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І.Загальна інформація
Назва дисципліни Догляд за хворими(практика)
Викладач (-і)
Контактний
телефон
викладача
E-mail викладача maemendocrinology@gmail.com
Формат
дисципліни

Нормативний

Обсяг дисципліни 150 год.
Посилання на 
сайт
дистанційного
навчання
Консультації Відповідно графіка

2. Анотація до курсу
Загальна характеристика, короткий опис курсу, особливості, переваги 
Навчальна дисципліна передбачає вивчення гігієнічних, профілактичних та 
лікувальних заходів, які входять до компетенції молодшого та частково 
середнього медичного персоналу і застосовуються для створення комфортних 
умов перебування хворого у медичному закладі, сприяння якнайшвидшого 
одужання пацієнта, запобігання розвитку ускладнень. Крім того лікар загальної 
практики повинен володіти певною сукупністю знань та умінь для виявлення 
патології при невідкладних станах, надавати у таких випадках невідкладну 
допомогу, обсяг якої забезпечить збереження та підтримання життя до надання 
спеціалізованої допомоги; опанувати повним обсягом знань та умінь з першої 
лікарської медичної допомоги для забезпечення сприятливого перебігу 
подальшого спеціалізованого лікування, пам’ятаючи про велику 
відповідальність лікаря за життя хворого.

3. Мета та цілі курсу
Мета Метою викладання навчальної дисципліни «Догляд за хворими» є опанування 

студентом основних прийомів професійної діяльності молодшої медичної 
сестри на основі глибокого знання та розуміння особливостей функціонування 
організму хірургічного пацієнта з дотриманням принципів медичної етики та 
деонтології.

Цілі Основними завданнями вивчення дисципліни «Догляд за хворими» є засвоєння 
основних теоретичних знань, необхідних для організації комфортних умов 
перебування хворого у хірургічному стаціонарі та забезпечення необхідного 
догляду за ним на всіх етапах лікування, набуття основних практичних навичок 
з догляду за хворими в хірургічного стаціонару та вмінь визначати й оцінювати 
загальний стан пацієнта, основні параметри його життєдіяльності та правила 
забезпечення життєвих потреб організму, формування у студентів морально- 
етичних та деонтологічних якостей при професійному спілкуванні з хворим.

4. Результати навчання (компетентності)
Знати: • Навички опитування та огляду пацієнта;

• Знати систему санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів в 
умовах хірургічного стаціонару. Знати принципи організації 
раціонального харчування, принципи і методи пропаганди здорового 
способу життя;

® Знати принципи подання інформації щодо санітарно-гігієнічного стану 
приміщень та дотримання загально-лікарняного та лікувально- 
охоронного режимів керівництву структурних підрозділів лікувального 
закладу;

• Навички виконання медичних маніпуляцій;*
• Навички надання екстреної медичної допомоги.
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Уміти: • Ефективно формувати комунікаційну стратегію при спілкуванні з 
пацієнтом. Вносити інформацію про стан здоров’я до відповідної 
медичної документації;

•  Вміти виконувати медичні маніпуляції, передбачені програмою ;
• Обґрунтовано формувати та довести до пацієнта, фахівців висновки 

щодо необ - хідності проведення медичних маніпуляцій;
® Вміти забезпечити визначений лікарем необхідний режим праці та 

відпочинку при лікуванні хірургічних захворювань;
© Донести до пацієнта та фахівців висновки щодо необхідного режиму 

перебування у стаціонарі, режимів праці та відпочинку при лікуванні 
захворювання;

• Нести відповідальність за забезпечення умов дотримання призначеного 
лікарем режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювання;

• Вміти надавати екстрену медичну допомогу при невідкладному стані -  
проводити непрямий масаж серця та штучне дихання;

• Нести відповідальність за своєчасність та якість надання екстреної 
медичної допомоги.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 0
Практичні
(семінарські)
заняття

ЗО

Самостійна
робота

120

Ознаки курсу

Семестр Спеціальність Курс (рік 
навчання)

Нормативний/вибірковий

4 семестр Догляд за хворими 2 курс Вибірковий

Тематика курсу
Тема, план Форма

заняття
Література Завдання, год Вага

оцінки, %
Термін
виконання

Тема 1
Особливості
організації догляду
за хворими в
умовах
хірургічного
стаціонару

практичне Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

6 год. 6 Згідно
розкладу

Тема 2 
Особливості 
догляду за хворими 
з супутньою 
патологією

самостійне Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

12 год. 12 Згідно
розкладу

Тема 3 
Асептика та 
антисептика

практичне Базова,
допоміжна

6 год. 
*

6 Згідно
розкладу



відповідно 
до п. 8

Тема 4 
Профілактика 
нозокоміальної 
інфекції.

самостійне Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

12 год. 12 Згідно
розкладу

Тема 5
Хірургічні
маніпуляції,
хірургічна операція,
догляд за
оперованими
хворими

практичне Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

6 год. 6 Згідно
розкладу

Тема 6 
Профілактика 
трансмісійних 
інфекцій

самостійне Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

12 год. 12 Згідно
розкладу

Тема 7
Серцево-легенева
реанімація

практичне Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

6 год. 6 Згідно
розкладу

Тема 8
Невідкладні стани і 
перша долікарська 
допомога

самостійне Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

12 год. 12 Згідно
розкладу

Тема 9 
Десмургія

практичне Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

6 год. 6 Згідно
розкладу

Тема 10
Транспортна
іммобілізація

самостійне Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

12 год. 12 Згідно
розкладу

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і вмінь на практичних 
заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки 
студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку 
засвоєння студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної послідовності дій, з 
визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) ідентифікація збудників і переносників збудників паразитарних хвороб на фотографіях, макро- і 
мікропрепаратах;
д) контроль практичних навичок;
е) розв’язання типових задач з генетики і медичної генетики.



Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  3, «незадовільно» -  2), отримані 
студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді екзамену (диф.заліку, заліку) (письмово, 
усно).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну 
діяльність студенту виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому 
враховуються усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної 
теми (на кожному занятті з практичної підготовки) . Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються 
у бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за 
кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею 1.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для дисциплін,

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 . 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос

татньо4,52 181 3,99 160 3,47 139
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність для допуску до ПК 
становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для допуску до 
екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за 
традиційною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення 
середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття 
поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння 
тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю.

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для дисциплін,

4-
баль
на

шка
ла

120-бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 * 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79



4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше

3
Недостатньо

4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового контролю засвоєння 
студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% від 
максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума балів за поточну навчальну 
діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий контроль (диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3).

Вимоги до 
письмової 
роботи

Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи.

Практичні
заняття

М одуль 1

Аудиторна робота
Змістовий модуль 1

Теми 1-10 сума
Контрольна 
робота -  0

40

Тест -  10
Робота на парах 
- 3 0
Реферат/презент 
ація -  0

Умови допуску 
до підсумкового 
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає 
підсумкову оцінкуу 200-бальній шкалі як сума оцінок * за поточний 
контроль знань (усне опитування, письмове опитування, тести, перевірка 
ідентифікації мікропрепаратів, рефератів), результатів складання 2-х 
змістових модулів.

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані 
при поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому 
обов’язково враховується присутність студента на заняттях та його активність під час 
практичних робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним 
телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, 
передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування 
та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 
50% і більше зданого теоретичного і практичного матеріалу.
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8. Рекомендована література
Базова: 1. Нетяженко В.З., Щуліпенко І.М., Дідківська JI.A. Догляд за хворими 

(загальний і спеціальний з основами медсестринської техніки): підруч. для студ. 
вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації. -  K.: Здоров'я, 2013. - 591 с.
2. Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.І. Догляд за хворими 
(практика): підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації- 
Вид 3-тє, випр. -  K.: Медицина, 2015. — 488 с.
3. Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: 
підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації / за ред. В.І. 
Литвиненка. - 7-ме вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 424 с.
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