну медичну допомогу в клініці хірургічного профілю при 

патології: 

- гострий живіт; 

- парез кишківника;   

- внутрішні та зовнішні кровотечі; 

- травми; 

- кили; 

- опіки та відмороження; 

- гнійно-запальні захворювання. 

- ранні та пізні післяопераційні ускладнення. 

6. Проводити наукові дослідження з проблем медсестринства в хірургії та відповідно 

оформляти їх результати. 

 

КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДІАТРІЇ 

1. Проводити суб’єктивне та об’єктивне обстеження пацієнтів різних вікових груп. 

2. Ставити медсестринський діагноз згідно з  таксономією медсестринських діагнозів 

NANDA. 

3. Здійснювати медсестринський процес у педіатричних хворих. 

4. Діагностувати типові випадки педіатричної патології: 

- гострі розлади травлення у дітей раннього віку; 

- захворювання органів дихання у дітей різного віку; 

- дитячі інфекції; 

- захворювання серцево-судинної системи; 

- захворювання системи крові; 

- захворювання нирок та сечовидільної системи. 

5. Надавати невідкладну допомогу в клініці дитячих хвороб при патології: 

- захворювання органів дихання у дітей різного віку; 

- гіпокальціємічний синдром; 

- дитячі інфекції; 

- захворювання серцево-судинної системи; 

- захворювання системи крові; 

- носова кровотеча; 

- захворювання нирок та сечовидільної системи; 

- токсичні ураження ЦНС. 

6. Проводити наукові дослідження з проблем клінічного медсестринства в педіатрії 

та відповідно оформляти їх результати. 
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