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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма сестринської практики для вищих медичних закладів освіти України ІІІ–IV 

рівнів акредитації складена для спеціальності 7.110101 "Лікувальна справа" напряму 

підготовки "Медицина" відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-

професійної програми підготовки фахівців, затверджених Наказом МОН України від 

16.04.2003 № 239, навчального плану, затвердженого Наказом МОЗ України від 23.07.2007 

№414. Програма навчальної дисципліни «Сестринська практика» для студентів ВМНЗ ІІІ- IV 

рівнів акредитації для спеціальностей 7.11.0101«Лікувальна справа», 7.11.0104 «Педіатрія», 

7.11.0105 «Медико-профілактична справа» затверджена Центральним методичним кабінетом з 

вищої медичної освіти МОЗ України 23.05.2008р.. Навчання за вищевказаними 

спеціальностями здійснюється протягом 6 років, з них перші 5 років – загальнолікарська 

підготовка. 

Відповідно до навчального плану, проходження сестринської практики передбачено у 

VI 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, розпочато вивчення клінічних 

дисциплін – пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії та загальної 

хірургії, з якими інтегрується програма виробничої практики. У свою чергу, сестринська 

практика формує засади вивчення студентом подальших клінічних дисциплін – внутрішньої 

медицини, педіатрії, хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з 

цими дисциплінами "по вертикалі" та формування умінь застосовувати знання з сестринської 

справи в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності. 

Організація навчального процесу здійснюється за Європейською кредитно–

трансферною системою. 

Відповідно до Наказу МОЗ України № 414 від 23.07.2007 р., обсяг навчальних годин з 

дисципліни «Сестринська практика» (практика), яка вивчається студентами на ІІІ курсі, було 

змінено та викладено у такій редакції: 

Кредитів ECTS – 4 

Кількість годин: всього – 120, з них аудиторні – 80, самостійна робота студентів – 40. 

Сестринська практика проводиться безпосередньо під час VI навчального семестру 

послідовно у трьох відділеннях стаціонару – терапевтичному, хірургічному, педіатричному – і 

представлена трьома модулями, які у свою чергу розподіляються на сім змістових модулів. 

Модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення. 

 Змістові модулі: 

 1.Гемостаз. Переливання крові. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.     

 2. Травматизм та ушкодження. Десмургія. 

 3. Хірургічна інфекція. Змертвіння. 
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Проходження сестринської практики здійснюється шляхом проведення практичних 

занять та самостійної роботи студентів. Для сестринської практики один раз на два тижні 

виділяється повний день роботи студента, який складається з двох частин: 1) засвоєння 

теоретичного матеріалу щодо особливостей роботи відділення, основних маніпуляцій 

медичної сестри та їх відпрацювання під контролем викладача (у вигляді 3-часових 

практичних занять); 2) самостійна робота студента у відділеннях стаціонару та закріплення 

отриманих знань і умінь (самостійна робота студентів).  

Послідовність проходження практики в терапевтичному, хірургічному та 

педіатричному відділеннях визначається кожним навчальним закладом та може змінюватись в 

залежності від кількості студентів. 

Клінічні кафедри (терапевтичного, хірургічного, педіатричного профілю), на базі яких 

проходить практика, мають право вносити зміни до навчальної програми у межах 15%, в 

залежності від профільності відділення на напрямку роботи кафедри. 
Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у 

відповідності до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.  

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

контроль практичних навичок, тестові питання, вирішення ситуаційних задач. 

Підсумковий модульний контроль проводиться після завершення проходження 

сестринської практики у кожному відділенні (терапевтичному, хірургічному, педіатричному).  

Оцінка за дисципліну «Сестринська практика» являє собою середнє арифметичне 

оцінок за модулі, є рейтинговою, виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням 

поточної успішності та підсумкового модульного контролю і має визначення за системою 

ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні. 

Для тих студентів, які хочуть поліпшити успішність з дисципліни за шкалою ЕСТS, 

підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється у відповідності до нормативних 

документів додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі. 

 

Орієнтовний структурований план проходження сестринської практики                      

студентами медичних факультетів 

Структура 

виробничої 

практики 

Кількість годин, з них Рік 

навчання 

Вид контролю 

Всього годин/ 

кредитів ECTS 

Аудиторна 

підготовка 

СРС 

40 годин  10 30 3  

1.3 кредити     

Модуль 2. 

Змістових 

модулів – 3 

40 годин  /  
1,3 кредит 

 

10 

 

30 

 
Поточний, підсумковий 

(модульний) 

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год. 
Аудиторне навантаження – 25 %, СРС – 75 % 
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2. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ СЕСТРИНСЬКОЇ ПРАКТИКИ  
полягає у досягненні основних кінцевих цілей, визначених у освітньо-

професійній програмі підготовки спеціаліста за спеціальностями 7.110101 

"Лікувальна справа", 7.110104 “Педіатрія”, 7.110105 “Медико-профілактична 

справа”: 

– Демонструвати володіння методикою застосування стандартів медичних технологій у 

практичній діяльності медичної сестри 

– Демонструвати володіння навичками організації режиму та догляду за хворими з 

різними захворюваннями терапевтичного, хірургічного профілю, здоровими та 

хворими дітьми 

– Демонструвати вміння ведення медичної документації стаціонарного лікувального 

закладу  

– Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням 

їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового  психологічного клімату 

у медичному середовищі 

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ 

СЕСТРИ ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ. 
 

Змістовий модуль 1. Гемостаз. Переливання крові. Реанімаційні заходи у 

хірургічних хворих.     

Конкретні цілі: 

– Демонструвати методи остаточної зупинки кровотечі різними способами 

– Визначати види кровотеч та величину крововтрати 

– Набути навички визначення груп крові та резус–фактора, індивідуальної, резус 

та біологічної сумісності крові донора і реципієнта 

– Засвоїти процедуру виконання різних видів анестезії та наркозу 

– Демонструвати методику проведення реанімаційних заходів (непрямого 

масажу серця та штучної вентиляції легень) 

Тема 1. Кровотеча та крововтрата. Переливання крові та кровозамінників. 

Кровотеча: визначення, види кровтотеч за даними обстежень. Методи визначення 

крововтрати. Методи тимчасової зупинки кровотечі; пальцеве притискання; методика і 

техніка накладання давлючої пов’язки, закрутки, джгута. Методи  остаточної зупинки 
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кровотечі: механічні, фізичні, біологічні. Особливості застосування різних методів 

остановки кровотечі. 

Поняття про групи крові та резус–приналежність. Методи визначення групи крові 

та резус-фактора. Загальні правила переливання крові. Необхідний перелік досліджень, 

який слід провести перед переливанням крові. Метод визначення індивідуальної, резус 

та біологічної сумісності крові донора і реципієнта. Визначення макроскопічних 

якостей донорської крові.  Методика виконання гемотрансфузії,  здійснення 

спостереження за хворим під час гемострансфузії. Профілактика ускладнень при 

гемотрансфузії.  

Тема 2. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих. 

Види анестезії, ознайомлення з методикою та технікою виконання інфільтраційної 

та провідникової анестезії. Перидуральна атестезія: ознайомлення з технікою та 

послідовністю виконання. Методи профілактики та лікування ускладнень при 

проведенні різних методів місцевої анестезії. Ознайомлення з технічними засобами для 

виконання інгаляційного наркозу. Методика проведення ендотрахеального наркозу. Дії 

медичної сестри по забезпеченню виконання різних видів анестезії та наркозу. Поняття 

про найпростіші реанімаційні заходи. Техніка виконання штучної вентиляції легенів та 

непрямого масажу серця.   

 

Змістовий модуль 2. Травматизм та ушкодження. Десмургія. Хірургічна 

інфекція. Змертвіння. 

 

Конкретні цілі: 

– Ідентифікувати пошкодження  м’яких тканин, черепа, грудної клітки 

– Демонструвати хірургічну обробку ушкоджених ділянок та догляд за ними 

– Демонструвати техніку накладання різних видів по’язок та засобів 

транспортної іммобілізації 

– Організовувати заходи по наданню першої допомоги постраждалому з опіком 

– Засвоїти основні клінічні прояви гнійних захворювань м’яких тканин та заходи 

першої допомоги хворим 

–  Демонструвати основні заходи по профілактиці правця, дифтерії, сибірки, 

газової гангрени 

– Демонструвати правила обробки інфікованих пошкоджень м’яких тканин 

 

Тема 3. Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки. Чисті 

рани. 
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Поняття про травматизм. Клінічні прояви закритого ушкодження м’яких тканин, 

черепа, грудної клітки, органів черевної порожнини. Профілактика розвитку 

травматичного шоку, пневмотораксу, внутрішньої кровотечі. Особливості надання 

першої допомоги і транспортування хворих при даних ушкодженнях 

Види ран. Надання першої допомоги постраждалим з різаними та забитими 

ранами. Організація первинної хірургічної обробки рани. Види первинного шву в 

залежності від типу і локалізації рани. Роль медичної сестри в організації хірургічної 

обробки гнійної рани. Види вторинних швів.  

Структура чистої і гнійної перев’язочних, організацію санітарно-гігієнічного 

режиму в них. Методика промивання дренажних трубок, заміну дренажів хворому з 

гнійною раною, накладання мазевих пов’язок. Антисептичні препарати для 

промивання гнійних ран. Техніка виконання перев’язки хворому з чистою 

(операційною) раною. Техніка промивання дренажів черевної порожнини.    

Тема4. Гострі гнійні захворювання м’яких тканин та кисті. Гнійні рани.  

Клінічна картина. Методи діагностики і диференційної діагностики. Оперативні 

втручання при цих захворюваннях. Етіологія, класифікація. Клінічна картина. 

Діагностика. Лікування. 

Структура чистої і гнійної перев’язочних, організацію санітарно-гігієнічного 

режиму в них. Методика промивання дренажних трубок, заміну дренажів хворому з 

гнійною раною, накладання мазевих пов’язок. Антисептичні препарати для 

промивання гнійних ран. Техніка виконання перев’язки хворому з чистою 

(операційною) раною. Техніка промивання дренажів черевної порожнини.    

 

 

Орієнтовна структура залікового кредиту – модулю 2 сестринської виробничої 

практики “ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 

ХІРУРГІЧНОГОВІДДІЛЕННЯ” 

Тема 
Практичні 

заняття  
Самостійна робота 

студентів (СРС) 

Змістовий модуль 1. Гемостаз. Переливання крові. Реанімаційні заходи у хірургічних 

хворих. 

1. Кровотеча та крововтрата. Переливання 

крові та кровозамінників 
2 

6 

2. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих 2 6 

Змістовий модуль 2. Травматизм та ушкодження. Десмургія. Хірургічна інфекція. Змертвіння 
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Тема 
Практичні 

заняття  
Самостійна робота 

студентів (СРС) 

3. Закриті пошкодження м’яких тканин, 

черепа, грудної клітки. Чисті рани. 
2 

6 

4. Гострі гнійні захворювання м’яких тканин 

та кисті. Гнійні рани. 

2 6 

Підсумковий модульний контроль 2 6 

Усього годин – 40 10 30 

Кредитів ECTS – 1,3 

Аудиторна робота – 25 %, самостійна робота студентів – 75 % 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

з модуля 2 “Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення” 

№ 
з/п 

Тема 
Кількість 

годин 

1. 
Кровотеча та крововтрата. Переливання крові та 

кровозамінників 
2 

2. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих 2 

3. 
Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки. 

Чисті рани. 
2 

4. Гострі гнійні захворювання м’яких тканин та кисті. Гнійні рани. 2 

5. Підсумковий модульний контроль, в т.ч. 2 

РАЗОМ 10 
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ПЛАН ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ  

при вивченні модулю 2 „ Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри 

хірургічного відділення” 

№ 
з/п 

Зміст практичної підготовки 

№ теми,   при 
вивченні якої 
відпрацьову-

ється практич-
на навичка 

Кількість 
годин 

Змістовий модуль 1. Гемостаз. Переливання крові. Реанімаційні заходи у хірургічних 
хворих 

1. Визначення групи крові та резус-фактора № 1 2 

2. Визначення індивідуальної та резус сумісності № 1 2 

3. Зупинка артеріальної кровотечі різними способами № 1 2,5 

4. Макроскопічна оцінка доброякісності крові № 1 2 

5. Підбір інструментів для операції перев’язки судин 
на протязі 

№ 1 2 

6. Оцінка стану важкості хворого з гострою 

крововтратою  
№ 1 2 

7. Проведення закритого масажу серця та штучного 

дихання „рот в рот”, „рот в ніс” на фантомі. 
№ 2 2,5 

Змістовий модуль 2. Травматизм та ушкодження. Десмургія. Хірургічна інфекція. 
Змертвіння 

8. Транспортування травматологічних хворих з 

переломами таза, стегнової кістки, ребер, хребта 
СРС 2,5 

9. Обробка рук сучасними методами СРС 2 

10. Обробка операційного поля СРС 2 

11. Підбір інструментів для венесекції, трахеостомії, 

плевральної пункції, первинної хірургічної обробки 

ран, лапароцентезу,  скелетного витягання 

№ 3,4 2 

12. Проведення туалету операційних та гнійних ран № 3,4 2 

13. Накладання та зняття швів № 3,4 2 

14. Накладання шин Крамера, Дітеріхса СРС 2 

15. Накладання різних типів пов’язок № 3,4 2,5 

16. Оцінка стану важкості хворого при гангрені, некрозі 

тканин, виразках, норицях 
СРС 2 

17. Обробка некротизованих та виразкових ділянок м’яких 

тканин 
№ 4 2 
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№ 
з/п 

Зміст практичної підготовки 

№ теми,   при 
вивченні якої 
відпрацьову-

ється практич-
на навичка 

Кількість 
годин 

18. Невідкладна допомога при ураження електричним 

струмом, обмороженні, термичних опіках 
СРС 2 

19. Підбір інструментів для ампутації кінцівки № 4 2 

РАЗОМ   40* 

* У плані наведена загальна кількість годин практичної роботи студента, як під час 
аудиторної, так і під час самостійної (та індивідуальної) роботи 

 

 

ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

при виченні модулю 2 „ Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри 
хірургічноговідділення” 

№ 
з/п 

Зміст 
Кількість 

годин 
Вид 

контролю 

1. Підготовка до практичних занять 5 Поточний 

2. Самостійне відпрацювання навичок та умінь, 
наведених у плані практичної підготовки  15 

Поточний, 
підсумковий 
модульний 

3. Заповнення основної звітної документації – 
Щоденника виробничої практики та Підсумкового 
звіту 

5 
Поточний 

4. Підготовка до підсумкового модульного контролю 
5 

Підсумковий 
модульний 

 РАЗОМ 30  

 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК  
для підсумкового модульного контролю  

 з модулю 2 „Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного 
відділення” 

 
1.  Оцінити стан важкості хворого та при необхідності надати невідкладну допомогу 

у разі: 

- гострої крововтрати, масивної кровотечі; 

- поранення; 

- легеневої кровотечі; 

- перелому хребта (ускладненого і неускладненого); 

- вивиху нижньої щелепи, плеча, стегна; 
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- перелому трубчастих кісток; 

- перелому ребер, відкритого пневмотораксу; 

- переломів кісток таза; 

- черепно-мозкової травми; 

- травматичного шоку; 

- термічного опіку; 

- ураження електричним струмом; 

- обмороження; 

- посттрансфузійних ускладнень. 

2. Провести транспортування травматологічних хворих з переломами таза, стегнової 

кістки, ребер, хребта. 

3. Обробити руки одним із запропонованих сучасних методів. 

4. Провести обробку операційного поля. 

5. Одягнути стерильний операційний халат та гумові рукавички на себе та 

правильно подати стерильний операційний одяг лікареві. 

6. Підібрати інструменти для: 

- венесекції; 

- трахеостомії; 

- плевральної пункції; 

- первинної хірургічної обробки ран; 

- лапароцентезу; 

- ампутації кінцівки; 

- скелетного витягання. 

7. Провести туалет операційної та гнійної рани. 

8. Зняти післяопераційні шви. 

9.  Провести профілактику правця. 

10.  Визначити групу крові і резус-фактор. 

11.  Визначити індивідуальну і резус сумісність крові. 

12.  Провести макроскопічну оцінку доброякісності крові. 

13.  Зупинити артеріальну кровотечу пальцевим притисканням. 

14.  Накласти джгут при артеріальній і венозній кровотечах. 

15.  Підібрати інструменти для операції перев’язки судин на протязі. 

16. Провести на фантомі закритий масаж серця та штучне дихання „рот в рот”, „рот 

в ніс”. 

17.  Вивести нижню щелепу при западанні язика. 

18.  Провести транспортну іммобілізацію верхньої та нижньої кінцівок. 

19.  Накласти шини Крамера, Дітеріхса. 

20.  Накласти пов’язки: 

- „чепчик”; 

-  пов’язку Гіппократа; 
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-  на потилицю; 

- на обидва ока; 

- пов’язку „вуздечка”; 

-  пращеподібну; 

- Дезо; 

- Вельпо; 

- на молочну залозу; 

- оклюзійну при проникаючому пошкодженні грудної порожнини; 

- колоскову на плечовий суглоб; 

- „черепахову” на ліктьовий суглоб; 

- „лицарська рукавичка”; 

- на кисть та пальці. 

 

4. ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 при проведенні сестринської виробничої практики  

№  з/п ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ Кількість 
годин 

Модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного 
відділення 

1.  
Кровотеча та крововтрата. Переливання крові та 

кровозамінників 
2 

2.  Реанімаційні заходи у хірургічних хворих. 2 

3.  
Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки. 

Чисті рани. 

2 

4.  
Гострі гнійні захворювання м’яких тканин та кисті. Гнійні 

рани. 

2 

5.  Підсумковий модульний контроль 2 

РАЗОМ (модуль 2) 10 
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5. ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

 при проходженні сестринської практики  

№ 
з/п 

Зміст практичної підготовки Кількість годин 

Модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного  
відділення 

1. Визначення групи крові та резус-фактора 2 

2. Визначення індивідуальної та резус сумісності 2 

3. Зупинка артеріальної кровотечі різними способами 2,5 

4. Макроскопічна оцінка доброякісності крові 2 

5. Підбір інструментів для операції перев’язки судин на протязі 2 

6. Оцінка стану важкості хворого з гострою крововтратою  2 

7. 
Проведення закритого масажу серця та штучного дихання „рот в 
рот”, „рот в ніс” на фантомі 

2,5 

8. 
Транспортування травматологічних хворих з переломами таза, 
стегнової кістки, ребер, хребта 

2,5 

9. Обробка рук сучасними методами 2 

10. Обробка операційного поля 2 

11. Підбір інструментів для венесекції, трахеостомії, плевральної 
пункції, первинної хірургічної обробки ран, лапароцентезу,  
скелетного витягання 

2 

12. Проведення туалету операційних та гнійних ран 2 

13. Накладання та зняття швів 2 

14. Накладання шин Крамера, Дітеріхса 2 

15. Накладання різних типів пов’язок 2,5 

16. Оцінка стану важкості хворого при гангрені, некрозі тканин, 
виразках, норицях 

2 

17. Обробка некротизованих та виразкових ділянок м’яких тканин 2 

18. Невідкладна допомога при ураження електричним струмом, 
обмороженні, термичних опіках 

2 

19. Підбір інструментів для ампутації кінцівки 2 

РАЗОМ (модуль 2) 40 

* У плані наведена загальна кількість годин під час аудиторної та самостійної 
роботи студентів 
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6. ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
під час проходження сестринської практики  

№ 
з/п 

Тема 
Кількість 

годин 

Модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення 

1. Підготовка до практичних занять: 

• Переломи та вивихи. Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, 
грудної клітки. 

• Гострі гнійні захворювання м’яких тканин та кисті 

• Некроз. Гангрена. Виразки. Нориці. Сторонні тіла. 

10 

2. Самостійне відпрацювання навичок та умінь, наведених у плані практичної 
підготовки 

15 

3. Заповнення основної звітної документації – Щоденника виробничої практики та 
Підсумкового звіту 

2 

4. Підготовка до підсумкового модульного контролю 3 

РАЗОМ (модуль 2) 30 

 

 

7. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО  

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ 

СЕСТРИ ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ. 
 

Змістовий модуль 1. Гемостаз. Переливання крові. Реанімаційні заходи у 

хірургічних хворих.    

1. Кровотеча, її види. Методи визначення крововтрати.  

2. Визначення стану важкості хворого з гострою крововтратою. 

3. Методи тимчасової та остаточної зупинки кровотечі. 

4. Групи крові та резус–приналежність. Методи визначення групи крові та резус-фактора. 

5. Загальні правила переливання крові. Необхідний перелік досліджень, який слід 

провести перед переливанням крові. 

6. Правила визначення макроскопічних якостей донорської крові. 

7. Методика проведення гемотрансфузії. 
8. Види анестезії та обов’язки медичної сестри під час виконання інфільтраційної, 

провідникової та перидуральної анестезії. 

9. Технічні засоби для виконання інгаляційного наркозу. Методика проведення 

ендотрахеального наркозу та роль медичної сестри. 

10. Найпростіші реанімаційні заходи: техніка виконання штучної вентиляції легенів та 

непрямого масажу серця. 
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Змістовий модуль 2. Травматизм та ушкодження. Десмургія. Хірургічна інфекція. 

Змертвіння 

1. Види ран. Первинна хірургічна обробка рани. 

2. Роль медичної сестри в організації хірургічної обробки гнійної рани. Види вторинних 

швів. 

3. Структура чистої і гнійної перев’язочних, роль медичної сестри в організації санітарно-

гігієнічного режиму. 

4. Сучасні методи обробки рук хірурга та операційної медичної сестри. 

5. Способи обробки операційного поля. 

6. Основні інструменти та правила їх підбору для проведення венесекції, трахеостомії, 

плевральної пункції, первинної хірургічної обробки ран, лапароцентезу,  скелетного 

витягання. 

7. Антисептичні препарати для промивання гнійних ран. Методика промивання 

дренажних трубок, заміну дренажів хворому з гнійною раною 

8. Види швів. Основні правила їх накладання та зняття. 

9. Техніка виконання перев’язки хворому з чистою (операційною) раною. 

10. Ушкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки. Заходи першої медичної допомоги 
постраждалим із закритими пошкодженнями 

11. Основні типи пов’язок  та способи їх накладання. 

12. Правила транспортування постраждалих із пошкодженнями м’яких тканин, черепа, 

грудної клітки. Профілактичні заходи щодо попередження розвитку травматичного 

шоку, пневмотораксу, внутрішньої кровотечі. 

13. Ознаки переломів кісток та вивихів. Надання першої допомоги при переломах. 

Застосування засобів транспортної іммобілізації. 

14. Методи визначення площі ураження і важкості стану пацієнта з опіком.  

15. Обов’язки медичної сестри щодо забезпечення інфузійної терапії для пацієнта в стані 
опікового шоку. 

16. Ознаки відмороженням, перша допомога постраждалому з відмороженням. 

17. Гострі гнійні захворювання м’яких тканин, їх різновиди та основні клінічні ознаки. 

18. Оцінка стану важкості хворого при гнійних захворюваннях м’яких тканин. 

19. Дії медичної сестри при консервативному та оперативному лікуванні абсцесів, 

флегмони, фурункулів, карбункулів, гідраденіту, маститу, бешихи, лімфаденіту, 

лімфангоїту, парапроктиту. 

20. Гостра специфічна інфекція. Роль медичної сестри в лікувальних програмах при газовій 

анаеробній гангрені, правцеві, дифтерії рани, сибірці. 

21. Способи профілактики правця, дифтерії, сибірки, газової гангрени. 

22. Основні ознаки некрозу, гангрени, виразки, стороннього тіла 

23. Способи обробки некротизованих та виразкових ділянок м’яких тканин. Ампутація 
кінцівки, підбір інструментарію для її проведення. 

24. Роль медичної сестри в забезпеченні призначеного лікування хворих з різними видами 

некрозу, гангрени, виразок, нориць, стороннім тілом. 

25. Невідкладна допомога при ураження електричним струмом, обмороженні, термичних 

опіках. 
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8. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми 

виробничої практики “Догляд за хворими” та Інструкції про систему оцінювання навчальної 

діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, 

затвердженої МОЗ України (2005). 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у 

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

оцінюванні практичних навичок відповідно до переліку, визначеного програмою 

практики. 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні  модулю 

(залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів 

(60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).  

Оцінка з сестринської виробничої практики є рейтинговою та визначається з 

урахуванням поточної навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним передбачених 

програмою модулів.   

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному 

практичному занятті. Для контролю рекомендується застосовувати наступні засоби 

діагностики рівня підготовки студентів: контроль практичних навичок, вирішення 

ситуаційних та тестових завдань.  

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 (додатки 2, 3, 4). 

Наявність заповненого та завіреного підписом викладача Щоденника і Підсумкового звіту є 

обов’язковою для допуску студента до підсумкового модульного контролю.  

Поточне оцінювання студентів проводиться за 4-бальною системою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу. Враховуючи, що 

кожен модуль містить вісім практичних занять, питома вага кожного з яких однакова в межах 

всього циклу виробничої пактики, перерахунок у багатобальну шкалу при оцінюванні всіх 

модулів здійснюється за наступною схемою: 

„відмінно” – 24 балів 

„добре” – 21 балів 

„задовільно” – 18 балів 

„незадовільно” – 0 балів    

Оцінка “відмінно” (24 балів) виставляється у випадку, коли студент методично правильно 
демонструє передбачені програмою практичні навички та вірно діє у змодульованих клінічних 

ситуаціях; повністю володіє теоретичними засадами засвоюваних практичних дій, ілюструючи 
відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких 
навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує ситуаційні задачі 
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різного ступеню складності; проявляє ініціативу під час самостійної роботи, виконуючи більший 

обсяг робіт, ніж запланована мінімальна кількість маніпуляцій та процедур. 
Оцінка “добре” (21 балів) виставляється, коли студент виконує передбачені для опанування практичні 

навички, але може припускатися окремих несуттєвих помилок, які виправляє самостійно; знає 
зміст заняття та добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та 
систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без 

помилок; вирішує всі ситуаційні задачі, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках; 
активно самостійно відпрацьовує практичні навички, виконуючи запланований мінімум 

маніпуляцій та процедур. 
Оцінка “задовільно” (18 балів) ставиться студентові на основі його знань основного змісту заняття та 

при задовільному рівні його розуміння, автоматичному засвоєнні найсуттєвіших практичних 

навичок. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою 
навідних питань; вирішує ситуаційні задачі, відчуваючи складнощі у простих випадках; студент 

не завжди спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені 
запитання відповідає правильно; здатний виконати основні практичні завдання та діяти у 
змодульованих клінічних ситуаціях тільки після відповідних зауважень та допомоги викладача; 

при проведенні самостійної роботи виникають труднощі, вирішити які студент потенційно може 
за допомогою викладача  або медичного персоналу лікарні 

Оцінка “незадовільно” (0 балів) виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 
відповідають вимогам оцінки “3 бали”; студент пасивно поводить себе на занятті та під час 
самостійної роботи, має явні труднощі при вирішенні ситуаційних завдань, засвоєнні практичних 

навичок, не здатен приймати рішення та діяти у типових клінічних ситуаціях, навіть після 
відповідних зауважень та корекції викладача.  

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за поточну навчальну 

діяльність, складає 120 балів, з урахуванням додаткових 24 балів за виконання СРС. 

Ця оцінка вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці 

“відмінно” (24), на кількість практичних занять (4) у модулі:          24 х 4 = 96. 

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, 

вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “задовільно”, на 

кількість практичних занять модуля виробничої практики (18 х 4 = 72). 

Програмою не передбачено виконання студентом індивідуальних видів роботи. 

Враховуючи, що у новій редакції навчального плану скорочено кількість годин на самостійну 

роботу студентів, її слід спрямовувати на відпрацювання практичних навичок, наведених у 

відповідних переліках.  

Підсумковий модульний контроль 

1. Підсумковий модульний контроль з дисципліни здійснюється по завершенню 

вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті згідно тематичного плану 

практичних занять. 

2. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які: 

• не мають академічної заборгованості з практичних занять;  

• мають належно оформлені звітні документи (“Щоденник” та “Підсумковий звіт”); 
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• отримали за поточну діяльність кількість балів не менше за мінімальну.   

3. Підсумковий модульний контроль здійснюється професорсько-доцентським складом 

кафедри в присутності викладача групи. 

4. З початком заняття кожен студент отримує: 

• пакет із завданнями (5 практичних навичок, 1 ситуаційне завдання та 50 тест-питаннь); 

• протокол проведення та оцінювання підсумкового модульного контролю, заповнює 

(зразок додається). 

5. Підсумковий модульний контроль складається з двох основних частин: 

І. Практична частина: 

• підготовка — 20 хвилин; 

• перевірка засвоєння практичних навичок (робота з хворими, з даними лабораторних та 

інструментальних методів дослідження (1 пацієнт на 1 студента) – 50 хвилин; 

• вирішення ситуаційного завдання — 10 хвилин. 

ІІ. Теоретична частина: - тестовий контроль знань (кількість тестів на 1 студента – 50, 

формат А4, письмово) – 45 хвилин. 

6. Бали за виконання І та ІІ частини заносяться до протоколів студентів, сумуються, 

виставляється загальна сума балів за ПМК. 

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

50 балів. 

8. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, 

складає 80. 

9. Оголошення результатів складання ПМК, їх перенесення до академічного журналу, 

відомості, індивідуальних планів студентів. 

Оцінка за сестринську виробничу практику  виставляється студентам, яким 

зараховані усі модулі з дисципліни, та являє собою середнє арифметичне оцінок за модулі, на 

які структурована практика. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за 

сестринську практику, складає 200. 

 

 

Конвертація кількості балів за сестринську практику в оцінки за шкалами ЕСТS 

та 4-ри бальною (традиційною). 

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕСТS 

наступним чином: 

 

Оцінка ЕСТS Статистичний показник 
А Найкращі 10% студентів 
В Наступні 25% студентів 



 18

С Наступні 30% студентів 
D Наступні 25% студентів 
E Останні 10% студентів 

 

Відсоток студентів визначається на виборці для студентів даного курсу в межах 

відповідної спеціальності. 

Оцінка ЕСТS Оцінка за 4-ри бальною шкалою 
А “5” 

В, С “4” 
D, E “3” 

FX, F “2” 
 

Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б 

один модуль з виробничої практики після її завершення. 

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 

поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони мають 

право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше двох разів після 

закінчення семестру за графіком, затвердженим ректором. 

Студенти, які одержали оцінку F по завершені сестринської практики (не виконали 

навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з 

модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторно практику з відповідного модуля. 

Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до нормативних документів, 

затвердженим в установленому порядку. 
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2. Пасєчко Н.В. Основи сестринської справи. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. 

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

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

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

хворими. – К., 1993.  

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

1998. 

6. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 2001. 

7. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / Під ред. Майданник В.Г., 

Дука К.Д., Бурлай В.Г. – К.:  Знання України, 2002.  

8. Фізичний та психічний розвиток дітей / В.Г. Майданник, М.А. Дадакіна. – Київ, 1993. 

9. Майданник В.Г. Педіатрія. –  Харьков: Фолио, 2002. 

10. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика и деонтология. - К: Здоров'я, 1994. 
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Додаток 1.  

 

 

ЩОДЕННИК  

проходження сестринської виробничої практики  

студента ІІІ курсу ___________________ факультету _____ групи 

______________________________________________ 

(ПІБ) 

Місце проходження практики: 

 Кафедра ___________________________________________________ 

 Клінічна база _______________________________________________ 

 

Дата, 
години 

роботи * 
Зміст виконаної роботи ** Підпис викладача *** 

 
 
 
 
 
 

  

 

* окремо вказуються години роботи під час аудиторної підготовки і самостійної роботи 

** наводиться перелік виконаних маніпуляцій та завдань з вказанням у дужках їх кількості, 

назви підрозділу відділення, де вони безпосередньо виконувались  

*** виконання маніпуляцій та завдань під час аудиторної підготовки засвідчується підписом 

викладача, під час самостійної роботи – старшою медичною сестрою відділення. 

 



 20

Додаток 3. 

 

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ  

про виконану під час сестринської виробничої практики роботу  

в обсязі обов’язків медичної сестри хірургічного відділення 

студента ІІІ курсу _________________ факультету _____ групи  

_____________________________________________________________ 

(ПІБ) 

Місце проходження практики: 

 Кафедра ___________________________________________________ 

 Клінічна база _______________________________________________ 

 

№ 
з/п 

Найменування маніпуляцій і процедур 
Відмітка про 

виконання або 
кількість 

1. Визначення групи крові та резус-фактора  
2. Визначення індивідуальної та резус сумісності  
3. Макроскопічна оцінка доброякісності крові  
4. Зупинка артеріальної кровотечі   
5. Оцінка стану важкості хворого з гострою крововтратою   
6. Проведення реанімаційних заходів.  
7. Транспортування травматологічних хворих   
8. Обробка рук   
9. Обробка операційного поля  

10. Виконання обов’язків операційної сестри (кількість операцій)  

11. Виконання обов’язків анестезіологічної сестри (кількість операцій)  

12. 
Підбір інструментів для проведення оперативних втручань (вказати, 
яких саме) 

 

13. Проведення туалету операційних ран  
14. Проведення туалету гнійних ран  
15. Накладання/зняття швів  
16. Накладання шин Крамера, Дітеріхса  
17. Накладання різних типів пов’язок (вказати, яких саме)  
18. Обробка некротизованих та виразкових ділянок м’яких тканин  
19. Інше (вказати)  

 

 

Підпис викладача ____________________________________ 

 


