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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Синдромальна діагностика у медсестринській практиці  
 

 

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  навчання (рік) 

1-2 Змістових модулів - 1 

Загальна кількість 

годин – 90 год. Лекції 

18 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 48 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Навчальна практика 

30 год. 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 42 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

42 год. 

Індивідуальні завдання 

12 балів 

Вид контролю:  
Модульний контроль 

Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 
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І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Синдромальна діагностика у 

медсестринській практиці» складена відповідно до Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 223 Медсестринство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344 та освітньо-професійної 

програми, яка  затверджена у Чернівецькому медичному фаховому коледжі на засіданні 

Педагогічної ради коледжу від 17.12.2018 р. протокол №3. Ця програма розрахована на 90 

годин (3 кредити), з яких лекцій – 18 годин, навчальної практики – 30 годин, самостійної 

роботи студентів – 42 годин.  
 

Мета та завдання навчальної дисципліни:   

1. Мета навчальної дисципліни.  

Надати здобувачам вищої освіти фундаментальну і логічно-послідовну систему 

знань практичної спрямованості з здійснення синдромального принципу ранньої 

діагностики за клінічними синдромами, проведення диференційної діагностики 

патологічних станів з використання результатів основних і додаткових методів 

досліджень, складання і реалізації медсестринських втручань з проведення посиндромної 

терапії, виконання при потребі плану першочергових медсестринських втручань з надання 

долікарської допомоги при невідкладних станах. 

2. Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 

- поглиблене вивчення теоретичних та прикладних засад діагностики та моніторингу 

стану здоров’я пацієнтів, що оглядово вивчались на попередніх курсах, достатніх для 

успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю;  

- удосконалення теоретичних знань ранньої діагностики захворювань внутрішніх 

органів з метою підвищення ефективності медичних послуг, а також використання 

методів, що ведуть до раціонального використання обмежених ресурсів; 

- удосконалення та систематизація навиків із методології «доказового пошуку» 

застосування основних діагностичних методів відповідно до принципів доказового 

медсестринства, дослідження та аналізу діагностичних критеріїв оцінки стану здоров’я 

пацієнта, функцій органів і систем при патології внутрішніх органів (у т. ч. у пацієнтів 

похилого віку чи з обмеженими можливостями); 

- поглиблене вивчення факторів ризику й розвитку клінічних проявів імовірних 

захворювань та їх ускладнень, пов’язаних з аналізом та інтерпретацією даних 

діагностичних досліджень; 

- удосконалення навичок пошуку, аналізу, систематизації особливостей 

раціонального вибору і застосування загальних та спеціальних, клінічних та параклінічних 

методів обстеження, програми лікування пацієнта залежно від клінічної картини, 

характеру перебігу патології внутрішніх органів і коморбідних станів та хвороб, 

диференційної діагностики, віку пацієнта; 

- удосконалення та систематизація навиків проведення медсестринського процесу, 

надання медикаментозної та невідкладної допомоги при захворюваннях внутрішніх 

органів, проведення профілактичних заходів та участі у проведенні диспансеризації; 

- організація та просування сучасних принципів профілактики, диспансеризації та 

реабілітації пацієнтів з патологією внутрішніх органів, у тому числі пацієнтів похилого 

віку та з обмеженими можливостями. 

 

3. Передумовами для вивчення дисципліни є раніше здобуті програмні результати 

навчання ОКР молодших спеціалістів за галуззю знань 22 Охорона здоров’я.  
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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 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 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 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 01. 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. Вміти 

дотримуватись вимог медичного та 

правового законодавства в роботі 

медичної сестри 

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 2 

СК 03. Задоволення 

потреб пацієнта/клієнта 

протягом різних періодів 

усього життя 

(включаючи процес 

вмирання) шляхом 

планування, допомоги і 

виконання 

медсестринських 

втручань, оцінки та 

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 

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 
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корекції індивідуальних 

планів догляду, 

створених у співпраці з 

пацієнтом/клієнтом, 

особами, що доглядають, 

членами сім’ї та іншими 

медичними і 

соціальними 

працівниками. 

особами, що доглядають за 

пацієнтом/клієнтом, членами сім’ї та 

іншими медичними і соціальними 

працівниками в процесі 

вмирання.пацієнта. 

СК 04. Застосовування 

медсестринських 

навичок (вмінь), 

медичних засобів, 

втручань та дій для 

забезпечення 

пацієнтові/клієнтові 

гідного ставлення, 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, 

захисту його прав, 

фізичних, психологічних 

та духовних потреб на 

засадах 

транскультурального 

медсестринства, 

толерантної та неосудної 

поведінки. 

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 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 

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 
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комфорті, харчуванні, 

особистій гігієні та 

здатності особи 

задовольняти свої 

щоденні потреби. 

СК 08. 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 09. 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; уніфіковані 

клінічні протоколи надання 

медичної допомоги тяжкохворим 

та агонуючим; психологічні, 

етичні, соціальні та релігійні 

аспекти паліативної медицини. 

Вміти планувати і здійснювати догляд за 

пацієнтами, використовуючи стандарти 

та протоколи медсестринської 

діяльності; виявляти дійсні проблеми; 

забезпечувати лікувально-охоронний та 

санітарнопротиепідемічний режим в 

хоспісах; володіти принципами 

лікування больових синдромів; надавати 

паліативну допомогу інкурабельним 

хворим; прогнозувати потенційні 

проблеми та запобігати їм; реалізовувати 

побутові, соціальні та релігійні потреби 

пацієнтів; навчати доглядальників 

особливостям догляду за тяжкохворими 

та агонуючими пацієнтами. 

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  

 

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 
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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 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. 

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.  
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ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назва змістових модулів та тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 
Навчальна 

практика 
СРС 

Модуль 1. Синдромальна діагностика у медсестринській практиці - І семестр 

Змістовий модуль 1. Синдромальна діагностика у медсестринській практиці 

1. Синдромологія в практиці медичної 

сестри. 

2 2   

2. Синдроми при захворюваннях органів 

дихання, синдроми порушення 

терморегуляції, медсестринська 

діагностика. Синдроми при COVID-19. 

Лихоманкові стани пухлинного ґенезу, 

при захворюваннях нейрон-ендокринної 

системи в медсестринській практиці.  

12 2 4 6 

3. Синдроми: «біль в грудній клітці», 

«гострий біль в животі», медсестринська 

діагностика. 

6 2 4 - 

4. Синдроми артеріальної гіпертензії, 

гіпотензії, гострої судинної та серцевої 

недостатності, аритмій, медсестринська 

діагностика. 

9 2 4 3 

5. Диспепсичний синдром, жовтяниці, 

діареї, інтоксикації, медсестринська 

діагностика. Синдром порушення водно-

сольового обміну в медсестринській 

практиці. 

12 2 4 6 

6. Синдроми в нефрології, при 

гормональних порушеннях Суглобові 

синдроми, набрякові, медсестринська 

діагностика. 

12 2 4 6 

7. Судомний синдром, гострого 

психомоторного збудження, 

внутрішньочерепної гіпертензії, 

медсестринська діагностика. Синдром 

виснаження при нервовій анорексії в 

медсестринській практиці. 

11 2 - 9 

8. Анемічні синдроми, лімфоаденопатії, 

геморагічні. синдром порушення «білої 

крові», «червоної крові»,  лейкоцитарні і 

лейкемоїдні реакції.  Синдром гострої 

крововтрати, медсестринська діагностика 

15 2 4 9 

9. Синдром коматозних та алергічних 

станів,  медсестринська діагностика. 

Набряковий синдром при алергозах в 

медсестринській практиці 

9 2 4 3 

 Усього змістовий модуль 1  18 28 42 

10. Підсумковий модульний контроль  - 2 - 

Усього за курс навчання: 90 18 30 42 
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ІV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 
№ 

з/п 
Теми лекцій 

Кількість 

годин 

І семестр 

Модуль 1. Синдромальна діагностика у медсестринській практиці 

Змістовий модуль 1. Синдромальна діагностика у медсестринській практиці 
1. Синдромологія у практиці медичної сестри.  2 
2 Синдроми при захворюваннях органів дихання, синдроми порушення 

терморегуляції, медсестринська діагностика. 

2 

3 Синдроми: «біль в грудній клітці», «гострий біль в животі», 

медсестринська діагностика. 

2 

4 Синдроми артеріальної гіпертензії, гіпотензії, гострої судинної та 

серцевої недостатності, аритмій, медсестринська діагностика. 

2 

5 Диспептичний синдром, синдром жовтяниці, діареї, інтоксикації, 

медсестринська діагностика. Синдром порушення водно-сольового 

обміну в медсестринській практиці. 

2 

6 Синдроми в нефрології, суглобовий синдром, медсестринська 

діагностика. 

2 

7 Судомний синдром, синдром гострого психомоторного збудження, 

внутрішньочерепної гіпертензії, медсестринська діагностика. 

2 

8 Анемічний, геморагічний синдроми, лімфоаденопатії, синдром 

гострої крововтрати, медсестринська діагностика. 

2 

9 Синдром коматозних та алергічних станів, медсестринська 

діагностика. 

2 

                                                                                     Усього змістовий модуль 1: 18 

                                                                Усього за курс навчання: 18 

 
 

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

під керівництвом викладача 
№ 

з/п 
Теми лекцій 

Кількість 

годин 

І семестр 

Модуль 1. Синдромальна діагностика у медсестринській практиці 

Змістовий модуль 1. Синдромальна діагностика у медсестринській практиці 
1. Синдромальна діагностика в пульмонології. Синдроми при COVID-

19. Синдроми порушення терморегуляції в медсестринській 

діагностиці. 

4 

2 Синдром  торакалгії та кардіалгії в медсестринській діагностиці. 

Синдром «гострого болю в животі», диференційна діагностика. 
4 

3 Синдроми артеріальної гіпертензії, гострої судинної та серцевої 

недостатності, аритмій в медсестринській практиці. 

4 

4 Диспептичний синдром, синдром жовтяниці, діареї,  в 

медсестринській практиці. 

4 

5 Синдроми в нефрології, суглобовий, судомний синдроми 

медсестринська діагностика.  

4 

6 Анемічний, геморагічний синдроми, лімфоаденопатії, гострої 

крововтрати, медсестринська діагностика.  

4 



 

11 

 

 

7 Синдроми коматозних та алергічних станів, медсестринська 

діагностика  

4 

8 Підсумковий модульний контроль 2 

 Усього змістовий модуль 28 

                                                                        Усього змістовий модуль 1: 30 

                                                                           Усього за курс навчання: 30 

 

 

 

 
 

VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Теми лекцій 

Кількість 

годин 

І семестр 

Модуль 1. Синдромальна діагностика у медсестринській практиці 

Змістовий модуль 1. Синдромальна діагностика у медсестринській практиці 

1 Лихоманкові стани пухлинного ґенезу  та нейро-ендокринної системи 

у медсестринській практиці. 

3 

2 Диференціація клінічних синдромів при COVID-19. 3 

3 Синдром артеріальної гіпотензії в медсестринській практиці. 3 

4 Синдром інтоксикації в медсестринській практиці.  3 

5 Синдром доброякісних набряків змішаного генезу в медсестринській 

практиці. 

3 

6 Набряковий синдром при гормональних порушеннях в 

медсестринській практиці 

3 

7 Синдром порушення водно-сольового обміну в медсестринській 

практиці. 

3 

8 Синдром виснаження при нервовій анорексії в медсестринській 

практиці. 

3 

9 Синдром втрати свідомості церебрального ґенезу в медсестринській 

практиці. 

3 

10 Синдром гострого психомоторного збудження, внутрішньочерепної 

гіпертензії в медсестринській практиці.  

3 

11 Синдром порушення «білої крові», лейкоцитарні і лейкемоїдні реакції 

в медсестринській практиці. 

3 

12 Синдром порушення «червоної крові» в медсестринській практиці. 3 

13 Синдром гострої крововтрати в медсестринській практиці. 3 

14 Набряковий синдром при алергозах в медсестринській практиці. 3 

                                                        Усього: 42 
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VІI. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ  

(есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

 

1. Виступи на засіданні науково-студентського гуртка. 

2. Участь у наукових конференціях. 

3. Створення фільмів, презентацій. 

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

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ): 

1. Диференційна діагностика бактеріальних та вірусних пневмоній.  

2. Сучасні методи визначення бронхіальної прохідності, значення в діагностиці 

обструктивного синдрому.  

3. Застосування та інформативність комп’ютерної томографії в диференційній 

діагностиці пневмоній   та пневмоній, зумовлених  COVID-19. 

4. Особливості клінічного перебігу пневмонії, зумовленої COVID-19. 

5. Сучасні інструментальні методи  дослідження коронарного кровотоку.  

6. Значення сучасних лабораторних методів дослідження в диференційній 

діагностиці гострого коронарного синдрому.  

7. Сучасні підходи до диференційної діагностики аритмій.  

8. Значення медсестринського обстеження пацієнтів при проведенні диференційної 

діагностики коматозних станів при цукровому діабеті. 

9. Сучасні методи дослідження та їх роль в диференційній діагностиці алергічних 

станів. 

10. Диференційна діагностика больового синдрому при запальних та дистрофічних 

ураженнх суглобів. 

 

VIIІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

ЛЕКЦІЯ  

Тема 1. Синдромологія в практиці медичної сестри. 

Поняття симптому та синдрому. Синдромальний принцип діагностики та 

диференційної діагностики.. Етапи діагностичного пошуку. Синдромний діагноз, участь 

медичної сестри у виявленні синдромної патології. 

 

ЛЕКЦІЯ  

Тема 2. Синдроми при захворюваннях органів дихання, синдроми порушення 

терморегуляції, медсестринська діагностика. 

Визначення синдромів при патології органів дихання: бронхообструктивний, 

запалення легеневої тканини, накопичення рідини в плевральній порожнині, запалення 

плеври, утворення порожнини та ущільнення в легеневій тканині, пневмотораксу, 

легеневої артеріальної гіпертензії, дихальної недостатності, синдром обтурації ателектазу 

легень, синдром компресійного ателектазу, респіраторний дистрес - синдром дорослих. 

Причини їх виникнення. Основні клінічні прояви, результати додаткових методів 

досліджень і невідкладна допомога. Синдроми порушення терморегуляції, визначення 

поняття, причини виникнення, основні клінічні прояви, результати додаткових методів 

досліджень, невідкладна допомога. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 1. Синдромальна діагностика в пульмонології. Синдроми при COVID-19. 

Синдроми порушення терморегуляції в медсестринській діагностиці. 

Основні клінічні синдроми при патології органів дихання: бронхообструктивний, 

запалення легеневої тканини, накопичення рідини в плевральній порожнині, запалення 
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плеври, утворення порожнини та ущільнення в легеневій тканині, пневмотораксу, 

легеневої артеріальної гіпертензії, дихальної недостатності, синдром обтурації ателектазу 

легень, синдром компресійного ателектазу, респіраторний дистрес - синдром дорослих.               

Медсестринське обстеження пацієнтів та виявлення основних клінічних  синдромів, 

проведення диференційної діагностики, використовуючи результати основних і 

додаткових методів дослідження, складання і реалізація медсестринських втручань з 

проведення посиндромної терапії, виконання при потребі плану першочергових втручань 

долікарської допомоги при невідкладних станах. Синдроми при COVID-19, їх 

диференціація. 

Складові синдрому порушення терморегуляції. Фізіологічна регуляція температури 

тіла. Причини та механізми порушення терморегуляції. Теплові синдроми (теплові 

судоми, тепловий удар, теплова травма, теплове виснаження). Злоякісна гіпертермія. 

Диференційна діагностика порушень терморегуляції, медсестринські втручаня та 

проведенням посиндромної терапії, виконання плану першочергових втручань 

долікарської допомоги при невідкладних станах. 

 

ЛЕКЦІЯ  

Тема 3. Синдроми: «біль в грудній клітці», «гострий біль в животі», 

медсестринська діагностика. 

Поняття болю. Больові шляхи і механізми больової інтеграції. Біль як клінічний 

синдром. Методи оцінки болю. Клінічне значення больового синдрому. Складова 

больового синдрому. Основні причини болю. Фактори, що провокують біль. Біль при 

соматичних захворюваннях. Соматична, гостра та хронічна біль. Види болю. Аналгія. 

Синдроми: «біль в грудній клітці», «гострий біль в животі», визначення понять. Причини 

їх виникнення, основні клінічні прояви, результати додаткових методів досліджень, 

невідкладна допомога. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема. 2. Синдром  торакалгії та кардіалгії в медсестринській діагностиці. 

Синдром «гострого болю в животі», диференційна діагностика. 
Біль як клінічний синдром. Методи оцінки болю. Клінічне значення больового 

синдрому. Кардіалгії, пов'язані з патологією серця і великих судин. Кардіалгії, обумовлені 

патологією органів грудної клітки та середостіння. Кардіалгії, що виникають в рамках 

психовегетативних синдромів (психогенні кардіалгії). Кардіалгії вертеброгенного і 

міофасціального походження. Торакалгії – причини виникнення, симптоми. Корінцевий 

синдром. Причини розвитку «гострого болю в животі», особливості діагностики і 

клінічного перебігу. 

Медсестринське обстеження пацієнтів та виявлення основних клінічних  синдромів, 

проведення диференційної діагностики, використовуючи результати основних і 

додаткових методів дослідження, складання і реалізація медсестринських втручань з 

проведення посиндромної терапії, виконання при потребі плану першочергових втручань 

долікарської допомоги при невідкладних станах. 

 

ЛЕКЦІЯ  

Тема 4. Синдроми артеріальної гіпертензії, гіпотензії, гострої судинної та 

серцевої недостатності, аритмій, медсестринська діагностика. 

Визначення синдромів: артеріальної гіпертензії, гіпотензії, гострої судинної та 

серцевої недостатності, аритмій. Причини їх виникнення. Основні клінічні прояви, 

результати додаткових методів досліджень, невідкладна допомога. Критерії рівня 

артеріального тиску  ВООЗ.  
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НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 3. Синдроми артеріальної гіпертензії, гострої судинної та серцевої 

недостатності, аритмій в медсестринській практиці. 

Синдроми артеріальної гіпертензії, гострої судинної та серцевої недостатності, 

аритмій. Медсестринське обстеження пацієнтів та виявлення основних клінічних  

синдромів, проведення диференційної діагностики, використовуючи результати основних 

і додаткових методів дослідження, складання і реалізація медсестринських втручань з 

проведення посиндромної терапії, виконання при потребі плану першочергових втручань 

долікарської допомоги при невідкладних станах 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 5. Диспептичний синдром, синдром жовтяниці, діареї, інтоксикації, 

медсестринська діагностика. Синдром порушення водно-сольового обміну в 

медсестринській практиці. 

Диспептичний синдром, жовтяниці, діареї, інтоксикації визначення понять. Причини 

виникнення,  основні клінічні прояви, результати додаткових методів досліджень, 

невідкладна допомога. Види диспепсій. Функціональна диспепсія. Види жовтяниці. 

Критерії діагностики синдрому роздратованої товстої кишки. Синдром з перевагою діареї 

та закрепу. Синдром з перевагою абдомінального болю і вздуття живота. Типи діареї. 

Синдроми порушеного всмоктування, водно-сольового обміну, визначення понять. 

Причини їх виникнення. Основні клінічні прояви, результати додаткових методів 

досліджень, невідкладна допомога. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 4. Диспептичний синдром, синдром жовтяниці, діареї,  в медсестринській 

практиці. 

Форми диспепсії. Синдром дисфагії його прояви, причини. Синдром блювання, 

причини. Больовий синдром, причини виникнення. Синдром ураження тонкої кишки, 

синдром мальабсорбції. Синдром ураження товстої кишки. Синдром шлунково-кишкової 

кровотечі. Синдром жовтяниці її види. Синдром печінкової недостатності. Типи діареї. 

Синдром порушеного всмоктування.  

Медсестринське обстеження пацієнтів та виялення основних клінічних  синдромів, 

проведення диференційної діагностики, використовуючи результати основних і 

додаткових методів дослідження, складання і реалізація медсестринських втручань з 

проведення посиндромної терапії, виконання при потребі плану першочергових втручань 

долікарської допомоги при невідкладних станах. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 6. Синдроми в нефрології, суглобовий синдром, медсестринська 

діагностика. 

Основні нефрологічні синдроми: ниркової кольки, сечовий синдром, протеїнурії, 

набряковий, нефротичний, нефритичний синдроми, визначення понять. Причини 

виникнення, основні клінічні прояви, результати додаткових методів досліджень, 

невідкладна допомога. Причини та клінічні симптоми суглобового синдрому. Особливості 

перебігу клінічних симптомів при запальних та дегенеративних захворюваннях суглобів. 

Синдром Фелті та Стілла. Синдром Рейно, результати додаткових методів досліджень, 

невідкладна допомога. 
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ЛЕКЦІЯ 

 

Тема 7. Судомний синдром, синдром гострого психомоторного збудження, 

внутрішньочерепної гіпертензії, медсестринська діагностика. 

Судомний синдром, синдром гострого психомоторного збудження, 

внутрішньочерепної гіпертензії, визначення понять. Причини виникнення, основні 

клінічні прояви, результати додаткових методів досліджень, невідкладна допомога. Види 

судомного синдрому. Клонічні та тонічні судоми. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 5. Синдроми в нефрології, суглобовий, судомний синдроми 

медсестринська діагностика.  

Синдром ниркової кольки, сечовий синдром, нефротичний синдром, гострий та 

хронічний нефритичний синдром, набряковий синдром, синдром гострої ниркової 

недостатності, суглобовий синдром. 

Медсестринське обстеження пацієнтів та виявлення основних клінічних  синдромів, 

проведення диференційної діагностики, використовуючи результати основних і 

додаткових методів дослідження, складання і реалізація медсестринських втручань з 

проведення посиндромної терапії, виконання при потребі плану першочергових втручань 

долікарської допомоги при невідкладних станах. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 8. Анемічний, геморагічний синдроми, лімфоаденопатії, синдром гострої 

крововтрати, медсестринська діагностика. 

Анемічний синдром, лімфоаденопатії, геморагічний синдром, синдром гострої 

крововтрати, визначення понять. Причини виникнення, основні клінічні прояви, 

результати додаткових методів досліджень, невідкладна допомога. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 6. Анемічний, геморагічний синдроми, лімфоаденопатії, гострої 

крововтрати, медсестринська діагностика. 

Анемічний синдром, синдром лімфоаденопатії, геморагічний синдром, 

циркуляторно-гіпоксичний синдром, залізодефіцитний синдром, гострої крововтрати. 

Медсестринське обстеження пацієнтів та виявлення основних клінічних  синдромів, 

проведення диференційної діагностики, використовуючи результати основних і 

додаткових методів дослідження, складання і реалізація медсестринських втручань з 

проведення посиндромної терапії, виконання при потребі плану першочергових втручань 

долікарської допомоги при невідкладних станах. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 9. Синдроми коматозних та алергічних станів, медсестринська 

діагностика. 

Синдроми коматозних та алергічних станів, визначення понять. Причини 

виникнення, класифікація коматозних та алергічних станів, основні клінічні прояви, 

результати додаткових методів досліджень, невідкладна допомога. 
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НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

 

Тема 7. Синдром коматозних та алергічних станів. Медсестринська 

діагностика. 

Синдроми коматозних та алергічних станів. Класифікація ком та алергічних станів. 

Медсестринське обстеження пацієнтів та виявлення основних клінічних  синдромів, 

проведення диференційної діагностики, використовуючи результати основних і 

додаткових методів дослідження, складання і реалізація медсестринських втручань з 

проведення посиндромної терапії, виконання при потребі плану першочергових втручань 

долікарської допомоги при невідкладних станах. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 8. Підсумковий модульний-контроль. 

Опрацювати питання та практичні навички до підсумкового модульного контролю. 
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ІX. 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;  

– розробка кейсів;  

– підготовка відповідних документів, матеріалів тощо;  

– 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 тощо;  

– завдання, які виконують студенти під час переддипломної практики;  

- відвідування та участь у засіданнях відповідних студентських наукових гуртків 

тощо;  

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

− Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) –дослідницька 

робота 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 студентського товариства 

(гуртки, конференції, підготовка доповідей, тез, статей); участь у міжвузівських, 

всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, вікторинах, Днів наук. 
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Х. Форми та система забезпечення якості сформованих 

компетентностей та результатів навчання 

 
Програмними результатами навчання, визначеними ОПП  Сестринська справа 

спеціальністю 223 Медсестринство 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 8. Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення санітарно-

протиепідемічного режиму, стабілізації функціонального стану організму, особистої 

гігієни, харчування пацієнта. 

ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних інноваційних 

діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного пацієнтоцентрованого 

догляду відповідно до клінічних протоколів та правових стандартів медсестринства. 

ПРН 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 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. 

 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності 

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

студентів здійснюється відповідно до вимог програми обов’язкової дисципліни 

«Синдромальна діагностика у медсестринській практиці»» 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 базової та додаткової літератури; 

- своєчасна здача завдань самостійного опрацювання, індивідуальної роботи та 

модулів. 
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Методи оцінювання: 

- усне індивідуальне опитування 

- письмовий тестовий контроль 

- комп’ютерний тестовий контроль 

- розв’язування типових та нетипових клінічних ситуаційних завдань 

(компетентністне завдання) 

- демонстрація практичних навичок 

- індивідуальне дослідне завдання 

- студентські проекти 

- студентські презентації 

- індивідуальна НДРС 

- підсумковий модульний контроль 

 
Оцінювання обов’язкової дисципліни «Синдромальна діагностика у медсестринській 

практиці» є рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності 

студента (з урахуванням тем самостійної роботи та НДРС) та результатів модульного 

контролю. 

Передбачені наступні форми контролю: 

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

який вивчали на попередніх курсах (анатомія, фізіологія та ін.). Контроль проводять 

методом фронтального усного опитування або за допомогою структурованих тестів. 

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

відповідно до конкретних цілей, засвоєння конкретної теми змістовного модуля. 

Рекомендується застосовувати такі методи оцінювання рівня підготовки студентів: 

опитування, тестування, вирішення ситуаційних клінічних завдань, 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 модульного контролю. Рекомендується застосовувати 

способи оцінювання результатів навчання студентів, а саме індивідуальне завдання, яке 

включає теоретичну та практичну частини: контрольне опитування (фронтальне; 

вибіркове усне, письмове, вирішення структурованої клінічної задачі, стандартизованих 

тестів); демонстрація практичних вмінь та навичок, що структуровані за процедурою, в 

умовах, що наближені до реальних (симуляція).  

Перескладання модульний контролю з метою підвищення оцінки не допускається, 

окрім ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою. 
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ХІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ 

ТА ВМІНЬ 

 

Рейтингова система оцінювання набутих студентом результатів навчання 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».  

Порядок 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 освітню діяльність студента за певний 

період навчання.  

Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за 

певну освітню діяльність протягом засвоєння цього модуля (робота на навчальній 

практиці, виконання та захист індивідуальних дослідних завдань, опрацювання матеріалу 

самостійної роботи тощо), а також участь в НДРС з дисципліни, студентських 

конференціях за тематикою дисципліни тощо, наступним перерахунком у традиційну 4-

хбальну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»)  

Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за 

національною шкалою) як сума оцінок отриманих за засвоєння змістового модуля 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 засвоєння змістового модуля (поточний контроль).  

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається 

кількістю тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Синдромальна діагностика у медсестринській практиці» 

(модуль 1) є рейтинговою та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності 

студента та засвоєння ним передбачених програмою тем самостійної роботи. Поточне 

оцінювання студентів по відповідних темах проводиться за традиційною 4-бальною 

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

перерахунком у багатобальну шкалу. 

Виставлення балів обов’язково супроводжується оцінювальними судженнями. 

 

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 вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал 

без помилок і неточностей; вільно вирішує 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 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 
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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.  

 

Критерії оцінювання поточних знань та вмінь студенів 

Відповідь на навчальній практиці, виконання самостійної роботи та за темою 

індивідуального завдання. 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання поточних знань та вмінь студентів 

А - 5 

відмінно 

Студент має глибокі міцні і системні знання з теми. Вміє застосовувати здобуті 

теоретичні знання та методи діагностики різних органів та їх систем для 

розв'язання практичних задач. Вміє провести самостійний аналіз результатів та 

встановити зв’язок між патологією та причиною виникнення симптоматики. 

Проводить методично правильно курацію пацієнтів. Виконує послідовно та 

методично правильно програмні практичні навички із дотриманням всіх етапів. 

Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи спеціальну 

термінологію. 

В - 4,5 

добре 

Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може 

допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей. Студент 

виконав практичне завдання повністю, з опорою на теоретичні знання, але може 

допустити неточності, окремі помилки в аналізі походження симптоматики, 

визначення проблем пацієнта.  Проводить методично послідовно курацію 

пацієнтів чи вирішення ситуаційні клінічні завдання. Виконує послідовно та 

методично правильно програмні практичні навички. 

С - 4 

добре 

Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички в 

діагностиці функціонального стану органів та їх систем, але недостатньо вміє 

самостійно обґрунтувати та інтерпретувати результати, не може вийти за межі 

теми.  

D – 3,5 

задовільно 

Студент знає основний зміст теми, але його знання мають загальний характер, 

іноді не підкріплені прикладами. Студент виконав практичне завдання 

неповністю, продемонстрував невміння виконувати завдання самостійно. 

Проводить методично не послідовно курацію пацієнтів чи вирішення ситуаційні 

клінічні завдання. Складає план медсестринського втручання. 

E - 3 

задовільно 

Студент має фрагментарні знання з теми. Не чітко володіє теоретичним 

матеріалом, термінологією. Студент виконав практичне завдання частково, з 

помилками. Проводить методично не послідовно курацію пацієнтів чи 

вирішення ситуаційних клінічних завданнь. Складає не досконало та 

фрагментарно план медсестринського втручання. Проводить аналіз та 

інтерпретацію результатів дослідження поверхнево на низькому рівні.  

FХ - 2 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

Студент виконав практичне завдання фрагментарно. Не володіє термінологією. 

Не вміє викласти програмний матеріал. Не володіє основними методами 

діагностики, оскільки не сформовані знання з теоретичних основ.   

F – 1 

незадовіль

но з 

повторним 

Студент не знає програмного матеріалу, відмовляється відповідати, повністю 

не виконав практичне завдання. 
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вивченням 

дисципліни 

 

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні окремої теми модуля 1 з 

традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка «відмінно» – 16 балів;  

- оцінка «добре» – 13балів; 

- оцінка «задовільно» – 10 балів; 

- оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

Таблиця 2 

СХЕМА розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS 

 

Модуль 1. Синдромальна діагностика у медсестринській практиці 

Середні значення оцінювання поточного та модуль-контролю 

Структура 

дисципліни 

№ 

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

Змістовий 

модуль 1 

1 16 13 10 0 

2 16 13 10 0 

3 16 13 10 0 

4 16 13 10 0 

5 16 13 10 0 

6 16 13 10 0 

7 16 13 10 0 

Всього змістовий модуль 

1 

112 91 70 0 

Всього поточна 

успішність 

112   0 

ІДРС (не більше 12 балів) 8   0 

Всього поточна 

успішність 

120   0 

Модуль-

контроль 

8 80 65 50 0 

МОДУЛЬ 1 200 171  0 

Межі балів за шкалою 

ЕCTS 

200-180 179-150 149-120  119 і менше 

Оцінювання самостійної роботи студента 

Оцінювання самостійної роботи студентів (табл. 1), яка передбачена в тематичному 

плані дисципліни 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.  

Виставлення балів за самостійну роботу під час поточного контролю обов’язково 

супроводжується оцінювальними судженнями. 

 

Оцінювання індивідуальної дослідної роботи студента  

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу студента складає не більше 

12 балів (табл. 3).  
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Таблиця 3 

Схема та критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи студента (в балах ЕCTS) 

№ 
критерію 

Критерій рейтингової оцінки 
Мах 

кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та 

повнота його розкриття 

5 

2 Відповідність оформлення завдання 2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина доповіді, 

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту 

5 

 Максимальна кількість балів 12 

Примітка: бали можуть коливатися від 0 до 12 залежно від якості виконаної ІДРС.  

Якщо студент приймає участь у двох і більше видах індивідуальної роботи, йому 

зараховуються бали лише за один вид роботи на його вибір. 

Загальна кількість балів за результатами поточної успішності, балів за ІНДЗ та 

підсумковий модульний контроль не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Схема нарахування балів за поточну успішність 

1. За поточну освітню діяльність студент може отримати максимально 120 балів 

(табл. 2).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (7 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“відмінно” (16 балів), з додаванням максимальної кількості балів за НДРС (8 балів – 

оцінювання якості виконання індивідуальної ІДРС). 

7 тем х 16 балів  = 112 балів+ 8 балів (ІДРС) = 120 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність студент може отримати мінімально 70 балів 

(табл. 1, 2).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (7 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“задовільно” (10 балів).  7тем х 10 балів = 70 балів  

Виставлення балів під час поточної успішності на кожному занятті обов’язково 

супроводжується оцінювальними судженнями. 

 

Підсумковий модульний контроль  

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали 

програму даного модулю та отримали за поточну успішність не менше 70 балів. 

Підсумковий модуль-контроль передбачає відповідь на 2 теоретичних питання (або 

50 тестових завдань), вирішення клінічної ситуаційної задачі (компетентністне завдання) 

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. 4, 5, 6): 

1) за усну відповідь (2 теоретичних питання або 50 тестових завдань) – 50 балів; 

2) за вирішення клінічного ситуаційного завдання – 15 балів; 

3) за демонстрацію виконання практичної навички – 15 балів. 

 

І. Критерії оцінювання усної відповіді при проведенні підсумкового модульного 

контролю (табл. 1) 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає 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 володіє матеріалом та відповідає на запитання різного ступеню складності. 
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Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає матеріал і добре його 

розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематизовано, але 

вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок. 

Відчуває складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його задовільних знань 

матеріалу дисципліни та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний 

вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань, але відчуває 

складнощі; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, проаналізувати 

конкретну ситуацію, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно. 

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

відповідають вимогам «задовільної» оцінки. 

Таблиця 4 

2. Критерії оцінювання тестових завдань при проведенні підсумкового модульного 

контролю 

Для підсумкового модульного контролю застосовують стандартизовані валідні тести, 

з однією правильної відповіддю (табл. 4). 

Оцінка Критерій Бали 

«відмінно» вирішено 45-50 тестів (90% і більше) 45-50 балів 

«добре» вирішено 40-44 тестів (80% - 89%) 40-44 балів 

«задовільно» вирішено 32-39 тестів (64% - 79%) 32-39 балів 

«незадовільно» вирішено 31 і менше тестів (63% і менше) 0 балів 

 

3. Критерії оцінювання вирішення клінічного ситуаційного завдання  

Під час оцінювання клінічного ситуаційного завдання відбувається оцінювання 

знань з теоретичного матеріалу та компетентністних вмінь щодо оцінювання впливу 

небезпечних чинників щодо ризику розвитку найпоширеніших захворювань, виявлення 

зв’язку патогенезу захворювань з клінічними проявами (проблемами пацієнтів) та 

результатами додаткових методів дослідження; встановлення медсестринського діагнозу, 

планування та реалізації медсестринського процесу; знань основних методів діагностики 

в клініці внутрішніх хвороб, використовування теоретичних знань та практичних умінь 

для виконання медсестринських втручань відповідно до клінічних протоколів та 

стандартів медсестринської діяльності. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час вирішення 

клінічного завдання складає 15 балів (табл. 5): 

1) оцінка стану та визначення проблем пацієнта - 5 балів; 

2) формулювання сестринського діагнозу – 5 балів; 

3) складання плану медсестринських втручань – 5 балів. 

Таблиця 5 

Критерії оцінювання клінічного ситуаційного завдання 

Оцінка Критерії Бали 

«відмінно» виставляється у випадку, коли студент за умовою клінічного 

завдання, вірно визначає пріоритетні та вторинні проблеми 

пацієнта, формулює методично правильно сестринський 

діагноз, ілюструючи відповіді знаннями захворювання 

внутрішніх органів; дає вичерпно точні та ясні відповіді без 

будь-яких навідних питань; послідовно точно та повно 

документує інформацію отриману в завданні у «Лист 

сестринської оцінки пацієнта». При плануванні 

медсестринської допомоги: виявляє пріоритети 

медсестринської допомоги, методично правильно визначає 

мету та цілі (короткострокові та довгострокові) та фактори їх 

13-15 

балів 
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4. Критерії оцінювання виконання практичного завдання 

Під час оцінювання виконання практичного завдання відбувається оцінювання 

компетентністних вмінь щодо планування і реалізації медсестринського процесу, та 

здійснення діагностичних втручань, оцінювання результатів і ефективності 

медсестринської допомоги, використовуючи стандарти та протоколи медсестринської 

діяльності. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час виконання 

практичного завдання складає 15 балів (табл. 6): 

1) підготовка до маніпуляції – 5 балів; 

2) демонстрація навички на муляжі – 5 балів; 

3) завершення процедури – 5 балів. 

 

  

реалізації (дія, критерії, умови); системно визначає категорії 

й об’єми медсестринських втручань, рівень потреби в них 

пацієнта; визначає орієнтири ефективності сестринського 

процесу. 

«добре» виставляється за умови, коли студент в рамках клінічного 

завдання, добре визначає пріоритетні та вторинні проблеми 

пацієнта, формулює методично правильно сестринський 

діагноз, але з деякими неточностями; дає послідовні 

відповіді, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові 

питання студент відповідає без помилок; документує 

інформацію отриману в завданні у «Лист сестринської 

оцінки пацієнта». При плануванні медсестринської 

допомоги: виявляє пріоритети медсестринської допомоги, 

правильно визначає мету та цілі (короткострокові та 

довгострокові) та фактори їх реалізації (дія, критерії, умови) 

з деякими неточностями та не послідовно; визначає категорії 

й об’єми сестринських втручань, рівень потреби в них та 

ступінь самостійності пацієнта; визначає орієнтири 

ефективності сестринського процесу відчуваючи складнощі 

лише у найважчих випадках. 

10-12 

балів 

«задовільно» Оцінка ставиться студентові на основі його знань з аналізу 

ситуаційного завдання при задовільному рівні його 

розуміння. Студент спроможний вирішувати видозмінені 

(спрощені) завдання за допомогою навідних питань; 

документує інформацію отриману в завданні у «Лист 

сестринської оцінки пацієнта». При плануванні сестринської 

допомоги: відчуває складнощі у деталізації, послідовності 

медсестринської допомоги та обґрунтуванні орієнтирів 

ефективності медсестринського процесу. 

7-9 

балів 

«незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки. 

0 балів 
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Таблиця 6 

 

Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного 

контролю, і підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав 

мінімально 50 балів (не менше 32 бали за усну відповідь або тестовий контроль, 7 балів за 

вирішення ситуаційного клінічного завдання, 7 балів за демонстрацію виконання 

практичної навички. 

Таблиця 7 

Схема розподілу балів при оцінюванні Модуль-контролю в балах ЕCTS  

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

Усна відповідь (тестовий контроль), бали 45-50 40-44 32-39 0 

Вирішення ситуаційного клінічного 

завдання, бали 

13-15 10-13 7-10 0 

Демонстрація практичної навички, бали 13-15 10-13 7-10 0 

Межі підсумкового модульного контролю  

у балах та за традиційною шкалою  

71-80 60-70 46 -59 0 

Примітка. Виставлення балів обов’язково супроводжується оцінювальними 

судженнями. 

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 конференціях з дисципліни серед ВНЗ України та інше.  

Загальна кількість балів Модулю не повинна перевищувати 200 балів. 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зарахований змістовий модуль 

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

дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними 

критеріями (табл. 5). 

Оцінка Критерій Бали 

«відмінно» виставляється у випадку, коли студент правильно обговорює 

психологічну підготовку пацієнта, умови проведення процедури, 

особливості підготовки медичної сестри та пацієнта до маніпуляції; 

чітко визначає показання та протипоказання до процедури; готує 

необхідний інструментарій у повному обсязі для проведення 

навички; виконує практичну навичку методично послідовно без 

помилок, з дотриманням вимог інфекційної безпеки; обговорює 

завершення процедури відповідно до протоколу практичної 

діяльності медсестри. 

13-15 

балів 

«добре» виставляється у випадку, коли студент не повністю обговорює 

психологічну підготовку пацієнта та умов проведення процедури, 

особливості підготовки медичної сестри та пацієнта до маніпуляції; 

не чітко визначає показання та протипоказання до процедури; готує 

необхідний інструментарій у для проведення навички повному 

обсязі; виконує практичну навичку методично послідовно з 

несуттєвими недоліками, які студент самостійно виправляє під час 

виконання, з дотриманням вимог інфекційної безпеки; обговорює 

завершення процедури відповідно до протоколу практичної 

діяльності медсестри. 

10-12 

балів 

«задовільн

о» 

виставляється у випадку, коли студент виконує практичну навичку з 

недоліками, скоригованими викладачем; 

7-9 

балів 

«незадові-

льно» 

виставляється у випадку, коли студент не володіє достатніми 

знаннями і не може виконати практичну навичку. 

0 балів 
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Таблиця 8 

Оцінювання дисципліни «Синдромальна діагностика у медсестринській практиці» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

модуль контролю 

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 

 

Таблиця 9  

Конвертація балів ECTS  

у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями  

Примітка Ці критерії також застосовують при визначенні оцінки за модуль за 

необхідності. 

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 балів  

(мінімальної кількості балів), яку повинен набрати студент 
«3» 

від 69 і менше кількості  балів, яку повинен набрати студент «2» 
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ХІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

− Робоча програма 

− Навчальна програма 

− Підручники та навчальні посібники,  

- Конспекти лекцій 

- Методичні вказівки та рекомендації до навчальної практики під керівництвом 

викладача, методичні рекомендації СПРС 

- Індивідуальні завдання 

- Збірники ситуаційних завдань (кейсів) та проблемних ситуацій 

- Приклади розв'язування типових задач чи виконання типових завдань 

- Комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

- Ілюстративні матеріали 

- Каталоги ресурсів тощо 

- Банк тестів,  електронний банк тестових завдань 

- Тестові завдання для контролю змістових модулів 

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

- Банк клінічних ситуаційних завдань 

- Банк алгоритмів практичних дій з виконання практичних навичок згідно 

протоколів практичної діяльності медсестри (фельдшера) 

- Робочі зошити 

- Навчальні таблиці 

- Методичні рекомендації «Медсестринська історія хвороби» 

 

Матеріальне забезпечення 

- муляжі, фантоми, тренажери 

- медична апаратура та прилади 

- предмети догляду за пацієнтом 

- медичний інструментарій 

- медична документація 
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ХІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

1.Поняття симптому та синдрому. Синдромальний принцип діагностики та 

диференційної діагностики.  

2. Етапи діагностичного пошуку при синдромальному принципі діагностики.  

3. Синдромний діагноз, участь медичної сестри у виявленні синдромної патології. 

4. Дайте характеристику основних етапів медсестринського процесу. 

5. Охарактеризуйте синдромальний принцип діагностики при паталогічних станах 

органів дихання. 

6. Проведіть диференційну діагностику синдромів: бронхообструкції, запалення 

легеневої тканини, накопичення рідини в плевральній порожнині, запалення плеври, 

утворення порожнини та ущільнення в легеневій тканині, пневмотораксу, легеневої 

артеріальної гіпертензії, дихальної недостатності, синдрому обтурації ателектазу легень, 

синдрому компресійного ателектазу, респіраторного дистрес - синдрому дорослих з 

використанням результатів основних і додаткових методів дослідження. 

7. Планування та реалізація медсестринських втручань з проведення посиндромної 

терапії в пульмонології. 

8. Обгрунтуйте об’єм надання невідкладної допомоги при виникненні критичних 

станів у пацієнтів з синдромами: бронхообструкції, запалення легеневої тканини, 

накопичення рідини в плевральній порожнині, запалення плеври, утворення порожнини та 

ущільнення в легеневій тканині, пневмотораксу, легеневої артеріальної гіпертензії, 

дихальної недостатності, синдрому обтурації ателектазу легень, синдрому компресійного 

ателектазу, респіраторного дистрес - синдрому дорослих. 

9. Охарактеризуйте синдромальний принцип діагностики при порушеннях 

терморегуляції.  

10. Проведіть диференційну діагностику синдромів порушення терморегуляції з 

використанням результатів основних і додаткових методів дослідження. 

11. Планування та реалізація медсестринських втручань з проведення посиндромної 

терапії порушень терморегуляції. 

12. Обгрунтуйте об’єм надання невідкладної допомоги при виникненні критичних 

станів у пацієнтів з порушенням терморегуляції. 

13. Охарактеризуйте синдромальний принцип діагностики при торакалгії та 

кардіалгії. 

14. Проведіть диференційну діагностику синдромів: торакалгії та кардіолгії з 

використанням результатів основних і додаткових методів дослідження. 

15. Планування та реалізація медсестринських втручань з проведення посиндромної 

терапії при болях в грудній клітці. 

16. Обгрунтуйте об’єм надання невідкладної допомоги у пацієнтів з синдромами 

торакалгії та кардіології. 

17.  Охарактеризуйте синдромальний принцип діагностики при «гострому болю в 

животі». 

18. Проведіть диференційну діагностику синдрому  «гострий біль в животі» з 

використанням результатів основних і додаткових методів дослідження. 

19. Планування та реалізація медсестринських втручань з проведення посиндромної 

терапії при «гострому болю в животі».  

20. Обгрунтуйте об’єм надання невідкладної допомоги  пацієнтам з синдромом 

«гострого болю в животі». 

21.   Охарактеризуйте синдромальний принцип діагностики при патології серцево-

судинної системи. 

22. Проведіть диференційну діагностику синдромів: артеріальної гіпертензії, 

гіпотензії, гострої судинної та серцевої недостатності, аритмій з використанням 

результатів основних і додаткових методів дослідження.    
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23. Планування та реалізація медсестринських втручань з проведення посиндромної 

терапії при патології серцево-судинної системи. 

24. Обгрунтуйте об’єм надання невідкладної допомоги у пацієнтів з синдромами: 

артеріальної гіпертензії, гіпотензії, гострої судинної та серцевої недостатності, аритмій. 

25. Охарактеризуйте синдромальний принцип діагностики при диспепсії, жовтяниці, 

діареї. 

26. Проведіть диференційну діагностику синдромів: диспепсії, жовтяниці, діареї з 

використанням результатів основних і додаткових методів дослідження. 

27. Планування та реалізація медсестринських втручань з проведення посиндромної 

терапії при диспепсії, жовтяниці, діареї. 

28. Обгрунтуйте об’єм надання невідкладної допомоги у пацієнтів з синдромами: 

диспепсії, жовтяниці, діареї. 

29. Охарактеризуйте синдромальний принцип діагностики при патології нирок та 

сечовидільних шляхів. 

30. Проведіть диференційну діагностику синдромів: ниркової кольки, сечового 

синдрому, протеїнурії, набрякового, гострого та хронічного нефротичного, нефритичного 

синдрому з використанням результатів основних і додаткових методів дослідження. 

31. Планування та реалізація медсестринських втручань з проведення посиндромної 

терапії у нефрологічних пацієнтів. 

32. Обгрунтуйте об’єм надання невідкладної допомоги у пацієнтів з синдромами: 

ниркової кольки, сечового синдрому, протеїнурії, набрякового, гострого та хронічного 

нефротичного, нефритичного синдромів. 

33. Охарактеризуйте синдромальний принцип діагностики при ураженнях суглобів. 

34. Проведіть диференційну діагностику суглобового синдрому з використанням 

результатів основних і додаткових методів дослідження. 

35. Планування та реалізація медсестринських втручань з проведення посиндромної 

терапії при ураженнях суглобів. 

36. Обгрунтуйте об’єм надання невідкладної допомоги у пацієнтів з суглобовим 

синдромом. 

37.Охарактеризуйте синдромальний принцип діагностики при гострому 

психомоторному збудженні, внутрішньочерепній гіпертензії, судомах. 

38. Проведіть диференційну діагностику судомного синдрому, гострого 

психомоторного збудження, внутрішньочерепної гіпертензії з використанням результатів 

основних і додаткових методів дослідження. 

39. Планування та реалізація медсестринських втручань з проведення посиндромної 

терапії при судомах, гострому психомоторному збудженні, внутрішньочерепній 

гіпертензії. 

40. Обгрунтуйте об’єм надання невідкладної допомоги у пацієнтів з судомним 

синдромом, гострим психомоторним збудженням, внутрішньочерепною гіпертензіею. 

41. Охарактеризуйте синдромальний принцип діагностики при анеміях, 

лімфоаденопатіях, геморагіях. 

42. Проведіть диференційну діагностику анемічного, геморагічного синдромів, 

лімфоаденопатій з використанням результатів основних і додаткових методів 

дослідження. 

43. Планування та реалізація медсестринських втручань з проведення посиндромної 

терапії при анеміях, лімфаденопатіях, геморагіях. 

44. Обгрунтуйте об’єм надання невідкладної допомоги у пацієнтів з синдромами 

анемій, лімфоаденопатій, геморагічним синдромом. 

45. Охарактеризуйте синдромальний принцип діагностики при гострій крововтраті. 

46. Проведіть диференційну діагностику синдрому гострої крововтрати з 

використанням результатів основних і додаткових методів дослідження. 



 

31 

 

 

47. Планування та реалізація медсестринських втручань з проведення посиндромної 

терапії при гострій крововтраті. 

48. Обгрунтуйте об’єм надання невідкладної допомоги пацієнтам з синдромом 

гострої крововтрати. 

49. Охарактеризуйте синдромальний принцип діагностики при коматозних станах. 

50. Проведіть диференційну діагностику коматозних станів з використанням 

результатів основних і додаткових методів дослідження. 

51. Планування та реалізація медсестринських втручань з проведення посиндромної 

терапії при коматозних станах. 

52. Обгрунтуйте об’єм надання невідкладної допомоги у пацієнтів з коматозними 

станами. 

53. Охарактеризуйте синдромальний принцип діагностики при алергічних станах. 

54. Проведіть диференційну діагностику алергічних станів з використанням 

результатів основних і додаткових методів дослідження. 

55. Планування та реалізація медсестринських втручань з проведення посиндромної 

терапії при алергічних станах. 

56. Обгрунтуйте об’єм надання невідкладної допомоги пацієнтам з синдромом 

алергічних станів. 
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ХІV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

 

1. Застосовувати суб’єктивний метод при проведенні медсестринського обстеження 

пацієнта. 

2. Застосовувати об’єктивний метод при проведенні медсестринського обстеження 

пацієнта. 

3. Застосовувати огляд при проведенні медсестринського обстеження пацієнта. 

4. Застосовувати пальпацію при проведенні медсестринського обстеження пацієнта. 

5. Застосовувати перкусію при проведенні медсестринського обстеження пацієнта із 

захворюваннями органів дихання. 

6. Застосовувати перкусію при проведенні медсестринського обстеження пацієнта 

із захворюваннями органів кровообігу. 

7. Застосовувати аускультацію при проведенні медсестринського обстеження 

пацієнта із захворюваннями органів дихання. 

8. Застосовувати аускультацію при проведенні медсестринського обстеження 

пацієнта із захворюваннями органів кровообігу. 

9. Застосовувати пальпацію при проведенні медсестринського обстеження пацієнта 

із захворюваннями органів травлення. 

10. Застосовувати суб’єктивні та об’єктивні методи дослідження при реалізації 

медсестринського процесу при захворюваннях сечової системи. 

11. Застосовувати суб’єктивні та об’єктивні методи дослідження при реалізації 

медсестринського процесу при захворюваннях ендокринної системи. 

12. Застосовувати суб’єктивні та об’єктивні методи дослідження при реалізації 

медсестринського процесу при захворюваннях кровотворної системи. 

13. Застосовувати суб’єктивні та об’єктивні методи дослідження при реалізації 

медсестринського процесу при захворюваннях опорно-рухового апарату. 

14. Проводити клінічне та діагностичне обстеження пацієнта з метою виявлення 

симптомів та синдромів захворювань органів дихання. 

15. Планувати та реалізовувати медсестринські втручання відповідно до протоколів 

лікування. 

16. Асистувати лікарю при проведенні плевральної пункції. 

17. Асистувати лікарю при проведенні, абдомінальної пункції. 

18. Асистувати лікарю при проведенні стернальної пункції. 

19. Асистувати лікарю при проведенні бронхоскопії. 

20. Асистувати лікарю при проведенні гастрофібродуоденоскопії. 

21. Асистувати лікарю при проведенні колоноскопії. 

22. Асистувати лікарю при проведенні ректороманоскопії. 

23. Виявляти основні клінічні синдроми в пульмонології (бронхообструктивний, 

запалення легеневої тканини, накопичення рідини в плевральній порожнині, запалення 

плеври, утворення порожнини та ущільнення в легеневій тканині, пневмотораксу, 

легеневої артеріальної гіпертензії, дихальної недостатності, синдром обтурації ателектазу 

легень, синдром компресійного ателектазу, респіраторний дистрес - синдром дорослих).   

24. Надавати долікарську допомогу при виникненні критичних станів у пацієнтів з 

синдромами (бронхообструктивний, запалення легеневої тканини, накопичення рідини в 

плевральній порожнині, запалення плеври, утворення порожнини та ущільнення в 

легеневій тканині, пневмотораксу, легеневої артеріальної гіпертензії, дихальної 

недостатності, синдрому обтурації ателектазу легень, синдрому компресійного ателектазу, 

респіраторному дистрес - синдромі дорослих).   

25. Диференціювати синдроми порушення терморегуляції.  

26. Диференціювати стани, які характеризуються больовим синдромом: торакалгії 

та кардіалгії. 

27. Виявляти та диференціювати синдром «гострого болю в животі». 
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28. Вміти виявляти синдроми захворювань органів кровообігу (синдроми 

артеріальної гіпертензії, гострої судинної та серцевої недостатності, аритмій). 

29. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

лабораторних досліджень при захворюваннях органів кровообігу: крові, сечі. 

30. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

електрокардіологічного дослідження., проб з навантаженням, гіпоксичних проб. 

31. Надавати невідкладну допомогу при виникненні критичних станів при 

захворюваннях органів кровообігу (синдроми артеріальної гіпертензії, гострої судинної та 

серцевої недостатності, аритмій). 

32. Дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці під час роботи з 

електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, кисневими балонами; під час 

проведення обстеження, виконання маніпуляцій, забору біологічного матеріалу для 

дослідження. 

33. Володіти методиками клінічного обстеження (опитування, огляд, пальпація, 

перкусія, аускультація) пацієнтів з патологією органів дихання. 

34. Планувати та реалізовувати медсестринські втручання з проведення 

посиндромної терапії при різноманітних патологічних станах органів дихання.  

35. Застосовувати основні принципи медичної етики та деонтології під час роботи з 

пацієнтами та колегами. 

36. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

досліджень загального аналізу мокротиння, бактеріологічного дослідження мокротиння, 

спірографії, даних рентгенологічних досліджень, бронхографії. 

37. Виявляти основні синдроми захворювань травної системи (диспептичний 

синдром, синдром жовтяниці, діареї). 

38. Проводити клінічне медсестринське обстеження (опитування, огляд, пальпацію, 

перкусію, аускультацію) пацієнтів при патології органів травлення.  

39. Проводити диференційну діагностику жовтяниці. 

40. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

лабораторних досліджень при захворюваннях органів травлення: крові, сечі, випорожнень, 

шлункового та дуоденального вмісту. 

41. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

додаткових досліджень: рентгенологічних, УЗД, ендоскопічних, рН-метрії. 

42. Надавати невідкладну допомогу при виникненні критичних станів у пацієнтів з 

синдромами: диспептичний синдром, синдром жовтяниці, діареї. 

43. Виявляти основні синдроми: набряковий, сечовий, нефротичний, нефритичний.  

44. Проводити клінічне медсестринське обстеження (опитування, огляд, пальпацію, 

перкусію, аускультацію) пацієнтів, визначати основні синдроми  при патології нирок та 

органів сечовиділення. 

45. Проводити диференційну діагностику синдромів при ураженнях нирок та 

органів сечовиділення.  

46. Зіставляти клінічні прояви при патології нирок та органів сечовиділення: крові, 

сечі (загального, за Нечипоренком, Зимницьким). 

47. Зіставляти та інтерпретувати основні показники додаткових досліджень при  

синдромах: набряковий, сечовий, нефротичний, нефритичний.  

48. Надавати невідкладну допомогу при виникненні критичних станів у пацієнтів з 

синдромами: набряковий, сечовий, нефротичний, нефритичний, нирковій недостатності . 

49. Планувати та реалізовувати медсестринські втручання з проведення 

посиндромної терапії при різноманітних патологічних станах нирок та органів 

сечовиділення. 

50. Визначати суглобовий синдром при різноманітних паталогічних станах.  

51. Диференціювати стани, які характеризуються суглобовим синдромом. 
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52. Проводити клінічне медсестринське обстеження (опитування, огляд, пальпацію, 

перкусію, аускультацію) пацієнтів з суглобовим синдромом. 

53. Зіставляти та інтерпретувати основні показники лабораторних та 

інструментальних досліджень при суглобовому синдромі. 

54. Планувати та реалізовувати медсестринські втручання з проведення 

посиндромної терапії при суглобовому синдромі. 

55. Надавати невідкладну допомогу при виникненні критичних станів у пацієнтів з 

суглобовим синдромом. 

56. Виявляти судомний синдром, синдром гострого психомоторного збудження, 

внутрішньочерепної гіпертензії.   

57. Проводити клінічне медсестринське обстеження (опитування, огляд, пальпацію, 

перкусію, аускультацію) пацієнтів з судомний синдром, гострим психомоторним 

збудженням, внутрішньочерепною гіпертензією. 

58. Зіставляти та інтерпретувати основні показники лабораторних та 

інструментальних досліджень при судомному синдромі, синдромі гострого 

психомоторного збудження, внутрішньочерепної гіпертензії. 

59. Проводити диференційну діагностику при судомному синдромі, гострому 

психомоторному збудженні, внутрішньочерепній гіпертензії. 

60. Планувати та реалізовувати медсестринські втручання з проведення 

посиндромної терапії при судомному синдромі, гострому психомоторному збудженні, 

внутрішньочерепній гіпертензії. 

61. Надавати невідкладну допомогу при виникненні критичних станів у пацієнтів з 

судомним синдромом, гострим психомоторним збудженням, внутрішньочерепній 

гіпертензії. 

62. Виявляти основні синдроми патології системи крові та органів кровотворення. 

63. Проводити клінічне медсестринське обстеження (опитування, огляд, пальпацію, 

перкусію, аускультацію) пацієнтів, визначати основні синдроми при патології крові та 

органів кровотворення. 

64. Проводити диференційну діагностику анемічного, геморагічного синдромів, 

лімфаденопатії. 

65. Зіставляти та інтерпретувати основні показники лабораторних досліджень при 

анемічному, геморагічному синдромах, лімфаденопатії. 

66. Зіставляти та інтерпретувати основні показники додаткових досліджень при 

патології крові та органів кровотворення: рентгенологічних, УЗД, ендоскопічних . 

67. Асистувати лікарю при проведенні пункцій: стернальної, трепанобіопсії 

клубової кістки, лімфатичних вузлів. 

68. Надавати невідкладну допомогу при виникненні критичних станів у пацієнтів з 

анемічнм, геморагічним синдромами, лімфаденопатії.  

69. Планувати та реалізовувати медсестринські втручання з проведення 

посиндромної терапії при анемічному, геморагічному синдромах,  лімфаденопатії. 

70. Виявляти синдром гострої крововтрати. 

71. Проводити клінічне медсестринське обстеження (опитування, огляд, пальпацію, 

перкусію, аускультацію) пацієнтів з синдромом гострої крововтрати. 

72. Проводити диференційну діагностику при синдромі гострої крововтрати. 

73. Надавати невідкладну допомогу при виникненні критичного стану при гострій 

крововтраті. 

74. Виявляти основні синдроми коматозних станів. 

75. Проводити клінічне медсестринське обстеження (опитування, огляд, пальпацію, 

перкусію, аускультацію) пацієнтів з коматозними станами. 

76. Проводити диференційну діагностику коматозних станів.  

77. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

лабораторних  досліджень при коматозних станах.  
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78. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

інструментальних досліджень при коматозних станах. 

79. Надавати невідкладну допомогу при виникненні коматозних станів: 

гіперглікемічній та гіпоглікемічній комі, гіперосмолярній, уремічній комі, 

тиреотоксичній, мікседематозній комі, адисоновій кризі, наднирниковій недостатності. 

80. Планувати та реалізовувати медсестринські втручання з проведення 

посиндромної терапії при різних коматозних станах. 

81. Проводити клінічне медсестринське обстеження (опитування, огляд, пальпацію, 

перкусію, аускультацію) пацієнтів з різними алергічними станами (анафілактичному шоці, 

бронхоспазмі та набряку Квінке, кропив’янці). 

82. Проводити диференціювання  алергічних станів. 

83. Надавати невідкладну допомогу при виникненні алергічних станів: 

анафілактичному шоці, бронхоспазмі та набряку Квінке, кропив’янці. 

84. Планувати та реалізувати медсестринські втручання з проведення посиндромної 

терапії при алергічних станах. 
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ХV. Перелік оснащення  

 
№ з\п Назва оснащення  Застосування  

1 Апарат  Боброва Прилад для подавання кисню з метою його зволоження 

рідиною чи спиртом  

2 Набір для постановки медичних 

банок (лоток, корнцанг, сірники, 

дитячий крем або вазелін) 

Грушоподібні скляні ємності, що використовують для 

місцевого припливу крові 

3 Бікс стерилізаційний Металева коробка для стерилізації матеріалів та 

інструментів медичного призначення  в парових 

стерилізаторах та зберігання їх в операційних та 

перев’язувальних кабінетах. 

4 Газовидвідна трубка Гумова трубка для виведення газів з кишечника 

5 Гірчичники (в упаковці) Аркуш цупкого паперу, вкритий шаром знежиреного 

порошку з  насіння гірчиці (пакет ламінованого паперу 

та термозварювального розділеного перфорацією та 

чотири пакетика, рівномірно  заповнених  гірчичним 

порошком, розмір 8х12,5 см). 

6 Грілка гумова  Гумовий контейнер для заповнення гарячою водою для 

зігрівання частини тіла сухим теплом 

7 Груша гумова Медичний прилад з м’яким чи твердим наконечником 

для проведення послаблюючої, олійної, 

медикаментозної та харчової клізми. 

8 Джгут гумовий (трубка),  

турнікет 

Засіб для тимчасової зупинки кровотечі з 

магістральних судин (у т.ч. кровотоку при 

внутрішньовенних ін’єкціях).  

9 Ємності  для дезінфекції медичного 

інструментарію 

Ємності-контейнери для дезінфекції та очищення 

інструментів та медичних виробів. 

10 Ємність для забору добової 

кількості сечі (або вмісту глюкози 

сечі із добової кількості) 

Пластикова ємність вмісту 2 л градуйована, для збору 

добової кількості сечі, з етикеткою з полями для 

заповнення інформації ідентифікаційного характеру. 

11 Ємності одноразові для забору 

мокротиння для дослідження 

Одноразовий пластиковий контейнер для забору 

мокротиння для лабораторного дослідження, з 

етикеткою з полями для заповнення інформації 

ідентифікаційного характеру. 

12 Ємності одноразові для забору сечі 

для дослідження 

Одноразовий пластиковий контейнер для забору сечі 

для лабораторного дослідження, з етикеткою з полями 

для заповнення інформації ідентифікаційного 

характеру. 

13 Ємності  одноразові для забору 

випорожнень для дослідження 

Одноразовий пластиковий контейнер з вмонтованою 

ложкою для забору випорожнень для лабораторного 

дослідження, з етикеткою з полями для заповнення 

інформації ідентифікаційного характеру. 

14 Інгалятор (небулайзер) Пристрій для інгаляцій 

15 Зонд дуоденальний Гумова трубка з металевою оливою на дистальному 

кінці з позначками для забору вмісту дванадцятипалої 

кишки  

16 Зонд шлунковий Гумова трубка зі сліпим загостреним  на дистальним 

кінцем та боковими отворами для забору вмісту 

шлунка, промивання шлунка, введення ліків 

17 Камфорний спирт  Лікарський засіб з рослинним складом, основою якого 

є камфора, з метою догляду за шкірою. 

18 Катетер м’який жіночий  Гумова трубка зі сліпим загостреним дистальним 

кінцем та боковими отворами, довжиною18 см, для 

забору сечі та промивання сечового міхура. 

19 Катетер м’який чоловічій  Гумова трубка зі сліпим загостреним дистальним 

кінцем та боковими отворами, довжиною 40см,  для 

забору сечі та промивання сечового міхура. 

20 Киснева подушка Пристрій для подачі медичного кисню пацієнту. 

21 Кишеньковий інгалятор Медичний пристрій, який вводить ліки безпосередньо 

у легені. 
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22 Кружка металева Допоміжний засіб під час проведення гігієнічних  та ін. 

процедур.  

23 Лоток медичний металевий  різних 

розмірів, прямокутної форми 

Металева спеціальна ємність для зберігання 

(стерилізації), транспортування у межах ЛПЗ 

лікарських засобів, інструментарію, витратних 

матеріалів. 

24 Маніпуляційний столик  

25 Медичні окуляри Пристрій для захисту органів зору від потрапляння в 

очі біологічних речовин. 

26 Міхур для льоду Гумова ємність з широким горлом та кришкою, куди 

закладають шматки льоду, для звуження кровоносних 

судин та зупинки кровотечі. 

27 Набір для догляду за ротовою 

порожниною 

Набір складається зі стерильних  інструментів та 

перев’язувального матеріалу: шпатель, корнцанг, 

серветки, антисептичні матеріали. 

 Набір для забору сечі за методом 

Зимницького 

8 скляних флаконів з корком та етикетками для 

визначення добової кількості сечі та її питомої ваги 

 Набір для зігрівального компресу Спеціальна пов’язка з лікувальною метою, що 

складається 4з 4-х шарів (серветка змочена лікарським 

засобом, компресний папір, вата, бинт) 

28 Набір для проведення очисної 

клізми 

Кружка Есмарха з гумовою трубкою та краником, 

наконечник 

29 Набір для проведення сифонної 

клізми 

Воронка, товстий шлунковий зонд, перехідник 

скляний, трубка гумова довжиною 1 м 

30 Набір для промивання шлунка Воронка, товстий шлунковий зонд, перехідник 

скляний, трубка гумова довжиною 1 м 

31 Набір Тест-смужок для дослідження 

сечі на глюкозу  

Тест-смужки для орієнтовного візуального експрес 

визначення цукру в сечі 

32 Набір універсальних Тест-смужок 

для дослідження сечі 

Тест-смужки для орієнтовного візуального експрес 

визначення глюкози, білірубіну, кетонових тіл, рН 

сечі. 

 Набір для визначення крові у 

випорожненнях 

Касетний тест для визначення реакції Грегерсена 

33 Направлення в лабораторію Бланки типові 

34 Носовий катетер Прозора гумова трубка з поліхлорвінілу, для тривалої 

та короткочасної кисневої терапії. 

35 Підкладне гумове коло Порожнисте гумове кільце з отвором усередині з 

метою профілактики пролежнів. 

36 Пінцет у ємності Інструмент, для маніпуляції невеликими предметами, з 

метою дотримання стерильності чи інфекційної 

безпеки. 

37 Пелюшка одноразова Гігієнічний засіб 

38 Пелюшка з прогумованої тканини Гігієнічний засіб 

39 Перев’язувальний матеріал (вата, 

бинт) 

Перев’язувальний матеріал для постановки компресів, 

парентеральних ін’єкцій, догляду за шкірою та 

слизовими оболонками, лікування пролежнів тощо.  

40 Плювальниця індивідуальна Ємність з темного скла з кришкою багаторазового 

застосування. 

41 Пробірки з корком Ємність циліндричної форми з циліндричним, 

конічним або плоским дном для транспортування крові 

та ін. біологічних рідин 

42 Рукавички гумові стерильні  Одноразовий стерильний медичний виріб в упаковці (з 

гуми, латексу, вінілу чи нітрилу), з метою захисту 

медичного персоналу та пацієнтів. 

43 Рукавички гумові  нестерильні  Одноразовий медичний виріб (з гуми, латексу, вінілу 

чи нітрилу), з метою захисту медичного персоналу та 

пацієнтів. 

44 Рушник  Застосовують як допоміжний засіб під час процедур 

(гігієни  тіла, постановці грілки чи міхура для льоду, 

клізмі тощо) 

45 Секундомір Прилад для визначення частоти дихання, серцебиття, 
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пульсу 

46 Сечоприймач багаторазовий 

універсальний типу «качка» 

(жіночий, чоловічий) 

Ємність із полімерних матеріалів для забору сечі у 

важкохворих, що підлягає дезінфекції. 

47 Сечоприймач індивідуальний  Резервуар для збору сечі для постійного її прийому у 

людей, які не здатні самостійно контролювати акт 

сечовипускання. 

48 Системи для інфузій Пристрій для внутрішньовенного вливання 

кровозамінників та інфузійних розчинів 

49 Спринцівка  Гумовий балон ємністю 150-200 мл з твердим 

пластмасовим наконечником  

50 Судно  Резервуар для прийому сечі та випорожнень у 

важкохворих. 

51 Термометр медичний у ємності Прилад для вимірювання температури тіла через 

перетворення тепла у покази або сигнали. 

52 Тонометр Прилад для вимірювання артеріального тиску 

53 Ундинка Скляний (пластиковий) невеликий стаканчик, для 

промивання очей. 

54 Урометр  Ємність циліндричної форми для визначення питомої 

ваги сечі 

55 Фантом для внутрішньо шкірних 

(підшкірних, внутрішньовенних) 

ін’єкцій 

Муляж для внутрішньо шкірних (підшкірних, 

внутрішньовенних) ін’єкцій 

56 Фантом для внутрішньом’язевих 

ін’єкцій та проведення клізм 

Муляж сідниці для проведення внутрішньом’язевих 

ін’єкцій  

57 Фантом для катетеризації жінки Муляж статевих органів жінки для проведення 

катетеризації сечового міхура, інстиляцій 

58 Фантом для катетеризації чоловіка Муляж статевих органів чоловіка для проведення 

катетеризації сечового міхура, інстиляцій  

59 Фартух гумовий багаторазовий Засіб індивідуального захисту для запобігання 

потрапляння на шкіру, одяг медперсоналу біологічних 

речовин 

60 Фартух гумовий одноразовий Засіб індивідуального захисту для запобігання 

потрапляння на шкіру, одяг медперсоналу біологічних 

речовин 

61 Флакон для забору сечі за 

Нечипоренко 

Скляна ємність з корком для забору сечі для 

лабораторного дослідження, з етикеткою для 

заповнення інформації ідентифікаційного характеру. 

62 Фонендоскоп Прилад для вислуховування шумів внутрішніх органів 

(легенів, серця, судин, кишечника) 

63 Шпателі для огляду ротової 

порожнини 

Пристрій, призначений для огляду порожнини рота. 

64 Шприц Жане Багаторазовий шприц ємністю 100 мл допоміжного 

призначення 

65 Шприци одноразові різної ємності Інструмент у вигляді порожнистого градуйованого 

циліндра з поршнем. 

66 Штатив з пробірками Вертикальна стійка для встановлення лабораторного 

посуду (пробірок) 

67 Штатив медичний для 

внутрішньовенних інфузій 

(інфузійна стійка) 

Вертикальна стійка для встановлення флаконів з 

лікарськими препаратами при внутрішньовенних 

вливаннях 

68 Глюкометр електронний Пристрій для вимірювання глюкози крові 

69 Інфузійний шприцевий насос Дозатор для в/в інфузії 

70 Лікарські засоби   

 Ампули з лікарськими засобами(в 

упак.) 

Sol. NaCl 0, 9% - 5ml 

Sol. MgSO4 25%-10 ml 

Sol. Aqua pro inject. – 2 ml 

Sol. Histamini hydrochloride 0,1%-

1ml 

Герметично запаяні скляні ємності з лікарською 

речовиною для тривалого зберігання для 

парентерального введення  
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Sol. Strophantini K 0,05%-1ml 

 Флакони з лікарськими засобами 

(антибіотик, біцилін, інсулін, 

фізрозчин) 

Герметичні скляні ємності  з кришкою з лікарською 

речовиною (порошкоподібною чи рідиною) для 

тривалого зберігання та проведення парентеральних 

ін’єкцій  

 Sol. Amoniicaustici 10% - 50 ml Засіб зовнішнього застосування для надання 

невідкладної допомоги при зомлінні. 

 Sol. Glycerini  85% 25 gу скляній 

ємності 

Стерильний гліцерин для змащування катетеру при 

катетеризації 

 Sol. Viridisnitentisspirt. 1% 50 ml Антисептик для зовнішнього застосування, догляд за 

шкірою за наявності пролежнів. 

 Sol. Spiritiaethylici 70% 200 ml Для обробки шкіри при проведенні ін’єкцій  

 Sol. Spiritiaethylici 98% 200 ml Для дезінфекції інструментів 

 Sol. Furacillini 1:5000 - 500 mlу 

скляній ємності з кришкою 

Антисептик, 0,02% (1:5000) розчин для зовнішнього 

застосування, промивання порожнин   

 Sol.Glicerini – 100 ml у скляній 

ємності з кришкою 

Рідка лікарська форма для попередження травмування 

слизових оболонок під час катетеризації 

 Флакони для інфузій 0,9%NaCl- 200-

400ml 

Скляні стерильні ємності з корком з лікарськими 

засобами для в⁄в крапельного введення  

 Флакон з антибіотиком, біциліном Ємність з лікарською речовиною, що закрита гумовим 

корком, порошкоподібного стану 

 Флакон з інсуліном Ємність з лікарською речовиною, що закрита гумовим 

корком, рідкого стану 

 Sol.SpiritusCamphratus10%-40 ml Ємність зі спиртовим розчином камфори з метою 

догляду за шкірою важкохворого, профілактики 

пролежнів 

 Присипка  Не дозований порошок, що застосовують для 

зовнішнього застосування 

 Мазь «Етоній» М’яка форма ліків – для лікування ран та пролежнів 

 Corvaldin 100 ml Седативний засіб 

71 Первинна облікова медична 

документація 

 

 Медична карта стаціонарного 

хворого 

Облікова форма 003-1⁄о 

 Листок призначення лікаря  

 Карта пацієнта, який вибув із 

стаціонару  

Облікова форма 066-о 

 Температурний лист Облікова форма 004-о 

 Екстрене повідомлення про 

інфекційне захворювання, харчове, 

гостре професійне, незвичайну 

реакцію на щеплення 

Облікова форма 068-о 

 Направлення на лабораторне 

дослідження 

Облікова форма 200-2⁄о 

 Журнал обліку інфекційних 

захворювань 

Облікова форма 060-о 
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ХVІ. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

Навчальна літератури: 

1. Л.С. Бабінець, Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 2. Симптоми і синдроми в 

клініці внутрішніх хвороб: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Барна, С.В. Білецький та ін.; 

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

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

Медицина, 2010. – 66 с. 

3. Яворський О.Г. Основи внутрішньої медицини. - К «Здоров’я», 2000. – 456 с. 

4. О.Б. Кривонос,Методологія науково-дослідної роботи: навч. посібник / О.М. Демченко 

– К.; ВСВ «Медицина», 2011. – 160 с. 

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

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

6. Ф.Д. Швець Основи наукових досліджень: навчальний посібник – Рівне, 2013 – 207 с. 

7. Пасєчко Н.В. Основи сестринської справи. Підручник / Н.В. Пасєчко, М.О.Лемке, П.Є 

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

8. Д.И Трухан С.Н.Филимонов Дифференциальный диагноз основных 

гастроэнтерологических синдромов и симптомов. М.: Практическая медицина, 2016. - 

168 с. 

9. Н.И. Урсова Н.И. Синдром хронической диареи: диагностическая и терапевтическая 

тактика. Фарматека,  2012. - 17–23с 

10. Ю. В. Щукина Синдромы при заболеваниях органов дыхания : учебное пособие / 

Дьячков В. А., Рубаненко А. О., Капишников А. В.,Пышкина Ю. С., Крамм Е. КС-38; 

Самарский государственный медицинский университет.–Самара: ООО «Научно-

технический центр», 2018. – 89 с. 

 

Електронні ресурси: 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій та семінарських занять. 

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

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

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

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

вищої освіти».  [Електронний ресурс] – режим доступу 

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

medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ресурс] – режим доступу 

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

dogladom_za_terapevtichnimi_hvorimi-Epishin_AV-2001-djvu. 

8. Внутрішня медицина – Навчальні матеріали онлайн. [Електронний ресурс] – режим 

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

9. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення. 

Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://dec.gov.ua/mtd/home/
https://dec.gov.ua/cat_mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi/
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рівнів акредитації, Запорізький державний медичний університет, кафедра внутрішніх 

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

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

organiv-travlennja.pdf 

11. Пропедевтика внутрішньої медицини. Навчально-методичний посібник до практичних 

занять та самостійної роботи студентів з внутрішньої медицини. Запорізький 

державний медичний університет, кафедра загальної практики-сімейної медицини та 

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

доступу 

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

12. Збірка лекцій для студентів з дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині» - 

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

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