


2 
 



3 

 

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів навички щодо цілісного уявлення про 

морально-деонтологічні принципи медичного фахівця та лікаря, застосовувати та закріпити 

навички фахової субординації у хірургічній клініці, закріпити володіння навичками 

організації режиму і догляду за хворими хірургічного профілю, виконувати необхідні для 

цього заходи та маніпуляції. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та 

ембріологія», «Фізіологія», «Медична біологія», «Медична хімія», «Біоорганічна та 

біологічна хімія», «Медична та біологічна фізика», «Мікробіологія, вірусологія та 

імунологія», «Деонтологія з основами професійної та корпоративної етики».. 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з анатомії людини, фізіології, та ін. дисциплін 

для рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою та науково-

методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

 

3. Навчальна практика «Загальний догляд за хворими хірургічного профілю (практика)» є 

складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою 

222 «Медицина». «Загальний догляд за хворими хірургічного профілю (практика)» є 

обов’язковим клінічним компонентом освітньої програми, вивчення якої покликано 

сформувати у студента цілісне уявлення про роботу хірургічного стаціонару закладів 

охорони здоров’я, правилами контакту із хворими, закласти морально-етичні основи 

подальшої професійної поведінки. Дисципліна передбачає вивчення гігієнічних, 

профілактичних та лікувальних заходів, які входять до компетенції медичного персоналу і 

застосовуються для створення комфортних умов перебування хворого у хірургічному 

стаціонарі, сприяння якнайшвидшого одужання пацієнта, запобігання розвитку ускладнень, а 

також опанування найпростішими маніпуляціями надання першої медичної допомоги при 

невідкладних станах.  

Програма навчальної практики структурована, містить наступні розділи: введення в 

хірургію, засади роботи хірургічного стаціонару. Асептика та антисептика при роботі 

хірургічного стаціонарного відділення. Організація роботи перев'язочній: чиста та гнійна 

перев’язочна. Асептика та антисептика. Догляд за хворими з чистими ранами та гнійними. 

Стерилізація, організація та регламент роботи в операційному блоку. Хірургічна операція: 

підготовка хірурга, пацієнтів до планових та ургентних оперативних втручань. Заходи з 

догляду за хворими у післяопераційному періоді.  

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

 

1. Забезпечити набуття здобувачем освіти основних теоретичних знань, необхідних для 

організації комфортних умов перебування хворого у хірургічному стаціонарі та 

забезпечення необхідного догляду за ним на всіх етапах лікування; 

2. Забезпечити набуття здобувачем освіти основних практичних навичок з догляду за 

хворими в умовах хірургічного стаціонару та вміння визначати й оцінювати загальний 

стан хірургічного пацієнта, основні параметри його життєдіяльності та правила 

забезпечення життєвих потреб організму; 

3. Сформувати у студентів морально-етичні та деонтологічні якості при професійному 

спілкуванні з хворим. 
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4. Забезпечити набуття здобувачем освіти навичок використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

5. Забезпечити набуття здобувачем освіти виконання медичних маніпуляцій гідно зі 

стандартами та правилами інфекційної безпеки. 

6. Практика проводиться у хірургічному відділенні стаціонару безпосередньо під час ІV 

навчального семестру. Проходження практики з догляду за хворими здійснюється 

шляхом самостійної роботи студентів та консультацій лікарями-хірургами. Оскільки 

під час практики студенти вперше знайомляться з клінікою та безпосередньо 

спілкуються з хворими, робочий день студента складається з двох частин: 1) 

засвоєння теоретичного матеріалу щодо особливостей роботи хірургічного стаціонару 

та основних маніпуляцій і їх відпрацювання під контролем викладача (у вигляді 

консультацій); 2) самостійна робота студента у відділеннях стаціонару та закріплення 

отриманих знань і умінь (самостійна робота студентів).  

 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 

222 «Медицина») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

- інтегральна: Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та 

інноваційного характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим 

ступенем автономії. 

 

- загальні компетентності  

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 04. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 ЗК 07. Здатність працювати в команді.  

ЗК 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків. 

 

- спеціальні (фахові, предметні) компетентності: за шифрами; 

СК 01. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.  

СК 07. Здатність до діагностування невідкладних станів.  

СК 08. Здатність до визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги.  

СК 09. Здатність до проведення лікувальноевакуаційних заходів.  

СК 10. Здатність до виконання медичних маніпуляцій.  

СК 11. Здатність розв'язувати медичні проблеми у нових або незнайомих середовищах за 

наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та 

етичної відповідальності.  

СК 13. Здатність до проведення санітарногігієнічних та профілактичних заходів.   

СК.24. Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними 

тваринами. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - 
автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати 

1.1. Етичні норми, алгоритми забезпечення 

режиму 

перебування у хірургічному стаціонарі під 

часпроведення лікування 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповне

нь; модульний 

контроль; 

публічний захист 

практики 

10 

1.2. Систему санітарно-гігієнічних та 

профілактичних заходів хірургічного 

стаціонару 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповне

нь; модульний 

контроль; 

публічний захист 

практики 

10 

1.3. Систему паперового та електронного 

документообігу в професійній роботі 

медичного персоналу хірургічного 

стаціонару 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповне

нь; модульний 

контроль; 

публічний захист 

практики 

10 

1.4. Методологію опитування та об’єктивного 

обстеження пацієнта.  

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповне

нь; модульний 

контроль; 

публічний захист 

практики 

10 

1.5. Алгоритми надання екстреної медичної 

допомоги при невідкладних станах. Засади 

організації харчування в хірургічному 

стаціонарі. 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповне

нь; модульний 

контроль; 

публічний захист 

практики 

10 

 Вміти 

2.1. Проводити опитування пацієнтів 

хірургічного стаціонару та виконувати 

маніпуляції для пацієнтів хірургічного 

профілю  

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Поточний 

контроль; 

щоденник 

 

10 

2.2. Складати план обстеження та аналізувати 

дані лабораторних та інструментальних 

Самостійна 

робота за 

Поточний 

контроль; 

5 



6 

 

обстежень при типовому перебігу 

найбільш поширених захворювань в 

хірургії. Проводити клінічне обстеження 

хворих з хірургічними хворобами. 

місцем 

проведення 

практики 

щоденник;  

звіт за 

практикою; 

публічний захист 

практики 

2.3. Застосовувати 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; проводити 

роз’яснення серед населення щодо 

санітарно-гігієнічних та профілактичних 

заходів виникнення та розповсюдження 

захворювань серед населення 

 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Поточний 

контроль; 

щоденник;  

звіт за 

практикою; 

публічний захист 

практики 

10 

2.4. застосовувати методи підготовки до 

використання перев'язочного матеріалу, 

операційної білизни, хірургічного 

інструментарію, шовного матеріалу. 

Проводити обробку рук перед операцією та 

обробку операційного поля 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Поточний 

контроль; 

щоденник;  

звіт за 

практикою; 

публічний захист 

практики 

5 

2.5. демонструвати накладання бинтових та 

гіпсових пов'язок. Організувати підготовку 

хворого до планової та ургентної 

хірургічної операції. Проводити догляд за 

хворим у післяопераційному періоді 

 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Поточний 

контроль; 

щоденник;  

звіт за 

практикою; 

публічний захист 

практики 

10 

 Комунікація 

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку в формі доповідей з використанням 

сучасних технологій, коректно вести 

дискусію з колегами. Застосовувати засади 

етики та деонтології при спілкування з 

медичним персоналом, пацієнтами та їх 

родичами 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Поточний 

контроль; 

публічний захист 

практики 

5 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових питаннях 

хірургії, проводити підбір та аналіз 

сучасної літератури за даним напрямком, 

використовувати її, а також програми 

обробки даних для планування, отримання 

й аналізу результатів власної науково-

дослідної роботи. 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Звіт за 

практикою; 

публічний захист 

практики 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 
Результати  навчання  

дисципліни (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

ПРН 14. Визначати тактику та 

надавати екстрену медичної допомогу 

при невідкладних станах (за списком 

3) в умовах обмеженого часу згідно з 

існуючими клінічними протоколами 

та стандартами лікування. 

     + + + + +   

ПРН 15. Організовувати надання 

медичної допомоги та лікувально-

евакуаційних заходів населенню та 

військовослужбовцям в умовах 

надзвичайних ситуації та бойових дій, 

в т.ч. у польових умовах. 

+ + + + +    + +  + 

ПРН 17. Виконувати медичні 

маніпуляції (за списком 5) в умовах 

лікувального закладу, вдома або на 

виробництві на підставі попереднього 

клінічного діагнозу та/або показників 

стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, 

дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм. 

+ + + + +    + +  + 

ПРН 21. Відшуковувати необхідну 

інформацію у професійній літературі 

та базах даних інших джерелах, 

аналізувати, оцінювати та 

застосовувати цю інформацію. 

+ + + + +    + + + + 

 

 

 

7.1 Форми оцінювання студентів 

 

- поточне оцінювання (поточний контроль): 

1. Модульний контроль – РН 1.1–1.5 – 20 балів / 10 балів 

4. Щоденник – РН 2.1–2.5 – 20 балів / 10 балів 

6. Усні відповіді /доповнення  - РН 1.1–1.5– 10 балів / 5 балів 

7. Поточний контроль – РН 2.1–2.5, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

8. Звіт за практикою – РН 1.1–1.5, 2.2–2.5, 4.1  – 20 балів / 10 балів  

9. Публічний захист звіту про практику – РН 1.1–1.5, 2.2–4.1  – 20 балів / 10 балів  

 

- семестрове оцінювання (семестровий контроль): диференційований залік 

 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено диференційований залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно 
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оціненими результатами навчання протягом семестру. Оцінки нижче мінімального 

порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються.  

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є оформлення згідно встановлених вимог щоденника практики, підготовка та 

оформлення звіту по практиці (згідно встановлених вимог), отримання оцінки виконання 

студентом усіх передбачених програмою практики завдань від керівника практики, захист 

звіту про практику.  

Наявність заповненого та завіреного підписом керівників практики Щоденника та 

Підсумкового звіту є обов’язковим. 

Модульний контроль передбачає тестовий контроль. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання:  
Поточне оцінювання. Поточний контроль студентів оволодіння практичними 

навичками здійснюється відповідно до конкретних цілей керівниками – викладачами 

практики (перелік питань та практичних навичок, які має засвоїти студент при вивченні 

дисципліни «Загальний догляд за хворими хірургічного профілю (практика)» у Додатку 2). 

Одним із видів діяльності студента та його контролю з боку керівника практики є ведення 

Щоденника виробничої практики, який заповнюється студентом після кожного дня 

проходження практики та підписується керівником виробничої практики. Після закінчення 

кожного змістового модуля студент заповнює Підсумковий звіт про виконану роботу.  

Оцінювання виконання програми практики (виконання студентом усіх передбачених 

програмою практики завдань, оформлення щоденника практики, підготовки та оформлення 

звіту згідно вимог, оцінювання практики її керівником) проводиться наприкінці або по 

закінченні практики. Захист звіту про практику проводиться перед комісією за участю 

керівника практики від кафедри наприкінці або по закінченні практики (оцінюється 

логічність та коректність викладання, відповідність меті та завданням практики, 

аргументованість відповідей на запитання). 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

8. Структура освітнього компоненту  

 

№ 

п/п 

Номер і назва виду роботи Кількість 

годин 

1.  Виконання студентом усіх передбачених програмою практики 

завдань 

48 

2.  Модульний контроль  4 

3.  Оформлення щоденника та звіту практики 6 

4.  Захист звіту про практику 2 

Загальний обсяг 60 год. 

 
 



 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 

1. Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: навчальний посібник / Л.С. Савка, Л.І. 

Разінкова, О.І. Коцар, Л.М. Ковальчук, О.В. Кононов. — 4-е видання, 2018 р 

2. 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. 
3. Догляд за хворими з гнійною патологією: метод. вказ. до практ. Занять та самост. роботи 

студентів 3-го курсу II та IV мед. фак-тів з дисципліни «Догляд за хворими» / упоряд. В. О. 

Сипливий, А. Г. Гузь, В. В. Доценко та ін. – Харків : ХНМУ, 2020. – 40 с. 

 

 

10. Додаткові ресурси: 

1. Центр тестування МОЗ України – база ліцензійних тестових завдань «Крок-2».   

2.  Яворський О.Г. DVD-фільм «Догляд за хворими. Основи мед сестринської справи» (у 2-х 

частинах) / Яворський О.Г., аудіо- та відеоматеріали, 2013. 

3.  Яворський О.Г. DVD-фільм «Огляд хворого. Основи мед сестринської справи» (у 2-х 

частинах) / Яворський О.Г., аудіо- та відеоматеріали, 2013. 

4. Наказ МОЗ України № 798 від 21.09.2010 «Про затвердження методичних рекомендацій 

"Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу» 

5. . Наказ МОЗ України № 110 від 14.02.2012 Про затвердження форм первинної облікової 

документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я 

незалежно від форми власності та підпорядкування [електронний ресурс]. - Режим доступу 

:http://medsoft.ucoz.ua 

6. Наказ МОЗ України № 223 від 22.10.1993 Про збір, знезараження та здачу використаних 

медичних виробів одноразового застосування із пластичних 
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Додаток 

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Самості

йна 

робота* 

1.  Самостійна робота. Етапи розвитку хірургії, вітчизняні 

хірургічні школи; організація хірургічної допомоги в Україні. 

Правила поведінки у хірургічній клініці. Питання хірургічної 

деонтології. Структура хірургічної клініки. Поняття про гігієну у 

хірургічному стаціонарі з метою профілактики розповсюдження 

госпітальної інфекції. Гігієна тіла, одягу медперсоналу, гігієна 

білизни і одягу хворих. Обов'язки постової та старшої медсестри. 

Пост медсестри. Медична документація. Медичні маніпуляції: 

термометрія, ін'єкції (техніка проведення). 

8 

2.  Самостійна робота. 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. 

Догляд за хворими в чистій перев’язочній. Санітарно-гігієнічні 

вимоги до перев’язочної. Організація роботи. Види 

перев’язочного матеріалу, його властивості. Типові бинтові 

пов’язки. Правила бинтування.  Особливості догляду за 

хворими, що перенесли оперативні втручання на голові і шиї. 

Накладання бинтових пов’язок на голову, шию. 

Догляд за хворими у післяопераційному періоді, що перенесли 

втручання на кінцівках. Особливості догляду за хворими, 

оперованими на животі, промежині. Особливості харчування. 

Типові бинтові пов’язки на живіт, промежину, кінцівки. 

8 

3.  Самостійна робота. Асептика та антисептика. Догляд за хворими 

з гнійною патологією. Визначення понять «Асептика» та « 

Антисептика». Класифікація методів асептики та антисептики, їх 

характеристика. Особливості догляду за хворими з гнійною 

патологією. Організація роботи гнійної перев’язочної. 

Особливості перев’язок і догляд за хворими з анаеробною 

інфекцією. Утилізація перев’язочного матеріалу, забрудненого 

гнійними виділеннями. 

8 

4.  Самостійна робота. Стерилізація перев’язочного матеріалу і 

операційної білизни. Організація роботи в операційній. 

Хірургічна обробка рук хірурга та операційного поля. 

Ознайомлення з методикою виготовлення серветок, тампонів, 

кульок. Підготовка операційної білизни та перев’язочного 

матеріалу до стерилізації, методи укладки в бікси; застосування 

сучасних стерилізаційних (безбіксових) стерилізаторів. Будова і 

робота автоклава, техніка безпеки. Методи підготовки рук хірурга 

до операції. Догляд за руками хірурга поза клінікою. Обробка 

операційного поля. Будова операційного блоку. Види прибирань. 

Методи транспортування хворих в операційну. Правила одягання 

операційної білизни. Підготовка інструментів до стерилізації. 

Приготування миючих та дезінфікуючих розчинів. Проби на 

якість передстерилізаційної обробки інструментів. Методи 

8 



11 

 

стерилізації ріжучих, оптичних, загально-хірургічних 

інструментів. Види шовного матеріалу. Методи стерилізації 

шовного матеріалу. 

 

5.  Самостійна робота. Хірургічна операція, підготовка хворих до 

операцій. Догляд за хворими у післяопераційному періоді.  

Поняття про хірургічну операцію. Передопераційний період, його 

задачі. Особливості підготовки хворих до планових і термінових 

операцій.  

8 

6.  Самостійна робота. Передопераційний період: догляд за шкірою 

хворого, санація ротової порожнини, гоління волосся, очищення 

кишечнику за допомогою клізм, гігієна білизни та одягу хворих. 

Основні принципи до догляду за хворими у післяопераційному 

періоді. Профілактика можливих ускладнень. Харчування хворих. 

Особливості догляду за хворими похилого віку. 

8 

7.  
Самостійна робота. Заповнення щоденника 4 

8.  
Самостійна робота. Написання звіту по практиці, захист 4 

9.  Самостійна робота. Диференційований залік 
4 

10.  Всього, годин 
60 

 


