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ВСТУП 
Опис навчальної дисципліни (анотація)  

 

На виконання статті 10 Закону  України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту» 

(далі Закон України  «про вищу освіту»), з метою реалізації постанови  Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2015р. №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти розроблено примірний навчальний 

план підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 

«Охорона  здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 221 

«Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар». 

Відповідно зазначеного плану, підготовленого на основі Стандарту вищої освіти другого 

(магістерського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» 

підготовлена примірна програма навчальної дисципліни «Догляд за хворими хірургічного 

профілю (практика)» відповідно до затверджених наказів МОЗ України  26 липня 2016 року, 

наказів НМУ імені О.О. Богомольця від 05.05.2016 р. за №290 та від 18.07.2016 року за №476, 

з метою забезпечення розробки навчально-методичних комплексів з дисциплін 2 курсу. 

Дисципліна «Догляд за хворими хірургічного профілю (практика)» є окремою 

дисципліною, що складається з одного модулю (залікового кредиту), поділеного на два 

змістовні модулі  відповідно вивчення особливостей догляду за хворими в терапії, хірургії та 

педіатрії. Відповідно до навчального плану, проходження практики з догляду за хворими 

хірургічного профілю передбачено у IV семестрі, коли студентом набуті відповідні знання з 

основних базових дисциплін: медичної біології, медичної та біологічної фізики, анатомії 

людини, фізіології, біоорганічної та біологічної хімії, мікробіології, вірусології та імунології, з 

якими інтегрується програма виробничої практики. У свою чергу, практика з догляду за 

хворими формує засади подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін – пропедевтики 

внутрішньої медицини, медичної психології, внутрішньої медицини, інфекційних хвороб, 

онкології, анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з цими 

дисциплінами "по вертикалі" та формування умінь застосовувати знання з догляду за хворими 

в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності. 

Організація навчального процесу здійснюється за Європейською кредитно-трансферна 

системою ECTS безпосередньо під час ІV навчального семестру. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни 
«Догляд за хірургічними хворими» є набуття теоретичних знань, опанування 

практичними навичками та уміннями в межах учбової програми за модулем.   
 

Міждисциплінарнізв’язки: 
№ Дисципліна Зв'язок 
1.  Анатомія + 

2.  Пропедевтика внутрішніх хвороб + 

3.  Загальна хірургія, променева діагностика + 

4.  Внутрішні хвороби + 

5.  Професійні хвороби + 

6.  Госпітальна терапія, ендокринологія + 

7.  Урологія + 

8.  Охорона здоров'я + 

9.  Фтизіатрія + 

10.  Інфекційні захворювання + 

11.  Онкологія, променева терапія + 
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12.  Мікробіологія + 

13.  Анестезіологія, реанімація, інтенсивна терапія + 

14.  Оториноларингологія + 

15.  Хірургія, дитяча хірургія + 

16.  Неврологія, нейрохірургія + 

17.  Психіатрія, медична психологія + 

18.  Акушерство та гінекологія + 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни«Догляд за хворими хірургічного профілю 

(практика)» є досягнення основних кінцевих цілей, визначених у освітньо-професійних 

програмах підготовки спеціаліста за спеціальністю 222 «Медицина».  

Кінцевими цілями є : демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та застосування фахової субординації у хірургічній клініці, 

демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за хворими 

хірургічного профілю, виконувати необхідні для цього маніпуляції. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Догляд за хворими хірургічного профілю 

(практика)» є формування умінь застосовувати знання з догляду за хворими в процесі 

подальшого навчання та у професійній діяльності. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

- основні етичні і деонтологічні положення в хірургії 

- структуру хірургічної клініки та організацію роботи медичного персоналу 

- особливості догляду за хворими, оперованими на голові, шиї, грудній клітці, на 

органах черевної порожнини, промежині, кінцівках з переломами  

- особливості та опанувати практичні навички по догляду за оперованими хворими 

похилого та старечого віку 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  

- визначати основні правила організації роботи в чистій та гнійній перев'язочних, 

пояснювати особливості догляду за хворими в перев'язочних 

- визначати основні правила організації роботи в операційній демонструвати володіння 

методами сучасної антисептики і асептики 

- продемонструвати методи підготовки до використання перев'язочного матеріалу, 

операційної білизни, хірургічного інструментарію, шовного матеріалу 

- продемонструвати методи обробки рук хірурга та операційного поля 

- демонструвати накладання бинтових та гіпсових пов'язок 

- організувати підготовку хворого до планового та термінового хірургічного втручання 

- організувати догляд за хворим у післяопераційному періоді 

 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей: 

-інтегральна: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у процесі навчання з 

дисципліни «Догляд за хворими хірургічного профілю (практика)». 

-загальні:  

 

� здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 
� знання та розуміння  предметної області та розуміння професії 
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� здатність до здійснення саморегуляції, ведення здорового способу життя, 

здатність до адаптації та дії в новій ситуації 
� здатність до вибору стратегії спілкування; 

здатність працювати в команді;навички між особистісноївзаємодії 

� здатність спілкуватися рідною мовою як усно,так і письмово; здатність 

спілкуватись другою мовою 

� навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

� здатність до абстрактного мислення, аналізу  та синтезу, здатність вчитися і 

бути сучасно навченим 

� здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

� визначеність і  наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

� здатність діяти соціально відповідально та громадської свідомості 

� прагнення до збереження навколишнього середовища 

 

-спеціальні (фахові, предметні): 

 

- знання: знати основні етичні і деонтологічні положення в хірургії, знати структуру 

хірургічної клініки та організацію роботи медичного персоналу, знати особливості 

догляду за хворими, оперованими на голові, шиї, грудній клітці, на органах черевної 

порожнини, промежині, кінцівках з переломами, знати особливості та опанувати 

практичні навички по догляду за оперованими хворими похилого та старечого віку; 

- розуміння: необхідності етичних та деонтологічних положень в хірургії, структури 

хірургічної клініки та організації роботи медичного персоналу, особливостей догляду 

за хворими, особливостей практичних навичок по догляду за оперованими хворими; 

- застосування знань: вміти визначати основні правила організації роботи в чистій та 

гнійній перев'язочних, пояснювати особливості догляду за хворими в перев'язочних, 

вміти визначати основні правила організації роботи в операційній демонструвати 

володіння методами сучасної антисептики і асептики, вміти продемонструвати методи 

підготовки до використання перев'язочного матеріалу, операційної білизни, 

хірургічного інструментарію, шовного матеріалу, вміти продемонструвати методи 

обробки рук хірурга та операційного поля, вміти демонструвати накладання бинтових 

та гіпсових пов'язок, вміти організувати підготовку хворого до планового та 

термінового хірургічного втручання, вміти організувати догляд за хворим у 

післяопераційному періоді; 

- оцінювати: адекватність та повноту заходів по догляду за хороми хірургічного 

профілю; 

 

 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці 

компетентностей». 

Матриця компетентностей 
№ Компетентніс

ть 
Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальніс
ть 

Загальні компетентності 
1. Здатність 

застосовувати 

знання в 

практичних 

ситуаціях 

Мати 

спеціалізован

і 

концептуальн

і знання, 

Вміти 

розв'язувати 

складні задачі і 

проблеми, які 

виникають у 

Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

висновків, знань та 

пояснень, що їх 

Відповідати за 

прийняття 

рішень у 

складних 

умовах 

 



6 

 

набуті у 

процесі 

навчання. 

професійній 

діяльності. 

обґрунтовують до 

фахівців та 

нефахівців. 

 

 

 

 

2. Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професії 

Мати 

глибокі 

знання із 

структури 

професійної 

діяльності. 

Вміти 

здійснювати 

професійну 

діяльність, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції 

знань. 

Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію у 

професійній 

діяльності 

Нести 

відповідальніст

ь за 

професійний 

розвиток, 

здатність до 

подальшого 

професійного 

навчання з 

високим рівнем 

автономності. 

3. Здатність до 

здійснення 

саморегуляції, 

ведення 

здорового 

способу 

життя, 

здатність до 

адаптації та 

дії в нової 

ситуації. 

Знати 

Способи 

саморегуляції

, ведення 

здорового 

життя. 

Вміти 

застосувати 

засоби 

саморегуляції, 

вміти вести 

здоровий 

спосіб життя та 

пристосовувати

ся до нових 

ситуацій 

(обставин) 

життя та 

діяльності. 

Встановлювати 

відповідні зв’язки 

для досягнення 

результату. 

Нести 

відповідальніст

ь за здоровий 

спосіб життя та 

своєчасне 

використання 

методів 

саморегуляції. 

4. Здатність до 

вибору 

стратегії 

спілкування; 

здатність 

працювати в 

команді; 

навички 

міжособистісн

ої 

взаємодії 

Знати 

тактики та 

стратегії 

спілкування, 

закони та 

способи 

комунікативн

ої 

поведінки 

Вміти обирати 

способи та 

стратегії 

спілкування 

для 

забезпечення 

ефективної 

командної 

роботи 

Використовувати 

стратегії спілкування 

та навички 

міжособистісної 

взаємодії 

Нести 

відповідальніст

ь за вибір та 

тактику 

способу 

комунікації 

5. Здатність 

спілкуватися 

рідною мовою 

як усно,так і 

письмово; 

здатність 

спілкуватись 

другою мовою 

Мати 

досконалі 

знання рідної 

мови та 

базові знання 

іноземної 

мови 

Вміти 

застосовувати 

знання рідної 

мові, як усно 

так і письмово, 

вміти 

спілкуватись 

іноземною 

Використовувати при 

фаховому та 

діловому спілкуванні 

та при підготовці 

документів рідну 

мову. 

Використовувати 

іноземну мову у 

Нести 

відповідальніст

ь за 

вільне 

володіння 

рідною 

мовою, за 

розвиток 
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мовою. професійній 

діяльності 

професійних 

знань. 

6. Навички 

використання 

інформаційни

х і 

комунікацій 

них 

технологій 

Мати глибокі 

знання в 

галузі 

інформаційни

х і 

комунікаційн

их 

технологій, 

що 

застосовують

ся у 

професійній 

діяльності 

Вміти 

використовуват

и інформаційні 

та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

галузі, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції 

знань. 

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

діяльності 

Нести 

відповідальніст

ь за розвиток 

професійних 

знань та умінь. 

7. Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу, 

здатність 

вчитися і бути 

сучасно 

навченим. 

Знати 

способи 

аналізу, 

синтезу та 

подальшого 

сучасного 

навчання 

Вміти 

проводити 

аналіз 

інформації, 

приймати 

обґрунтовані 

рішення, вміти 

придбати 

сучасні знання 

Встановлювати 

відповідні зв’язки 

для досягнення цілей. 

Нести 

відповідальніст

ь за своєчасне 

набуття 

сучасних 

знань. 

8. Здатність 

оцінювати 

та 

забезпечувати 

якість 

виконуваних 

робіт 

Знати 

методи 

оцінювання 

показників 

якості 

діяльності 

Вміти 

забезпечувати 

якісне 

виконування 

робіт. 

Встановлювати 

зв’язки для 

забезпечення 

якісного виконання  

робіт. 

Нести 

відповідальніст

ь за якісне 

виконання 

робіт 

9. Визначеність 

і  

наполегливіст

ь 

наполегливі 

щодо 

поставлених 

завдань і 

взятих 

обов’язків 

Знати 

обов'язки та 

шляхи 

виконання 

поставлених 

завдань 

Вміти 

визначити мету 

та завдання 

бути 

наполегливим 

та 

сумлінним при 

виконання 

обов’язків 

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки для 

ефективного 

виконання 

завдань та 

обов'язків 

Відповідати 

за якісне 

виконання 

поставлених 

завдань 

10. Здатність 

діяти 

соціально 

відповідально 

та 

громадської 

свідомості 

Знати свої 

соціальні та 

громадські 

права та 

обов’язки 

Формувати 

свою 

громадянську 

свідомість, 

вміти діяти 

відповідно до 

неї 

Здатність 

донести свою 

громадську та 

соціальну 

позицію 

Відповідати 

за свою 

громадянську 

позицію та 

діяльність 

11. Прагнення 

до 

Знати 

проблеми 

Вміти 

формувати 

Вносити 

пропозиції 

Нести 

відповідальніст
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збереження 

навколишньог

о 

середовища. 

 

 

збереження 

навколишньо

го 

середовища 

та шляхи 

його 

збереження 

вимоги до себе 

та 

оточуючих 

щодо 

збереження 

навколишнього 

середовища 

відповідним 

органам та 

установам щодо 

заходів до 

збереження та 

охороні 

навколишнього 

середовища 

ь щодо 

виконання 

заходів 

збереження 

навколишнього 

середовища в 

рамках своєї 

компетенції. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
12. Здатність до 

застосування 

основних 

етичних і 

деонтологічні 

положень в 

хірургії 

Знати основні 

етичні і 

деонтологічні 

положення в 

хірургії 

 

Вміти 

застосовувати 

основні етичні 

і деонтологічні 

положення в 

хірургії 

 

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки для 

ефективного 

застосовуванняоснов

них етичних і 

деонтологічні 

положеннь в хірургії 

Відповідати 

за належне 

дотримання 

основних 

етичних і 

деонтологічні 

положеннь в 

хірургії 

 

13. Здатність до 

організації 

роботи 

медичного 

персоналу в 

структурі 

хірургічної 

клініки 

Знати 

структуру 

хірургічної 

клініки та 

організацію 

роботи 

медичного 

персоналу 

Вміти 

орієнтуватись в  

структурі 

хірургічної 

клініки та 

організації 

роботи 

медичного 

персоналу 

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки з медичним 

персоналом в 

структурі хірургічної 

клініки 

Відповідати за 

якість 

організації 

роботи 

медичного 

персоналув 

структурі 

хірургічної 

клініки 

14. Здатність до 

застосування 

основних 

правил та 

принципів 

асептики та 

антисептики 

 

Знати основні 

правила та 

принципи 

асептики та 

антисептики 

Вміти 

застосовувати 

основні 

правила та 

принципи 

асептики та 

антисептики 

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки для 

ефективного 

застосування 

основних правил та 

принципів асептики 

та антисептики 

Нести 

відповідальніст

ь щодо 

належного 

дотримання 

основних 

правил та 

принципів 

асептики та 

антисептики 

 

15. Здатність 

дозастосуванн

я 

особливостей 

догляду за 

хворими, 

оперованими 

на голові, шиї, 

грудній клітці, 

на органах 

черевної 

порожнини, 

Знати 

особливості 

догляду за 

хворими, 

оперованими 

на голові, 

шиї, грудній 

клітці, на 

органах 

черевної 

порожнини, 

промежині, 

Вміти  

доглядати за 

хворими, 

оперованими 

на голові, шиї, 

грудній клітці, 

на органах 

черевної 

порожнини, 

промежині, 

кінцівках з 

переломами, 

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки з хворими, 

оперованими на 

голові, шиї, грудній 

клітці, на органах 

черевної порожнини, 

промежині, кінцівках 

з переломами, 

оперованими 

хворими похилого та 

старечого віку 

Нести 

відповідальніст

ь щодо 

належного 

виконання 

заходів 

догляду за 

хворими, 

оперованими 

на голові, шиї, 

грудній клітці, 

на органах 
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промежині, 

кінцівках з 

переломами, 

оперованими 

хворими 

похилого та 

старечого віку 

кінцівках з 

переломами, 

оперованими 

хворими 

похилого та 

старечого 

віку 

оперованими 

хворими 

похилого та 

старечого віку 

черевної 

порожнини, 

промежині, 

кінцівках з 

переломами, 

оперованими 

хворими 

похилого та 

старечого віку 

 

 

Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна. 

Результати навчання для дисципліни. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 45 години 1,5 кредитів ЄКТС. 

 

Змістовний модуль 1.Організація та гігієни роботи у хірургічному  стаціонарі. Десмургія. 

Змістовний модуль 2.Асептика та антисептика. Стерилізація. Хірургічна операція. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль №1 “Виробнича практика з догляду за хворими хірургічного профілю” 
Змістовний модуль 1.Організація та гігієни роботи у хірургічному  стаціонарі. Десмургія. 

Тема 1. Введення в хірургію.  

Організація та гігієни роботи у 

хірургічному  стаціонарі. 

11  2  1 8 

Тема 2.Організація роботи в чистій 

перев'язочній. Десмургія, перев'язочний 

матеріал. Типові бинтові пов'язки. 

Догляд за хворими, оперованими на 

органах черевної порожнини, 

промежині, кінцівках. Пов'язки на 

живіт, промежину, кінцівки. 

10  2  1 7 

Разом за змістовним модулем 1 21  4  2 15 

Змістовний модуль 2.Асептика та антисептика. Стерилізація. Хірургічна операція. 

Тема 1. Асептика та антисептика. 

Догляд за хворими з гнійною 

патологією. Стерилізація 

перев’язочного матеріалу і операційної 

білизни. Організація роботи в 

операційній. Хірургічна обробка рук 

хірурга та операційного поля. 

12  2  2 8 
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Тема 2.Хірургічна операція, підготовка 

хворих до операцій. Догляд за хворими 

у післяопераційному періоді. 

10  2  1 7 

Разом за змістовним модулем 2 22  4  3 15 

Підсумковий модульний контроль. 2  2    

Усього годин  45 0 10 0 5 30 

 
4. Теми лекцій 
 
Лекції не передбачені. 

 
5. Теми семінарських занять 
 

Семінарські заняття не передбачені. 

 
6. Теми практичних занять 

№ 

з\п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Введення в хірургію. Організація та гігієна роботи у хірургічному 

стаціонарі.  

2 

2.  Організація роботи в чистій перев'язочній. Десмургія, перев'язочний 

матеріал. Типові бинтові пов'язки. Догляд за хворими, оперованими на 

органах черевної порожнини, промежині, кінцівках. Пов'язки на живіт, 

промежину, кінцівки. 

2 

3.  Асептика та антисептика. Догляд за хворими з гнійною патологією. 

Стерилізація перев’язочного матеріалу і операційної білизни. Організація 

роботи в операційній. Хірургічна обробка рук хірурга та операційного 

поля. 

2 

4.  Хірургічна операція, підготовка хворих до операцій. Догляд за хворими у 

післяопераційному періоді. 

2 

5.  Підсумковий модульний контроль. 2 

 
7. Теми лабораторних занять 
 
Лабораторні заняття не передбачені. 

 
8. Самостійна робота 

№ 

з\п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та заповнення 

зошитів СРС. 

5 

2.  Опрацювання практичних навичок 15 

3.  Робота в перев’язочній, підготовка інструментів до маніпуляцій та 

стерилізації, прибирання в перев’язочній. 

5 

4.  Заповнення основної звітної документації – Щоденника виробничої 

практики та Підсумкового звіту 

5 

 
 
9. Індивідуальні завдання 
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Індивідуальні завдання під час виробничої практики  з догляду  за хворими хірургічного 

профілю передбачає роботу в перев’язочній, підготовку інструментів до маніпуляцій та 

стерилізації, прибирання в перев’язочній. 

 
10. Завдання для самостійної роботи 
 

1. Підготувати презентацію за темою практичного заняття. 

2. Підготувати реферат на одну з запропонованих тем: 

• Особливості догляду оперованих на органах черевної порожнини. 

• Особливості догляду оперованих на органах грудної порожнини. 

• Особливості догляду оперованих на кінцівках. 

• Переваги та різновиди сучасних антисептиків. 

• Новітні та передові технології в хірургічній практиці. 

• Сучасні перев’язочні матеріали та ранові поверхні. 

3. Підібрати ілюстративний матеріал до темі заняття (відео, зображення). 

 
 
11. Методи навчання 
Словесні – розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; 

практичні – практична робота, задачі. 

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синтетичний, 

аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. 

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково-

пошуковий, дослідницький. 

Застосовані методи навчання включають : 

1. Самостійна до аудиторну підготовку завдань передбачених програмою підготовки 

включає в себе самостійне опрацювання підручників, методичної літератури 

використання відеоматеріалів та інтернет-ресурсів. 

2. Попереднє до аудиторне опрацювання зошитів СРС, практичних навичок на муляжах, 

спаринг-партнерах та ін. 

3. Самоконтроль шляхом розв’язання тестових завдань та задач. 

4. Аудиторний тестовий контроль базового рівня знань. 

5. Самостійне аудиторне відпрацювання та виконання індивідуального завдання. 

6. Контроль професійних знань та вмінь на підставі виконання студентами практичних 

навичок тестових і структурних завдань. 

 
12. Методи контролю 
 

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми 

дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів та 

базується на чинній нормативній базі, зокрема на: законах України «Про вищу освіту» та від 

01.07.2010 № 2411-17 «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», наказі МОН України 

від 16.10.2009 № 943 «Про запровадження: у вищих навчальних закладах України 

Європейської кредитно-трансферної системи», методичних рекомендаціях щодо 

запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у 

вищих навчальних закладах (лист МОН України від 26.02.2010), наказі МОН України від 

02.06. 1993 №161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах», наказі МОН України від 24.05.2013 № 584 «Про затвердження 
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Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у 

вищих навчальних закладах України», наказі МОЗ України від 31.01.2005 № 53 «Про 

затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації 

студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом 

підготовки «Медицина», «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в 

умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального 

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

 

Оцінювання модуля 
Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної діяльності 

(у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка виставляється 

при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, 

визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення 
кожного модуля, становить 200, у тому числі: 

за поточну навчальну діяльність - 120 балів; 

за результатами підсумкового модульного контролю - 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності і 

підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 
Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 

4-бальною (традиційною) шкалою та за 200-бальною шкалою з використанням прийнятих та 

затверджених критеріїв оцінювання для дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, 

передбачені даною методичною розробкою для вивчення теми. Студент повинен отримати 

оцінку з кожної теми. Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

 

Традиційна оцінка Конвертація у бали (для 200-бальної шкали) 

Модуль 1 

“5” 24 

“4” 21 

“3” 18 

“2” 0 

 

Вага кожної теми у межах одного модуля в балах є однаковою.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність під час 

вивчення модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці 

«5», на кількість тем у модулі (остання тема – підсумковий модульний контроль не 

враховується) з додаванням балів за індивідуальне завдання студента, але не більше 120 балів. 

Мінімальна кількість балів за модуль, яку повинен набрати студент при його вивченні 

для допуску до підсумкового модульного контролю, вираховується шляхом множення 

кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі. 

При засвоєнні кожної теми за всі види діяльності (СРС зошити, тести, опитування, 

практичні навички та ін.) виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які 

потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі.  

Якість ведення зошита СРС складає 30% від загальної оцінки, а 70% - решта інших 

видів діяльності.  

В модулі оцінювання зошитів СРС: “5” - 6 балів,“4” – 5 балів,“3” – 4 бала,“2” – 0 балів. 

Відповідно за всі інші види робіт конвертація балів наступним чином: “5” - 14 балів,“4” – 11 

балів,“3” – 8 бала,“2” – 0 балів.  
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Застосована така система конвертації традиційної системи оцінок у багатобальну 

систему. 

При оцінюванні поточної навчальної діяльності за багатобальною системою 

використовуються наступні критерії: 

 

№ 
п/ч 

Вид діяльності 
Кількість балів 

Модуль 1 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Відповіді на завдання зошитів СРС 

- вірні відповіді на 80-100% 

- вірні відповіді на 60-79% 

- вірні відповіді на 40-59% 

- вірні відповіді менш ніж на 39% або відсутність 

зошита  

Відповіді на питання 15 тестів формату А: 

- вірна відповідь на 14-15 тестів 

- вірна відповідь на 12-13 тестів 

- вірна відповідь на 10-11 тестів 

- вірна відповідь менш ніж 9 тестів  

 

Розв'язування 2 ситуаційних задач формату А з усним 

уточненням (по 2 бали за вірне рішення кожної)  

- повністю самостійно розв’язав  

- частково розв’язав  

- не розв’язав  

 

Виконання практичних навичок 

- повністю самостійно вірно виконав 

- частково вірно виконав  

- не виконав 

 

Активність студента під час заняття 

- активно приймає участь у дискусії 

- не приймає участь у дискусії  

 

Дотримання правил деонтології та положень асептики 

- дотримується згідно вимог 

- не дотримуються 

 

Максимальна кількість балів 

 

6 

4 

2 

 

0 

 

4 

3 

2 

0 

 

 

 

2 

1 

0 

 

 

6 

3 

0 

 

 

2 

0 

 

 

2 

0 

 

24 

 
Одним з видів діяльності студента та його контролю з боку викладача є ведення 

Щоденника виробничої практики (додаток 1), який заповнюється студентом після кожного 

дня проходження сестринської практики та підписується викладачем після завершення 

самостійної частини роботи студента у стаціонарі.  По закінченні кожного модуля виробничої 

практики студентом  заповнюється  Підсумковий звіт про виконану роботу (додаток 2). 

Наявність заповненого  та завіреного підписом викладача Щоденника і Підсумкового звіту є 

обов’язковою для допуску студента до підсумкового модульного контролю. 

 
Оцінювання індивідуальних завдань студента 
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Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов участі у роботі 

в перев’язочній, підготовці інструментів до маніпуляцій та стерилізації, прибиранні в 

перев’язочній. 

Максимальна кількість балів за  індивідуальну самостійну роботу студента дорівнюють 

– 24 балам. Ці бали додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну 

діяльність під час модуля. 

 

Оцінювання самостійної роботи 
Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 

роботою (зошитів СРС), здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному 

аудиторному занятті. 

 

Підсумковий модульний контроль (ПМК) 
Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем 

модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі 

передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та одержали на 

них позитивні оцінки («5», «4», «3»), а також при вивчені модуля набрали кількість балів, не 

меншу за мінімальну. 

Студенту, який з поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, 

дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Форми проведення підсумкового контролю є стандартизованими і включають контроль 

теоретичної та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 
підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав 
не менше 50 балів. 

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля  – 72, 
(вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість 

тем у модулі). 

 

Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю 
 

1. Основні принципи медичної етики і деонтології в хірургічній клініці.  

2. Структура хірургічної клініки.  

3. Організація роботи приймального відділення хірургічного стаціонару.  

4. Особливості санітарної обробки хворих з хірургічною патологією в приймальному 

відділенні.  

5. Особливості проведення антропометрії та термометрії хворого з гострою хірургічною 

патологією.  

6. Вимоги до особистої гігієни та одягу медперсоналу в хірургічному стаціонарі, вимоги 

до білизни та одягу хворих хірургічного профілю.  

7. Транспортування хворого з гострою хірургічною патологією до відділення та 

операційної.  

8. Основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного відділення.  

9. Правила прибирання основних підрозділів хірургічного стаціонару.  

10. Особливості дотримання лікувально-охоронного режиму хірургічного відділення.  

11. Поняття про хірургічну інфекцію.  

12. Джерела хірургічної інфекції. 

13. Шляхи розповсюдження хірургічної інфекції. 
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14. Поняття про асептику. 

15. Поняття про антисептику. 

16. Організація роботи в чистої перев'язочної. 

17. Організація роботи гнійної перев’язочної і особливості догляду за хворими з гнійною 

патологією.  

18. Утилізація перев’язувального матеріалу, забрудненого гнійними виділеннями.  

19. Організація догляду за хворими з анаеробною інфекцією. 

20. Види антисептика. 

21. Основні антисептичні засоби. 

22. Класифікація хімічних та біологічних засобів антисептики, механізм дії та методи 

застосування. 

23. Будова операційного блоку. 

24. Підтримання санітарно-гігієнічного режиму в операційній.  

25. Організація різних видів прибирання в операційній. 

26. Основні засоби і методи обробки рук хірурга та операційного поля. 

27. Визначення і класифікація методів стерилізації ріжучих, оптичних та 

загальнохірургічних інструментів (загальні принципи). 

28. Основні методи стерилізації шовного матеріал 

29. Будова, принцип і режим роботи автоклаву, правила безпеки при роботі з автоклавом.  

30. Поняття про хірургічну маніпуляцію та хірургічну операцію.  

31. Основні види оперативних втручань, поняття про етапи їх виконання.  

32. Основні етапи проведення плевральної пункції, абдоменоцентезу, діагностичної 

пункції та обов’язки молодшого медичного персоналу по підготовці хворих до цих 

маніпуляцій. Види хірургічного інструментарію.  

33. Поняття про основні види хірургічних швів. 

34. Основні задачі передопераційного періоду.  

35. Поняття про передопераційну підготовку хворого.  

36. Підготовка до ургентного та планового втручання.  

37. Різновиди клізм та особливості їх застосування у хірургічних хворих.  

38. Психологічна підготовка хворого до операції та роль в ній молодшого медичного 

персоналу.  

39. Основні принципи догляду за хворими у післяопераційному періоді і профілактика 

можливих ускладнень. 

 

Перелік практичних завдань та робіт до підсумкового модульного контролю 
 

 

1. Підготувати необхідні засоби та провести профілактику утворення пролежнів. 

2. Продемонструвати методику проведення реанімаційних заходів (штучна вентиляція 

легень, непрямий масаж серця) на фантомі. 

3. Продемонструвати методику утилізації перев’язувального матеріалу, забруд¬неного 

гнійними виділеннями в гнійній перев’язочній. 

4. Продемонструвати методику одягання операційної білизни. 

5. Продемонструвати методику виготовлення серветок, тампонів, кульок для догляду за 

хірургічним хворим та правила їх утилізації після використання. 

6. Підготувати операційну білизну та перев’язувальний матеріал до стерилізації. 

7. Підготувати хірургічний інструментарій до стерилізації. 

8. Провести проби на якість передстерилізаційної обробки інструментів. 

9. Продемонструвати методи стерилізації шовного матеріалу 

10. На фантомі продемонструвати підготовку до операції шкіри хворого та санацію  
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13. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
 

Конкретні форми підсумкового модульного контролю: 

-  відповіді на питання 20 контрольних тестів формату А – 30 балів (по 1,5 балу за 

вірно вирішений тест, невірна відповідь – 0 балів); 

- розв'язання 2 типових  ситуаційних задач формату А за необхідністю з додатковими 

усними уточненнями – 10 балів (по 5 балів за кожну вірно вирішену задачу, у разі невірної 

відповіді – 0 балів); 

- 1 теоретичне питання – 20 балів (відповідь вірна – 20 балів; з недоліком – 10 балів;- 

виправлено після зауваження викладача – 5 балів; не виконано – 0 балів).  

- демонстрація виконання 1 практичної навички: 

навичку виконано методично вірно – 20 балів; 

виконано з недоліком, виправленим студентом самостійно – 10 балів; 

виправлено студентом після зауваження викладача – 5 балів; 

не виконано – 0 балів.  

 
14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

170-200 відмінно    

 

зараховано 
140 

добре  
169 

118 
задовільно  

135 

134-110 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

‹ 100 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

 
15. Методичне забезпечення 

• Матеріали підготовки до семінарських занять. 

• Методичні вказівки до семінарських занять. 

• Варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

• Тестові завдання для підсумкового тестового модульного контролю. 

• Тестові завдання для щоденного контролю. 

• Варіанти теоретичних питань для самостійного вивчення. 

• Відеоатлас практичних навичок. 

 
16. Рекомендована література 

Основна (Базова) 
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1. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: Підручник для мед. ВНЗ І—

ІІІ р.а. — 7-ме вид., випр. Затверджено МОЗ / Касевич Н.М.; За ред. В.І. Литвиненка. — К., 

2017. — 424 с., тв. пал., (ст. 12 пр.). 

2. Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І–ІІІ р.а. — 

3-тє вид., перероб. і доп. Затверджано МОЗ / Л.С. Савка, Л.І. Разінкова, О.І. Коцар; за ред. 

Л.М. Ковальчука, О.В. Кононова. — К., 2017. — 600 с., пал. тв., (ст. 10пр.) 

3. Patient care (Practical Cours) Догляд за хворими. Практика: Підручник для мед. ВНЗ III—ІV 

р.а. Затверджено МОН, Рекомендовано МОЗ / Ковальова О.М., Лісовий В.Н., Шевченко Р.С. 

та ін. — К., 2015. — 320 с., тв. пал., (ст. 8 пр.). 

4. Догляд за хворими: Практика: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. — 3-тє вид., випр. 

Затверджено МОН, Рекомендовано МОЗ / За ред. Ковальової О.М., Лісового В.М. та ін — 

К., 2015. — 488 с., тв. пал., (ст. 6 пр.). 

5. Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. 

акред. — 2-ге вид., випр. Затверджано МОЗ / Савка Л.С., Разінкова Л.І. — К., 2013. — 480 

с., тв. пал., (ст. 10 пр.) 

6. Schwartz’s, F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, John G. 

Hunter, Jeffrey B. Matthews, Raphael E. Pollock Principles of surgery Tenth Edition, 2015 року 

видання 

7. Michael W. Mulholland, Keith D.Lillemoe, Gerard M.Doherty, Gilbert R.Upchurch, Jr., Hasan 

Alan, Timothy M.Pawlik Greenfield’s Surgery Scientific Principles & Practice Sixth Edition. -

2017 Wolters Kluwer 

 

Допоміжна 

1. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за 

хворими, К., 1993. – 304 с. 

2. Щуліпенко І.М. Загальний та спеціальний догляд за хворими з основами валеології, К., 

1998. – 384 с. 

3. Загальний догляд за хворими в терапевтичному та хірургічному стаціонарах / За ред. 

Візіра А.Д. Учбовий посібник для студентів медичних вузів. – Запоріжжя, 1996. 
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