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1. Загальна інформація про викладача  

 

Викладач: асистент, к.мед.н. Лісова Оксана Олександрівна 

e-mail: oksana.lisovaya@gmail.com   

Кафедра: загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб 

Адреса: вул. Оптимістична, 1,  КНП «Міська лікарня №4» Запорізької міської ради 

 

Викладач: доцент, к.мед.н. Шершньова Оксана Володимирівна 

e-mail: Dr.Shershnyova@ gmail.com  

Кафедра: загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб 

Адреса: вул. Оптимістична, 1,  КНП «Міська лікарня №4» Запорізької міської ради 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

 

Назва дисципліни:   «Догляд за хворими (практика)» 

 

Кількість кредитів з дисципліни: 90 годин / 3 кредити ECTS (лекцій – 0, практичних 

занять – 20, СРС – 70). На виробничу практику з догляду за хворим терапевтичного 

профілю відводиться 45 годин / 1,5 кредити ECTS (практичні заняття 10 годин, СРС 35 

годин). 

 

3. Семестр: 3 

  

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні «Догляд за 

хворими (практика)»): анатомія, фізіологія, біохімія, патанатомія, патофізіологія, 

пропедевтика внутрішніх хвороб 

 

Постреквізіти (перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими знання, здобуті при 

вивченні «Догляд за хворими (практика)»): внутрішня медицина 

  

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

Загальний догляд за хворими є невід'ємною частиною медицини. Він виділяється в 

самостійну дисципліну і являє собою комплекс заходів, спрямованих на полегшення стану 

пацієнта і забезпечення успіху лікування. 

Догляд за хворими передбачає такі заходи:  

1) створення гігієнічного оточення навколо хворого;  

2) виконання призначень лікаря;  

3) проведення різноманітних лікувальних процедур;  

4) надання допомоги під час прийняття їжі, при фізіологічних відправленнях; 

5) профілактика ускладнень (пролежнів, гіпостатичної пневмонії);  

6) проведення діагностичних маніпуляцій (шлункове, дуоденальне зондування, 

збирання біоматеріалу для лабораторного дослідження);  
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7) спостереження за функціонуванням усіх органів та систем організму;  

8) надання невідкладної долікарської допомоги;  

9) полегшення страждань пацієнта;  

10) позитивний психологічний вплив на пацієнта, підтримування віри в 

одужування;  

11) ведення медичної документації.  

Основними завданнями проведення практики з догляду за хворим є:  

● набуття та удосконаленення професійних навичок молодшої медичної сестри; 

● закріплення на практиці теоретичних знань з базових дисциплін; 

● поглиблення та систематизація знань й умінь з догляду за хворими у відповідності до 

принципів медичної етики та деонтології. 

Значення догляду за хворими важко переоцінити. Нерідко успіх лікування і 

прогноз захворювання цілком визначається якістю догляду. Таким чином, догляд за 

хворими є обов'язковим складником усього процесу лікування, який безпосередньо 

впливає на його ефективність. 

Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

інтегральна: Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог 

загальні: 

 Здатність застосовувати знання з виробничої практики (догляд за хворими) у 

практичних ситуаціях 

 Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії 

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

спілкуватись другою мовою 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються 

 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

спеціальні (фахові, предметні): 

 Збирання медичної інформації про стан пацієнта. 

 Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

 Діагностування невідкладних станів 

 Визначення тактики та надання екстреної долікарської медичної допомоги 

 Ведення медичної документації 

 Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих цілей, 

визначених у Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 221 «Стоматологія».  

 

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

 набуття та удосконаленення професійних навичок молодшої медичної сестри; 
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 закріплення на практиці теоретичних знань з базових дисциплін; 

 поглиблення та систематизація знань й умінь з догляду за хворими у відповідності 

до принципів медичної етики та деонтології. 

 

 5.4 Зміст навчальної дисципліни:  модуль 1, змістовий модуль 1, 5 тем. Змістовий 

модуль 2 проводиться кафедрою хірургічного профілю. 

 

Основні принципи загального та спеціального догляду за хворими терапевтичного 

профілю. Поняття про лікувально-охоронний, санітарний та лікарняний режими 

терапевтичного стаціонару. Приймальне відділення. Організація роботи терапевтичних 

відділень стаціонару. 

 

Розпитування хворого та його роль в оцінці загального стану пацієнта. Роль огляду 

хворого в оцінці загального стану пацієнта. Температура тіла, правила її вимірювання та 

реєстрації. Догляд за хворими з гарячкою.  

 

Визначення основних показників геодинаміки та дихання. Застосування основних 

видів лікарських засобів. Зовнішнє та внутрішнє застосування лікарських засобів. 

 

Організація лікувального харчування хворих. Загальний і спеціальний догляд за 

тяжкохворими і агонуючими. Поняття про клінічну і біологічну смерть. Поняття про 

реанімацію. 

 

Методика виконання медичних маніпуляцій. Методика виконання заходів першої 

медичної допомоги при невідкладних станах за надзвичайних умов. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  

 

№ 

пп 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Завдання для самостійної 

роботи 

 

1 Тема 1. Основні принципи 

загального та спеціального 

догляду за хворими 

терапевтичного профілю. Поняття 

про лікувально-охоронний, 

санітарний та лікарняний режими 

терапевтичного стаціонару. 

Приймальне відділення. 

Організація роботи терапевтичних 

відділень стаціонару. 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л –   

СРС - 7 год.   

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення Щоденника 

виробничої практики та 

Підсумкового звіту. 

Індивідуальна робота у 

терапевтичному відділенні. 

2 Тема 2. Розпитування хворого та 

його роль в оцінці загального 

стану пацієнта. Роль огляду 

хворого в оцінці загального стану 

ПЗ - 1 год.,  

Л –   

СРС – 7 год.   

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення Щоденника 

виробничої практики та 
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пацієнта. Температура тіла, 

правила її вимірювання та 

реєстрації. Догляд за хворими з 

гарячкою.  

 

Підсумкового звіту. 

Індивідуальна робота у 

терапевтичному відділенні. 

    

3 

Тема 3. Визначення основних 

показників геодинаміки та 

дихання. Застосування основних 

видів лікарських засобів. Зовнішнє 

та внутрішнє застосування 

лікарських засобів. 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л –   

СРС – 7 год.   

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення Щоденника 

виробничої практики та 

Підсумкового звіту. 

Індивідуальна робота у 

терапевтичному відділенні. 

4 Тема 4. Організація лікувального 

харчування хворих. Загальний і 

спеціальний догляд за 

тяжкохворими і агонуючими. 

Поняття про клінічну і біологічну 

смерть. Поняття про реанімацію. 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л –   

СРС – 7 год.   

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення Щоденника 

виробничої практики та 

Підсумкового звіту. 

Індивідуальна робота у 

терапевтичному відділенні. 

5 Тема 5. Методика виконання 

медичних маніпуляцій. Методика 

виконання заходів першої 

медичної допомоги при 

невідкладних станах за 

надзвичайних умов. 

 

ПЗ – 1,5 год.,  

Л –    

СРС – 7 год.   

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення Щоденника 

виробничої практики та 

Підсумкового звіту. 

Індивідуальна робота у 

терапевтичному відділенні. 

12 Контроль змістового модуля 

 

ПЗ – 1,5 год.,  

Л –  

СРС –  

 

 

6. Самостійна робота студента  

№ 

з/п 
Зміст 

Кільк. 

годин 
Вид контролю 

Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими терапевтичного 

профілю 

1. Підготовка до практичних занять 5 Поточний 

контроль на 

практичних 

заняттях 

2. Засвоєння практичних навичок, наведених у плані 

практичної підготовки студента 

20 Поточний 

контроль на 

практичних 

заняттях 

3. Заповнення основної звітної документації – 

Щоденника виробничої практики та Підсумкового 

звіту 

5 Поточний 

контроль на 

практичних 

заняттях 

4. Індивідуальна робота: 

- тижневе спостереження за хворим із гарячкою, 

заповнення температурного листа, встановлення типу 

гарячки та доповідь досліджуваного випадку на 

2 Поточний 

контроль на 

практичних 

заняттях 
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занятті 

5. Підготовка до контролю знань та практичної 

підготовки студентів 

3 Контроль знань та 

практичної 

підготовки 

УСЬОГО ГОДИН 35  

 

Консультативна допомога:   щоденно за необхідністю (1-2 год.)  

 Контрольні заходи:  Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на 

практичних заняттях відповідно до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи 

викладача зі студентами. 

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-трансферній системі організації 

навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005). 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей під час кожного 

з практичних занять та під час самостійної роботи у відділенні стаціонару. Для контролю 

рекомендується застосовувати наступні засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

контроль виконання практичних навичок, тест-контроль теоретичної підготовки.  

Одним з видів індивідуальної діяльності студента та його контролю з боку 

викладача є ведення Щоденника виробничої практики, який заповнюється студентом 

кожного дня та підписується викладачем після завершення самостійної частини роботи 

студента у стаціонарі. По закінченні кожного змістового модулю виробничої практики 

студентом заповнюється Підсумковий звіт про виконану роботу. Наявність заповненого та 

завіреного підписом викладача Щоденника і Підсумкового звіту є обов’язковою для 

допуску студента до підсумкового контролю знань та практичної підготовки з виробничої 

практики. 

 

7. Список основної та додаткової літератури 

7.1. Основна література  

1. Михайловська Н.С. Основи внутрішньої медицини / Н.С. Михайловська, О.В. 

Шершньова, Г.В. Грицай, О.О. Лісова, Т.О.Кулинич // Електронний навчально-

методичний комплекс з основ внутрішньої медицини для  студентів 2, 3, 4 курсів, 

спеціальності 221 «Стоматологія». - Рекомендовано ЦМР ЗДМУ (прот. № 3 від 

02.02.2017). 

2. Михайловська Н.С. Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх 

хвороб. Симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів. Модуль 1» / Н.С. 

Михайловська, Т.В. Олійник // Збірник тестових завдань для підсумкового  контролю 

знань студентів 2 курсу ІІІ мед. факультету, спеціальність «Стоматологія» за програмою 

навчальної дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини». - Рекомендовано ЦМР 

ЗДМУ (прот. № 1 від 28.09.2017). –119 с. 

3. Архій Е.Й., Москаль О.М., Сірчак Є.С., Коваль В.Ю., Дербак М.А. Розумик Н.В. 

Навчальний посібник. “Пропедевтика внутрішніх хвороб. Практикум. в 3-х ч.”: В-во 

Говерла.-Ужгород. - 2017. - 554 с. 

4. Михайловская Н.С. Практикум по дисциплине «Пропедевтика внутренней 

медицины» для студентов – иностранных граждан 2 курса, специальность «Стоматология» 
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/ Н.С. Михайловская, О.А. Лисовая. - Рекомендовано ЦМР ЗДМУ (прот. № 3 від 

02.02.2017). –72 с. 

5. Михайловська Н.С. Практикум / Н.С. Михайловська, О.О. Лісова   // Практикум з 

навчальної дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини» для студентів II курсу 

спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» напряму підготовки 1201 «Медицина». – 

Рекомендовано ЦМР ЗДМУ (прот. № 3 від 10.03.2016). – 78 с. 

6. Пропедевтика внутрішньої медицини: національний підручник / К.О. Бобкович, 

Є.І. Дзісь, В.М. Жебель, Р.І. Ільницький, та співав. за ред. проф. М.С. Расіна. – Вінниця: 

Нова Книга, 2014. – 208 с. 

7.2. Додаткова література  

1. Москаленко В. Ф.Пропедевтика внутрішньої медицини: загальна семіотика і 

діагностика. - Київ: «Книга плюс», 2007. – 632 с. 

2. Амосов В. Пропедевтика внутренних болезней. Учебник для медицинских вузов, 

2015. – 477 с. 

3. Лис М.А. Пропедевтика внутренних болезней. Учебное пособие для студентов 

лечебного факультета. - Гродно: ГрГМУ, 2011. – 360с. 

4. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими /За заг. 

ред. А.В. Єпішина. – Тернопіль:Укрмедкнига, 2001. – 768 с. 

5. Банченко Г.В., Ю.М. Максимовський, В.М. Гришин. //Язык – «зеркало» организма. 

– М., 2000. с.218 -306. 

6. Дзяк Г.В. Основи обстеження хворого та схема історії хвороби: довідник / Г.В. 

Дзяк, В.З. Нетяженко, Т.А. Хомазюк та ін. //Дн-ск : Арт-прес – 2002 р. 

7. Ослопова В.Н. Общий уход в терапевтической клинике / под ред. В.Н. Ослопова // 

М.: МЕДпресс-информ – 2002 р. 

8. Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник / Ю.І.Децик, О.Г. Яворський, Р.Я. 

Дутка та ін.; за ред. проф.  О.Г. Яворського. 3-є вид., виправл. і допов. – К.: ВСВ 

«Медицина», 2013.- 552 с. + 12с. кольор. вкл.   

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання  

 8.1. Види контролю  

˗ Поточний 

˗ Підсумковий (заключний) 

8.2. Форми контролю 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у 

відповідності з конкретними цілями.під час кожного з практичних занять та під час 

самостійної роботи у відділенні стаціонару. Для контролю рекомендується застосовувати 

наступні засоби діагностики рівня підготовки студентів: контроль виконання практичних 

навичок, тест-контроль теоретичної підготовки.  

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної 

кількості балів (110 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – 

«задовільно». До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну 

роботу – не більше 10). Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої 

арифметичної оцінки за традиційною чотирибальною системою незалежно від кількості 

занять в модулі. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною 

http://mediki.sumy.ua/vnutr/1455-mostoviy-yum-suchasn-klasifkacyi-ta-standarti-lkuvannya-rozpovsyudzhenih-zahvoryuvan-vnutrshnh-organv-djvu.html
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розробкою для запланованої теми. 

Одним з видів індивідуальної діяльності студента та його контролю з боку 

викладача є ведення Щоденника виробничої практики, який заповнюється студентом 

кожного дня та підписується викладачем після завершення самостійної частини роботи 

студента у стаціонарі. По закінченні кожного змістового модулю виробничої практики 

студентом заповнюється Підсумковий звіт про виконану роботу. Наявність заповненого та 

завіреного підписом викладача Щоденника і Підсумкового звіту є обов’язковою для 

допуску студента до підсумкового контролю знань та практичної підготовки з виробничої 

практики. 

Оцінювання індивідуальної самостійної роботи: кількість балів за різні види 

індивідуальної самостійної роботи студента залежить від її обсягу і значимості, але не 

більше 10 балів. При цьому за виконання передбаченої індивідуальної роботи під час 

проходження виробничої практики в терапевтичному відділенні студент може отримати 

максимум 10 балів. Ці бали додаються до суми балів, набраних студентом за поточну 

навчальну діяльність. 

Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення дисципліни і 

передбачає перевірку: демонстрації виконання практичної навички відповідальному 

викладачеві кафедри; тестування на паперових носіях. 

Контроль опанування передбаченими переліком практичними навичками з кожного 

змістового модулю здійснюється викладачами кафедр терапевтичного та хірургічного 

профілю, на базі яких проходила виробнича практика. 

Враховуючи, що виробнича практика з догляду за хворими вивчається студентами 

на різних кафедрах (терапевтичного та хірургічного профілю) і проведення єдиного 

модульного контролю має організаційні обмеження, по завершенню кожного змістового 

модуля виробничої практики на останньому занятті проводиться контроль знань та 

практичної підготовки студентів з догляду за хворими відповідного профілю. 

Засобами діагностики засвоєння матеріалу є вирішення тестових завдань та 

контроль виконання практичних навичок із вищенаведеного переліку. 

Оцінка за підсумковий контроль з кожного змістового модуля відповідного 

профілю складається із суми балів, які студент отримав за відповіді на питання тестового 

контролю та демонстрацію виконання практичних навичок. Максимальна кількість 

балів, яку студент може отримати під час контролю змістового модулю, складає 80.  

Оцінювання дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, 

яким зараховані обидва змістові модулі, та розраховується як середнє арифметичне 

кількості балів, що отримав студент за проходження змістових модулів 1 («Структура та 

основні завдання догляду за хворими терапевтичного профілю») та 2 («Догляд за хворими 

хірургічного профілю») на відповідних кафедрах 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

змістового модулю - 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів 

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

 

9. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 
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- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 


