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1. Статус та структура дисципліни
Статус дисципліни
Код дисципліни в ОПП та місце
дисципліни в ОПП
Курс/семестр
Обсяг
дисципліни
(загальна кількість
годин/ кількість кредитів
ЄКТС)
Структура дисципліни

Кількість змістових модулів
Мова викладання
Форма навчання

Обов’язкова
ОК 53 , виробнича практика
2 курс (4 семестр)
150 годин /5 кредитів ЄКТС

Практичні заняття - 60
год Самостійна робота 90год
В цілому: аудиторні заняття – 40%, самостійна
поза аудиторна робота – 60%
3
Українська
Очна (при впровадженні карантинних
заходівдистанційна очна)

2.Опис дисципліни
Коротка анотація курсу

«Догляд за хворими» – це клінічна дисципліна, при вивченні якої студенти знайомляться із
роботою стаціонару медичного закладу, відбувається перший контакт з хворими, опановують
теоретичні знання щодо будови, організації режиму, роботи відділень, вивчають гігієнічні,
профілактичні та лікувальні заходи компетенції молодшого та частково середнього медперсоналу,
набувають знань та умінь для виявлення патології при невідкладних станах і наданні допомоги при
них. При засвоїнні теоретичного матеріалу студенти набувають інтегральних, загальних і фахових
компетентностей. Згідно з навчальним планом вивчення догляду за хворими здійснюється на 2
році навчання, і включає проведення практичних занять з основних розділів догляду за хворими.
Програма дисципліни складається з 3 змістових модулів.
Змістовий модуль 1. Догляд за хворими хірургічного профілю.
Змістовий модуль 2 . Догляд за хворими терапевтичного профілю.
Змістовий модуль 3. Догляд за хворими дітьми
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною системою. Обсяг
навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які
зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними модулю (залікового кредиту).
Програма дисципліни структурована в один модуль, до складу якого входять три змістових
модулі. Кредитно-трансферна система організації навчального процесу спонукає студентів
систематично вчитися протягом навчального року.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є практичні заняття, самостійна
робота студентів.
Практичні заняття за методикою їх організації є клінічними, бо передбачають:
- визначення основних показників вітальних функцій організму;
- елементи догляду за хворими;
- накладання пов’язок;
- демонстрацію методів підготовки до використання операційної білизни,
перев’язувального матеріалу, хірургічного інструментарію, шовного матеріалу;
- методи обробки рук хірурга та операційного поля;
- догляд за хворими у передопераційному періоді: підготовку до планового і ургентного
оперативного втручання;
- догляд за хворими у післяопераційному періоді;

- курацію хворих з різноманітною хірургічною патологією (а при їх відсутності в клініці
– розбір ситуаційних завдань чи архівних історій хвороби): збирання анамнезу захворювання,
проведення об’єктивного обстеження;
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними
цілями, засвоєння змістових модулів – на підсумковому модульному контролі. Застосовуються
такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестові завдання, розв’язування ситуаційних
задач, демонстрація практичних навиків і вмінь догляду за хворими, виконання перев’язок;
контроль практичних навичок.
Підсумковий модульний контроль проводиться після завершення вивчення всіх тем модуля.
Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною
шкалою і має визначення за системою ЕСТS та шкалою, прийнятою в Україні.S та шкалою, прийнятою в Україні.
Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Передреквізити (Prerequisite). Prerequisite). Дисципліна «Догляд за хворими» базується на знаннях,
отриманих при вивченні анатомії, нормальної фізіології, патологічної анатомії, патологічної
фізіології.
Навчальніди
сципліни
Анатомія

Нормальна
фізіологія

Патологічна
анатомія
Патологічна
фізіологія

Теми

Конкретні
знання
Анатомія дихальної, Будова
дихальної,
серцево-судинної,
серцево-судинної,
травної
систем, травної
систем,
грудної
та грудної
та
щитовидної залози.
щитовидної залози.

Уміння

Визначати елементи
будови
дихальної,
серцево-судинної,
травної
систем,
грудної
та
щитовидної
залози
у
конкретного
пацієнта.
Фізіологія
Принципи
Оцінити
показники
дихальної, серцево- функціонування
функціонування
судинної,
травної дихальної,
серцево- дихальної,
серцевосистем, грудної та
судинної,
травної судинної,
травної
щитовидної залози. систем,
системи систем,
грудної та
Фізіологія крові.
крові, грудної та
щитовидної залози.
щитовидної залози.
Запалення.
Морфологію
Виявити
ознаки
Дистрофія.
запалення
та запалення і дистрофії
дистрофії.
у
конкретного
хворого.
Запалення.
Патологічна
Виявити
ознаки
Шок.
фізіологія
шоку, запалення,
шоку,
Асфіксія.
запалення, асфіксії та асфіксії
та
Інтоксикація
інтоксикації.
інтоксикації
у
конкретного хворого.

Постреквізити (Prerequisite). Postrequisite) – вивчення навчальної дисципліни «догляд за хворими»
складає основу для подальшого опанування хірургії, пропедевтики внутрішньої медицини,
педіатрії, дитячої хірургії, травматології та ортопедії, анестезіології та інтенсивної терапії, що
передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та формуванню знань і умінь з
догляду за хворими в подальшому у навчанні і професійній діяльності.
Мета курсу: оволодіння знаннями організації роботи хірургічного відділення, його структури,
принципів медичної етики, деонтології та фахової субординації, основними прийомами
професійної діяльності молодшої медичної сестри, оволодіння необхідними медичними
маніпуляціями, навичками використання перев’язувального матеріалу, уміння застосовувати
основні принципи асептики, антисептики.

3. Результати навчання дисципліни:
1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти здобувати сучасні
знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести відповідальність за
своєчасне набуття сучасних знань.
2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти розв’язувати
складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність ефективно
формувати комунікаційну стратегію 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
3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати професійну
діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність за професійний
розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем автономності.
4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти застосувати засоби
саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) життя та діяльності.
Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести відповідальність своєчасне
використання методів саморегуляції.
5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки. Вміти
приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення
ефективної командної роботи. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та
стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу
медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику
способу комунікації.
6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти застосовувати
знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись іноземною мовою.
Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при підготовці документів державну
мову. Використовувати іноземну мову у професійній діяльності. Нести відповідальність за вільне
володіння державною мовою, за розвиток професійних знань.
7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх виконанні, нести
відповідальність за якісне виконання поставлених завдань.
9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній рівень правової
культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і
дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. Відповідати за свою громадянську позицію та
діяльність.
10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його збереження. Вміти
формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження навколишнього середовища. Вносити
пропозиції відповідним органам та установам щодо заходів до збереження та охороні
навколишнього середовища. Нести відповідальність щодо виконання заходів збереження
навколишнього середовища в рамках своєї компетенції.
11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити фізикальне
обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на підставі знання про
людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або за його межами.
12. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 4, 7, 34, 36, 39, 41, 45, 51)
шляхом прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний
діагноз захворювання (за списком 2: 41, 147, 149, 152-156, 161-165). Призначати лабораторне
та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 4, 8-11, 13, 14, 19, 31, 32, 44, 49)
шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі стандартами.
Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2: 41, 147, 149, 152-156, 161-

165) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи
найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального
обстеження хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2: 41, 147, 149, 152156, 161-165) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу.
13. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2:
41, 147, 149, 152-156, 161-165) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах
медичної евакуації на підставі попереднього клінічного діагнозу.
14. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за списком 2: 41,
147, 149, 152-156, 161-165) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах
медичної евакуації у т.ч., у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом
прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
15. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 3,4,8,18,20) шляхом прийняття
обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (закладі охорони здоров’я
та за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі
інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та
можливого анамнезу, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних
етичних та юридичних норм.
16. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 1,2,7,8,10,11,12,14) на підставі попереднього
клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого рішення
та використовуючи стандартні методики.
Знати:



сучасні концепції вітчизняної і зарубіжної теоретичної і практичної хірургії,
педіатрії,терапіі
основні принципи організації хірургічної допомоги населенню України;
основи організації раціонального режиму і лікування хірургічного хворого та дитини;
загальні елементи догляду за хірургічними хворими та дитиною;
теоретичні аспекти про перев’язочний матеріал і способи його застосування;
теоретичні основи сучасної антисептики;
теоретичні аспекти профілактики виникнення і розповсюдження внутрішньолікарняної інфекції;
класифікацію, клінічні прояви, наслідки кровотечі, методи тимчасової і кінцевої
зупинки кровотечі;
теоретичні і практичні аспекти трансфузії препаратів донорської крові та
кровозамінників;
ускладнення при гемотрансфузії, заходи для їх профілактики і лікування;
основи анестезіології ;
основи реаніматології, клінічні прояви термінальних станів, їх діагностику, стадії і
заходи при проведенні серцево-легеневої реанімації в терапії , хірургії та підіатрії;
загальні питання травматології, онкології та трансплантології;
засоби і способи транспортної іммобілізації у хворого та дитини;
теоретичні аспекти про рани і рановий процес, лікування ран у хворого та дитини ;
загальні питання хірургічної та ВІЛ-інфекції;
клініку, діагностику та лікування окремих гнійно-запальних захворювань м’яких
тканин, сухожилків, кісток та суглобів у хворого та дитини;
методику обстеження хворого, особливості обстеження хворого з хірургічними,
терапевтичними та педіатричними захворюваннями;
структуру медичної карти стаціонарного хворого та дитини.




накладати бинтову пов’язку на різні ділянки тіла;
накладати лонгету з гіпсу;




















Вміти:


























вибирати засіб для транспортної іммобілізації, накладати шину Крамера, Дітерікса;
провести дезінфекцію різних інструментів та предметів догляду за хворими;
організувати відповідні санітарно-епідемічні умови для різних приміщень
хірургічного відділення;
виконати підшкірну, внутрішньом’язову ін’єкції, провести венепункцію, становити
внутрішньовенний катетер, налаштувати систему для трансфузії кровозамінників і
компонентів донорської крові;
виконати катетеризацію сечового міхура м’яким катетером, поставити очисну та
сифонну клізму, промити шлунок зондом у хворого та дитини;
підготовити операційне поле у хворого та дитини;
застосувати заходи для профілактики виникнення пролежнів в терапевтичному,
хірургічному та педіатричному стаціонарі;
провести диференційну діагностику при кровотечі, виявляти ознаки розвитку
геморагічного шоку у хворого та дитини;
застосувати способи тимчасової зупинки кровотечі, вибирати спосіб для кінцевої
зупинки кровотечі;
визначити групу крові за системою АВО та Rh, провести тести на індивідуальну
сумісність крові реципієнта та донора, вибрати тести на сумісність при трансфузії
компонентів донорської крові, організувати і провести трансфузію еритроцитарної
маси, свіжозамороженої плазми;
вибрати адекватний спосіб анестезії для проведення того чи іншого втручання;
провести діагностику термінальних станів, виконувати заходи елементарної
підтримки життя;
діагностувати різноманітні травматичні пошкодження;
надавати першу медичну допомогу при різноманітних травматичних пошкодженнях у
хворого та дитини;
вибрати хірургічну тактику при лікуванні різних стадій ранового процесу;
вибрати засоби для місцевого застосування при лікуванні ран в залежності від стадії
ранового процесу;
діагностувати різноманітні інфекційні хірургічні процеси, проводити між ними
диференційну діагностику у хворого та дитини;
діагностувати гнійно-некротичну стадію розвитку інфекційного хірургічного
захворювання;
вибирати відповідну хірургічну тактику для різних стадій розвитку хірургічної
інфекції;
скласти лікувальну програму при різних інфекційних хірургічних захворюваннях у
хворого та дитини;
проводити збір анамнезу та об’єктивне обстеження хірургічного хворого та дитини;
оформити карту стаціонарного хворого и дитини з хірургічною патологією.

Основних принципів медичної деонтології.

Зміст догляду за хворими та дітьми, його роль в структурі загально-терапевтичних
заходів

Методики проведення огляду та антропометричних досліджень хворого та дитини, і
робити висновок щодо конституціонального типу обстежуваного.
Навичок забезпечення особистої гігієни хворих та догляду за важко хворими та дітьми
Основних прийоми реанімаційних заходів у хворого та дитини

Структури хірургічної клініки та організацію роботи медичного персоналу
 Методів сучасної антисептики і асептики

Методів підготовки до використання перев'язочного матеріалу, операційної білизни,
хірургічного інструментарію
 Методів обробки рук хірурга та операційного поля
 Основних правил організації роботи в операційній
 Підготовки хворого та житини до планового та термінового хірургічного втручання
 Зміст догляду за хворими та дітьми, його роль в структурі лікувальних заходів

Основних функціональних обов'язків молодшого медичного персоналу в стаціонарах



Ведення певної медичної документації поліклініки
Структури та функції стаціонару, поліклініки, приймального відділень лікарень
Демонстрації володінням навичками дотримання лікувально-охоронного та
забезпечення санітарно-гігієнічного режиму основних підрозділів терапевтичного ,
хірургічного та педіатричного стаціонару

Проведенні розпитування, огляд хворого та дитини, і правилами визначення основних
показників діяльності серцево-судинної та дихальної систем і надання першої
допомоги хворим із порушеннями з боку цих систем

Проведенні оцінки стану температурного режиму хворого та дитини за результатами
визначення температури тіла та реєстрації температурних кривих
Демонстрації володіння навичками догляду за хворими із гарячкою

Механізм впливу медикаментозних та фізіотерапевтичних процедур на організм
хворого та дитини, демонструвати найпростіші медичні маніпуляції щодо їх
забезпечення

Визначення основних правил організації роботи в чистій і гнійній перев'язочних,
пояснювати особливості догляду за хворими в перев'язочних
 Організації догляду за хворим в післяопераційному періоді у хворого та дитини

Демонстрації принципів фахової субординації в системі медперсоналу

Проведення санітарно-гігієнічної обробки хворого та дитини, та правила її
транспортування

Демонстрація навичок забезпечення особистої гігієни хворого та дитини

Демонстрація навичок застосування основних видів клізм у хворих

Володіння навичками організації харчування хворих та дітей в стаціонарі

Проведення антропометричних вимірювань




4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тематика практичних занять з дисципліни «Догляд за хворими»
для студентів 2 курсу медичного факультету № 2
(Prerequisite). спеціальність – «Медицина»)
Модуль 1

Змістовий модуль 1 Структура та
основні завдання догляду в загальної
системі лікування хворих
терапевтичного профілю

4 семестр
150год/5
кредитів

Практичні заняття №№ 1-10
Теми для самостійного
опрацювання
№№ 1-30

4 семестр

Практичні заняття №№ 1-10
Теми для самостійного
опрацювання
№№ 1-10
4
Практичні заняття №№ 11-20
Змістовий модуль 2 Структура та
семестр
Теми для самостійного
основні завдання догляду в загальної
системі лікування хворих хірургічного
опрацювання
профілю
№1-10
4
Практичні заняття №№ 21-30
Змістовий модуль 3 Структура та
семестр
Теми для самостійного
основні завдання догляду в
опрацювання
загальної системі лікування хворих
№1-10
педіатричного профілю
Дисципліна включає 30 тем, які поділені на 3 тематичних модулі.

Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній
системі лікування хворих терапевтичного профілю
Тема 1. Основні принципи загального та спеціального догляду за хворими
терапевтичного профілю.
Тема 2. Розпитування хворого.
Тема 3. Загальний огляд хворого.
Тема 4. Гігієна хворого.
Тема 5. Спостереження та догляд за хворими з порушенням функції органів дихання.
Долікарська невідкладна допомога.
Тема 6. Спостереження та догляд за хворими з порушенням функції серцево-судинної
системи. Долікарська невідкладна допомога.
Тема 7. Спостереження та догляд за хворими з порушенням функції травної системи.
Долікарська невідкладна допомога. Організація лікувального харчування хворих.
Тема 8. Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи
фізичної терапії.
Тема 9. Застосування основних видів лікарських засобів, у т.ч. знеболюючих
інкурабельним пацієнтам. Парентеральне введення лікарських препаратів.
Тема 10. Загальний та спеціальний догляд за важкохворими, інкурабельними та
агонуючими пацієнтами різного віку в терапевтичній практиці.
Змістовий модуль 2. Особливості догляду за хірургічними хворими
Тема 11. Особливості догляду за хірургічними хворими в приймальному відділенні.
Тема 12. Організація роботи в хірургічному стаціонарі.
Тема 13. Санітарно-епідеміологічний режим у хірургічному стаціонарі. Методи
антисептики.
Тема 14. Догляд за хворими в передопераційному періоді.
Тема 15. Особливості догляду за хворими, що перенесли оперативне лікування, а
також із числа осіб, що постраждалі в наслідок бойових дій
Тема 16. Організація роботи в операційному блоці.
Тема 17. Догляд за хворими в реанімаційно-операційному блоці за важкохворими,
інкурабельними та агонуючими паціентами
Тема 18. Догляд за хворими в операційному блоці.
Тема 19. Догляд за хворими в чистій перев’язочній.
Тема 20. Догляд за хворими в гнійній перев’язочній.
Змістовий модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в
умовах педіатричного стаціонару
Тема 21. Структура, функції і документація приймального відділення. Госпіталізація
хворих до дитячої лікарні. Санітарна обробка та транспортування хворих. Санітарноепідемічний режим у приймальному відділенні.
Тема 22. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режими в педіатричному
стаціонарі. Приготування та використання дезінфікуючих розчинів.
Тема 23. Проведення гігієнічних та лікувальних ванн в залежності від статі та віку.
Профілактика пролежнів.
Тема 24. Термометрія. Поняття про нормальну температуру тіла. Правила
вимірювання температури тіла. Догляд за дітьми з гарячкою. Правила заповнення
температурного листа. Методика визначення частоти дихання та серцевих скорочень,
вимірювання артеріального тиску.
Тема 25. Основні види клізм, що застосовують у педіатричній практиці. Техніка
проведення їх у дітей різного віку. Постановка газовивідної трубки та грілки.
Тема 26. Облік та правила зберігання ліків. Правила перорального введення ліків.
Методика закапування крапель в ніс, вуха, очі.
Тема 27. Методика та техніка парентерального введення ліків. Ускладнення та
побічні дії медичних препаратів.

Тема 28.Організація особливості харчування дітей раннього віку.
Тема 29 Техніка вигодовування дітей різного віку життя. Функції медичної сестри по
організації харчування дітей у педіатричному стаціонарі. Перелік харчових продуктів, які
дозволено вживати в стаціонарі та умови їх зберігання.
Тема 30. Антропометричні вимірювання у дітей різного віку. Методика подачі
зволоженого кисню, проведення непрямого масажу серця і штучного дихання.

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з
конкретними цілями, засвоєння змістових модулів - на практичних підсумкових
заняттях. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тести,
розв'язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок.
Контроль засвоєння тем самостійної поза аудиторної роботи здійснюється на
проміжних контрольних заняттях та підсумковому контролі з дисципліни.
ТS та шкалою, прийнятою в Україні.ематичні плани лекцій, календарні плани практичних занять, тематичний план
самостійної поза аудиторної роботи, обсяг та напрямки індивідуальної роботи
опубліковані на сайті кафедри.
Маршрут отримання матеріалів: https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра-хірургіїмедичного-факультету-2/Студенту
Доступ
до
матеріалів
здійснюється
з
корпоративного акаунту студента s000XXX@vnmu.edu.ua.
5. Форми та методи контролю успішності навчання
Поточний контроль на практичних
заняттях
Контроль засвоєння
тематичного
розділу дисципліни на проміжних
контрольних заняттях
Підсумковий
семестровий
контроль
(диф.залік)
по
завершенню 4 семестру
Підсумковий контроль
дисципліни
- диф. залік

Засоби

діагностики
успішності навчання

Методи:

усне
або
письмове
опитування,
тестування, електронне опитування,
розв’язання ситуаційний задач
Методи: усне або письмове опитування,
електронне
тестування,
розв’язання
ситуаційних
задач, контроль практичних
навичок
Згідно положення про організацію освітнього
процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/Загальна
інформація/Основні документи)
Методи: передекзаменаційне тестування,
усне опитування
(згідно
положення
про
організацію освітнього процесу у ВНМУ
ім.М.І.Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/Загальна
інформація/Основні документи)
ТS та шкалою, прийнятою в Україні.еоретичні питання, тести, клінічноорієнтовані
ситуаційні
завдання,
практичні
завдання, демонстрація практичних
навичок

6. Критерії оцінювання
Оцінювання знань здійснюється
За чотирьох бальною системою традиційних
згідно Положення про
оцінок:
організацію освітнього процесу у
5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно», 2
ВНМУ ім.М.І.Пирогова
«незадовільно»
(посилання
https://www.vnmu.edu.ua/Загаль
на інформація/Основні
документи)Поточний контроль
Проміжні розділові контролі
За чотирьох бальною системою традиційних оцінок
Контроль практичних навичок
За чотирьох бальною системою традиційних оцінок
Підсумковий
контроль
з Сума балів за передекзаменаційне тестування (12-20
дисципліни
балів) та усне опитування (38-60 балів)
Оцінка за іспит:
71-80 балів –
«відмінно» 61-70
балів – «добре»
50-60 балів – «задовільно»
Менше 50 балів – «не задовільно»/не склав
Оцінювання дисциліни:
Поточна успішність – від 72 до 120 балів
(конвертація середньої традиційної оцінки за практичні
заняття за 120- бальною шкалою): 60% оцінки за
дисципліну Підсумковий контроль – від 50 до 80 балів:
40% оцінки за дисципліну
Індивідуальна робота – від 1 до 12
балів Сумарно від 122 до 200 балів.
Шкала оцінювання дисципліни: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцін
ка
ECTS

180-200
170-179,9
160-169,9
141-159,9
122-140,99
120-140,99

А
В
С
D
Е
Е

119-61

FX

Оцінка за національною шкалою
для
екзамену,
для заліку
курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
зараховано
добре
задовільно
задовільно
незадовільно

з
можливістю
повторного складання
незадовільно

1-60

F

з
обов’язковим

повторним
вивченням дисципліни

зараховано
не
зараховано
з
можливістю
повторного
складання
не
зараховано
з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

Оцінку «5» (відмінно) – виставляють студенту, який глибоко і надійно засвоїв
програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно та методично його викладає, у
відповіді якого тісно пов’язані теорія з практикою. При цьому студент не вагається з
відповіддю при видозміні завдання, вільно справляється з задачами та питаннями другого
та третього рівня оцінки знань, виявляє знайомство з монографічною літературою, вірно
обґрунтовує прийняте рішення, володіє елементами лікарської техніки, різносторонніми

навиками та прийомами виконання практичних робіт. Практичні навички виконує без
помилок, вміє в професійній діяльності ефективно використовувати набуті знання.
Оцінку «4» (добре) – виставляють студенту, який твердо знає програмний
матеріал, грамотно та за суттю викладе його, який не допускає істотних неточностей у
відповідях на запитання та виконанні необхідних практичних навичок.

Оцінку «3» (задовільно) – виставляють студенту який має знання лише основного
матеріалу, але не засвоїв його деталей, допускає неточності, недостатньо правильні
формулювання, порушення послідовності викладення матеріалу, зазнає труднощів у
виконанні практичних робіт або виконує їх з істотними помилками, з помилками вирішує
ситуаційні задачі третього рівня контролю знань.
Оцінку «2» (незадовільно) – виставляють студенту, який не знає значної частини
програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, невпевнено виконує практичні роботи,
не вирішує завдання ІІ-ІІІ рівня контролю знань.
7. Політика навчальної дисципліни/курсу
Студент має право на отримання якісних освітніх послуг, доступ до сучасної наукової та
навчальної інформації, кваліфіковану консультативну допомогу під час вивчення
дисципліни та опанування практичними навичками. Політика кафедри під час надання
освітніх послуг є студентоцентрованою, базується на нормативних документах
Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров’я України, статуті університету та
порядку надання освітніх послуг, регламентованого основними положеннями організації
навчального процесу в ВНМУ ім.М.І.Пирогова та засадах академічної доброчесності.
Дотримання правил розпорядку ВНМУ, техніки безпеки на практичних заняттях.
Інструктаж з техніки біологічної безпеки, безпеки поводження з хімічними реактивами та
пальниками проводиться на першому практичному занятті викладачем. Проведення
інструктажу реєструється в Журналі інструктажу з техніки безпеки. Студент, який не
пройшов інструктаж, не допускається до виконання практичних робіт.
Вимоги щодо підготовки до практичних занять. Студент повинен бути підготовленим
до практичного заняття.
На заняття слід приходити вчасно, без запізнення. Студент, який запізнився більше, ніж на
10 хвилин на заняття, не допускається до останнього і повинен його відпрацювати в
установленому порядку.
На практичних заняттях студент має бути одягнений в робочу форму (медичний халат,
шапочка). Студенти, які не мають робочої форми, не допускаються до заняття.
Студент повинен дотримуватись правил безпеки на практичних заняттях та під час
знаходження у приміщеннях кафедри.
Під час обговорення теоретичних питань студенти мають демонструвати толерантність,
ввічливість та повагу до своїх колег та викладача; при виконанні практичних завдань
робоче місце має зберігатись у порядку та бути прибраним після виконання практичної
роботи.
Використання мобільних телефонів та інших електронних девайсів. Використання
мобільних телефонів та інших електронних пристроїв на занятті допускається тільки під
час електронного тестування або опитування.
Академічна доброчесність. Під час вивчення дисципліни студент має керуватись
Кодексом академічної доброчесності ВНМУ ім.М.І.Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/
загальна інформація/ Основні документи/ Кодекс академічної доброчесності). При
порушенні норм академічної доброчесності під час поточного та підсумкових контролів
студент отримує оцінку «2» та повинен її відпрацювати своєму викладачу в
установленому порядку протягом двох тижнів після отриманої незадовільної оцінки.
Пропуски занять. Пропущені заняття відпрацьовуються в порядку, установленому в
Положенні про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи) у час, визначений
графіком відпрацювань ( опублікований на сайті кафедри https://www.vnmu.edu.ua/
кафедра-хірургії-медичного-факультету-2/Студенту)
черговому
викладачу.
Для
відпрацювання пропущеного заняття студент має пройти тестування та письмово чи усно
відповісти на питання до теми заняття. Відпрацювання пропущених лекцій
здійснюється після надання конспекту

лекційного матеріалу, або написання реферату, чи підготовки власної презентації з теми
пропущеної лекції.
Порядок допуску до підсумкового контролю з дисципліни наведений в Положенні про
організацію
освітнього
процесу
у
ВНМУ
ім.М.І.Пирогова
(посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи). До підсумкового
контролю допускаються студенти, які не мають пропущених невідпрацьованих
практичних занять та лекцій та отримали середню традиційну оцінку не менше «3».
Додаткові індивідуальні бали. Індивідуальні бали з дисципліни студент може отримати
за індивідуальну роботу, обсяг якої оприлюднений на сайті кафедри в навчальнометодичних матеріалах дисципліни, кількість балів визначається за результатами ІРС
згідно Положенню про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова
(посилання https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Вирішення конфліктних питань. При виникненні непорозумінь та претензій до
викладача через якість надання освітніх послуг, оцінювання знань та інших конфліктних
ситуацій, студент повинен подати спершу повідомити про свої претензії викладача. Якщо
конфліктне питання не вирішено, то студент має право подати звернення до завідувача
кафедри згідно Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ
ім.М.І.Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Політика в умовах дистанційного навчання. Порядок дистанційного навчання
регулюється Положенням про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ
ім.М.І.Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Основними навчальними платформами для проведення навчальних занять є Microsoft
Team, Google Meets. Порядок проведення практичних занять та лекцій, відпрацювань та
консультацій під час дистанційного навчання оприлюднюється на веб-сторінці кафедри
(https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра дитячої хірургії/Студенту/Інструкція для отримання
доступу до навчальних матеріалів кафедри дитячої хірургії ВНМУ).
Зворотній зв’язок з викладачем здійснюється через месенджери (Viber, Telegram,
WhatsApp) або електронну пошту (на вибір викладача) в робочий час.

8. Навчальні ресурси Навчально-методичне забезпечення дисципліни оприлюднено на
сайті кафедри. Маршрут отримання https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра-хірургії-медичногофакультету-2/Студенту).

9. Рекомендована література :

Основна (базова)
1. Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: навч.посібник /Л.С.
Савка, Л.І. Разінкова, О.І.Коцар; за ред. Л.М. Ковальчука, О.В. Кононова. – 3-є
вид., переробл. і допов. — К.: ВСВ “Медицина”, 2017.
– 600 с.
2. Загальна хірургія з клінічною психологією / за ред. О.Є. Каніковського, В.П.
Польового, О.І.Дронова, С.В. Сандера.- Вінниця: ФОП Рогальська І.О. - 2015.

3. Загальна хірургія: підручник / М. Д. Желіба, С. Д. Хіміч, І. Г. Герич та ін.: за
ред.професорів М.Д.Желіби, С. Д. Хіміча. – К.: ВСВ «Медицина», 2010, 2016. –
448 с.
4. Догляд за хворими. Практика: Підручник. — 3-тє вид., випр. / О.М.
Ковальова, В.М. Лісовий, С.І.Шевченко, ТS та шкалою, прийнятою в Україні..В. Фролова. — К.: Медицина, 2015.
— 488 с., пал. тв.
5. Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка:
підруч. для студ. вищ.мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації / за ред. В.І.
Литвиненка. - 7-ме вид., випр. - К. : Медицина, 2017. -424 с.
6. Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова ТS та шкалою, прийнятою в Україні..І. Догляд за
хворими (практика): підруч.для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів
акредитації.– Вид 3-тє, випр. – К.: Медицина, 2015. — 488 с.
7. Нетяженко В.З., Щуліпенко І.М., Дідківська Л.А. Догляд за хворими
(загальний і спеціальний зосновами медсестринської техніки): підруч. для студ.
вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації. – К.:
Здоров&#39;я, 2013. - 591 с.
8. Общая хирургия: учебник / Н. Д. Желиба, С. Д. Химич, И. Г. Герич и др.: под
ред.профессоров Н. Д.Желибы, С. Д. Химича. – К.: ВСИ «Медицина», 2011,
2016. – 488 с.
9. ТS та шкалою, прийнятою в Україні.яжка О.В., Антошкіна А.М., Васюкова М.М., Казакова Л.М., Лутай ТS та шкалою, прийнятою в Україні..І. та
ін. Основи догляду за дітьми. ТS та шкалою, прийнятою в Україні.ехніка лікувальних процедур і маніпуляцій:
навч. посіб. для мед. ВНЗ III-IV р.а. – 2-ге вид. / за
ред. О.В. ТS та шкалою, прийнятою в Україні.яжкої. – К. : Медицина, 2014. - 152 с.
10. Хірургія. (Підручник з загальної хірургії) /за ред. проф. Я.С. Березницького.
–Дніпропетровськ,РВА „Дніпро VAL”, ТS та шкалою, прийнятою в Україні..1. – 2014. – 443с.
Допоміжна
1. Амбулаторні хірургічні маніпуляції / за ред. Проф. Польового В.П.,
Шкваровського І. В., ЖелібиМ.Д. – Чернівці: Медуніверситет, 2013. – 252 с.
2. Волосовець О.П., Маркевич В.Е., ТS та шкалою, прийнятою в Україні.арасова І.В., Лобода А.М. Неонатологія:
навч.-метод. посіб. –Суми : СумДУ, 2011. – 214 с.
3. Гребенев А.Л., Шептулин А.А. Основы общего ухода за больными. Москва,
1991.
4. Догляд за хворими хірургічного профілю / В. П. Польовий, О. Й. Хомко, С.
П. Польова, А. С.Паляниця, І. О .Вишневський. – Чернівці: Медуніврситет –
2012. – 380.
5. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: підручник /
Н.М. Касевич. –К.Медицина, 2009. – 424 с.
6. Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка:
підруч. для студ. вищ.
мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації / за ред. В.І. Литвиненка. - 7-ме вид.,
випр.-К. : Медицина, 2017. 424 с.
7. Общая и неотложная хирургия : руководство / ред. С. Патерсон-Браун ; пер. с
англ. под ред. В. К.Гостищева. — М. : ГЭОТS та шкалою, прийнятою в Україні.АР-Медиа, 2010. — 384 с.

8. Основи догляду за хірургічними хворими: навчально-методичний посібник
для студентів ВМНЗ IV
рівня акредитації / Шумейко І.А., Лігоненко О.В., Чорна І.О., Зубаха А.Б.,
Дігтяр І.І., Стороженко О.В. -Полтава, 2015. - 160 с.
9. Перша долікарська допомога / Андрющенко В. П., Кушта Ю. Ф.,
Андрющенко Д. В. –Львів,Львівський національний медичний університет,
2011. – 351 с.
10. Польовий В. П. Догляд за хворими хірургічного профілю / В. П. Польовий,
О. Й. Хомко, С. П.Польова, А. С. Паляниця. – Чернівці: Медуніверситет, 2012.
– 380 с.
11. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г.
Майданника, К.Д. Дуки. –К.: Знання України, 2002.– 356 с.
12. Уход за больными в хирургической клинике / М.А. Евсеев – М.: ГЕОТS та шкалою, прийнятою в Україні.АРМедиа, 2008. – 192 с.
Інформаційні ресурси
Електронна адреса сайту університету: http://vnmu.edu.ua
Електронна адреса сайту бібліотеки університету: http://library.vnmu.edu.ua
Центр тестування https://www.testcentr.org.ua/uk/
МОЗ України https://moz.gov.ua/
Центр громадського здоров’я МОЗ України https://phc.org.ua/kontrolzakhvoryuvan
Науково-практичний журнал «Лабораторна діагностика»
http://acclmu.org.ua/ru/journals/
Англійською мовою:
Dr. Najeeb
Lectureshttps://www.youtube.com/channel/UCPHpx55tgrbm8FrYYCflAHw
Osmosishttps://www.youtube.com/c/osmosis/
MEDCRAMMedicalLecturesexplainedclearlyhttps://www.youtube.com/user/MEDCRAMvideos
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
Розклад та розподіл груп по викладачам опублікований на веб-сторінці кафедри https://
www.vnmu.edu.ua / кафедра-хірургії-медичного-факультету-2/Студенту).
Питання до проміжних та підсумкового контролів дисципліни опубліковані на вебсторінці
кафедри
https://www.vnmu.edu.ua
/
кафедра-хірургії-медичного-факультету-2/Студенту).

Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри хірургії медичного факультету № 2
ВНМУ ім. М.І. Пирогова Протокол № 1 від 28 серпня 2020 року.
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