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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про основні прийоми 

професійної діяльності медичного персоналу спрямованих на створення сприятливих 

умов успішного лікування хворих, полегшення їхнього стану і задоволення основних 

фізіологічних потреб організму на основі глибокого знання та розуміння особливостей 

функціонування організму хворої людини із дотриманням принципів медичної етики 

та деонтології. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Гістології, цитології та 

ембріології», «Фізіології та анатомії людини», «Медичної біології», «Медичної 

хімії», «Біоорганічної та біологічної хімії», «Медичної та біологічної фізики», 

«Мікробіології, вірусології та імунології». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання із фізіології та анатомії людини, 

гістології цитології та ембріології, медичної біології та ін. навчальних дисциплін 

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

науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Догляд за хворими» є складовою програми професійної 

підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». 

«Догляд за хворими» є першою, обов’язковою клінічною дисципліною, вивчення якої 

покликано ознайомити студента із роботою медичних закладів стаціонарного типу, 

правилами контакту із хворими, закласти морально-етичні основи подальшої 

професійної поведінки. Дана дисципліна передбачає вивчення гігієнічних, 

профілактичних та лікувальних заходів, які входять до компетенції медичного 

персоналу і застосовуються для створення комфортних умов перебування хворого у 

медичному закладі, сприяння якнайшвидшого одужання пацієнта, запобігання 

розвитку ускладнень, а також опанування найпростішими маніпуляціями надання 

першої медичної допомоги при невідкладних станах. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

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

організації комфортних умов перебування хворого у 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 стаціонару та вміння визначати й оцінювати загальний стан 

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. 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 

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

спеціальність 222 «Медицина») дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти 

наступних компетентностей: 
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інтегральної: 

- здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов; 

загальних: 

 знання та розуміння предметної області (медицини) та області професійної 

діяльності; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

 здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово; 

 уміння спілкуватися однією з іноземних мов, міжнародного наукового 

спілкування; 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт; 

 здатність працювати як самостійно, так і в команді; 

 здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

 здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 навички міжособистісної взаємодії. 

 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

 здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 дотримання морально-етичних та деонтологічних аспектів професійної 

діяльності й інтелектуальної чесності; 

спеціальних (фахових, предметних): 

 базові теоретичні та методологічні знання в галузі медичних наук та на межі 

предметних галузей; 

 здатність застосовувати знання та вміння з медичної біології, біоорганічної та 

біологічної хімії, медичної та біологічної фізики та інших суміжних наук для 

вирішення завдань сучасної медицини; 

 уміння використовувати знання й практичні навички в галузі медичних наук та 

на межі предметних галузей для дослідження різних рівнів організації 

людського організму, фізіологічних явищ і процесів; 

 уміння застосовувати знання і розуміння основних фізіологічних законів, теорій 

та концепцій для розв’язання конкретних медичних завдань; 

 навички опитування та огляду пацієнта. 

 здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

 навички виконання медичних маніпуляцій. 

 здатність до забезпечення необхідного режиму перебування хворого у стаціонарі 

при лікуванні захворювань. 

 здатність до забезпечення відповідного характеру харчування при лікуванні 

захворювань. 

 навички надання екстреної медичної допомоги. 

 здатність до ведення медичної документації. 
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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 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати    

1.1. Етичні норми, алгоритми 

забезпечення режиму 

перебування у стаціонарі під час 

проведення лікування 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2,3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень; 

 

7 

1.2. Систему санітарно-гігієнічних 

та профілактичних заходів в 

умовах медичного стаціонару 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2,3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень; 

 

7 

1.3. Систему офіційного 

документообігу в професійній 

роботі медичного персоналу, 

включаючи сучасні комп’ютерні 

інформаційні технології 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2,3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень; 

 

7 

1.4. Стандартні схеми опитування 

пацієнта 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2,3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень; 

 

7 

1.5. Алгоритм надання екстреної 

медичної допомоги при 

невідкладних станах (зупинка 

серця та дихання) 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2,3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень; 

 

7 

1.6. Принципи організації 

раціонального харчування, 

основи призначення дієти при 

лікуванні захворювань, 

принципи і методи пропаганди 

здорового способу життя 

Самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень; 

 

7 

2 Вміти    

2.1. Провести бесіду з пацієнтом (у 

т.ч. з дитиною), на підставі 

алгоритмів та стандартів; 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень; 

Демонструвати володіння 

практичними навичками, що 

розглядаються в рамках курсу; 

7 

2.2. Організувати санітарно-

гігієнічний та лікувально-

охоронний режими основних 

підрозділів стаціонару, вести 

пропаганду здорового способу 

життя; 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень; 

 

7 

2.3. На основі поглиблених знань 

про людину, її органи та 

системи виконувати медичні 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень; 

Демонструвати володіння 

9 
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маніпуляції, передбачені 

програмою; 

практичними навичками, що 

розглядаються в рамках курсу; 

2.4. Забезпечити визначений лікарем 

необхідний режим фізичної 

активності та відпочинку при 

лікуванні захворювання;  

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень; 

 

7 

2.5. Надавати екстрену медичну 

допомогу при невідкладному 

стані – проводити непрямий 

масаж серця та штучне дихання;  

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень; 

Демонструвати володіння 

практичними навичками, що 

розглядаються в рамках курсу; 

9 

2.6. Забезпечити визначений лікарем 

режим харчування пацієнта та 

умови прийому їжі. 

Самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень; 

7 

3 Комунікація    

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

з пацієнтом; ефективно 

формувати комунікаційну 

стратегію при спілкуванні з 

пацієнтом 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

Демонструвати володіння 

практичними навичками, що 

розглядаються в рамках курсу; 

 

7 

4.  Автономність та 

відповідальність 

   

4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях і теоріях догляду за 

хворими; проводити підбір та 

аналіз сучасної літератури за 

даним медичним напрямком, 

використовувати її, а також 

програми обробки даних для 

планування, отримання й аналізу 

результатів власної науково-

дослідної роботи 

Самостійна 

робота 

Оцінювання презентації / доповіді з 

сучасних питань догляду за 

хворими 

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

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

4
.1

 

Вміти спілкуватись в 

діалоговому режимі українською 

та іноземною мовами з колегами 

та цільовою аудиторією 

+             + 

Використовувати бібліотеки, 

інформаційні бази даних, 

інтернет ресурси для пошуку 

необхідної інформації 

             + 

Розуміти основні терміни, 

концепції, принципи, теорії і 

закони в галузі медичних наук і 

на межі предметних галузей. 

+ + + + + + +  +  + +   

Демонструвати знання 

фундаментальних фізіологічних 

процесів, будови та функцій 

людського організму. 

    +    +  +  +  

Застосовувати у професійній 

діяльності методи визначення 

стану вітальних функцій 

організму. 

    +    +  +    

Аналізувати вікові особливості 

функцій організму та їх 

регуляцію.  

 

   + + + + + + + +  +  

Демонструвати вміння ведення 

медичної документації, облікової 

та звітної документації. 
  + + +  +    +    
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1. – 1.5, 2.1 – 2.5, 3.1. (блок тем Розділу 1)  

– 14 балів / 7 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1. – 1.5, 2.1 – 2.5, 3.1. (блок тем Розділу 2)  

– 13 балів / 6,5 балів 

3. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.1. – 1.5, 2.1 – 2.5, 3.1. (блок тем Розділу 3)  

– 13 балів / 6,5 балів 

4. Усні і письмові відповіді / доповнення - РН 1.1. – 1.5, 2.1 – 2.5, 3.1. – 60 балів / 30 

балів 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 

не додаються. 

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

«зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 
Модульні контрольні роботи 1, 2 і 3 проводяться по завершенні практичних занять з 

Розділів 1, 2 і 3 відповідно. 

Оцінювання презентацій / доповідей з сучасних питань догляду за хворими 

проводиться по завершенні практичних занять з Розділу 1, 2, 3.  

Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час 

проведення практичних занять. 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план  

 

 

№ 

п/п 
Назви розділів і тем 

Кількість годин 

1 Розділ 1. Структура та основні завдання догляду за 

хворими в загальній системі лікування хворих 

терапевтичного профілю 

10 40 

2 Тема 1. Основні принципи загального та спеціального 

догляду за хворими терапевтичного профілю. Організація 

роботи терапевтичних відділень стаціонару. 

2 
 

 

3. Самостійна робота. Історичні віхи становлення медичної 

допомоги хворій людині. Визначення ролі і місця догляду 

за хворими в лікувально-діагностичному процесі, поняття 

про його структуру та умови проведення. Морально-етичні 

та деонтологічні засади формування медичного фахівця. 

Принципи фахової субординації медичного персоналу. 

Поняття про лікувально-охоронний, санітарний та 

лікарняний режими терапевтичного стаціонару, роль 

медичного персоналу у їх забезпеченні.  

Основні відділення та допоміжні підрозділи 

терапевтичного стаціонару. Функції приймального 

відділення лікарні у прийомі і направленні хворих до 

профільних відділень. Прийом та реєстрація хворих. 

Заповнення медичної документації. Санітарно-гігієнічна 

обробка хворого. Транспортування хворих у профільні 

відділення лікарні. 

Загальна характеристика терапевтичного відділення, 

структура і функціональне призначення. Основні обов’язки 

медичної сестри. Пост медичної сестри та організація її 

роботи. Застосування  дезінфікуючих розчинів. 

Особливості прибирання приміщень терапевтичного 

відділення. 

 3 

4. Тема 2. Розпитування та огляд хворого, їх роль в оцінці 

загального стану пацієнта. 
2  

5. 
Самостійна робота. Роль розпитування хворого у 

діагностичному процесі. Анамнез, його основні частини. 

Деонтологічні особливості проведення розпитування 

хворого. Основні правила розпитування родичів хворого, 

який знаходиться у непритомному або важкому стані. 

Ознайомлення з медичною документацією, яка 

заповнюється на основі розпитування хворого. 

Послідовність проведення загального огляду хворого. 

Визначення загального стану хворого. Стан свідомості та її 

можливі порушення (гальмівні, іритативні). Оцінка 

положення хворого у ліжку, його постави та ходи. 

Антропометричні дослідження. Правила занесення до 

медичної документації даних, знайдених при огляді 

хворого 

 9 

6. Тема 3. Визначення та реєстрація основних показників 

життєдіяльності хворого (гемодинаміки, дихання, 

температури тіла). Догляд за хворими із гарячкою.  

2  
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7. 
Самостійна робота. Роль температурного гомеостазу в 

забезпеченні життєдіяльності організму. Методи 

вимірювання температури тіла. Термометри,  їх будова, 

зберігання,  дезінфекція.  Види температурних кривих. 

Реєстрація температури тіла і температурних кривих на 

температурних листках. Догляд за хворими з підвищеною 

температурою тіла. 

Пульс, основні його властивості. Методика дослідження 

пульсу на променевих артеріях. Судини, доступні для 

пальпації. Основні правила зупинки кровотечі з 

артеріальних та венозних судин, накладання 

кровоспинного джгута.  

Артеріальний тиск та правила його вимірювання на 

плечовій артерії. Нормальні показники артеріального 

тиску. 

Основні правила визначення частоти, глибини, типу, ритму 

дихання. Перша допомога хворим при задишці, ядусі. 

 10 

8. 
Тема 4. Застосування основних видів лікарських засобів. 2 

 

 

9. Самостійна робота. Класифікація медикаментозних засобів 

за шляхом уведення в організм хворого. Форми лікарських 

засобів. Роль і обов'язки медичного персоналу при 

забезпеченні хворих медикаментозними засобами. 

Принципи зберігання медикаментозних засобів. 

Механізм дії на організм фізіотерапевтичних процедур. 

Застосування банок, гірчичників, компресів, грілки, пухиря 

із льодом. Основні покази та протипоказання до їх 

використання. Правила обробки банок, грілок, пухиря для 

льоду після використання. Найпростіші світлові і 

гідротерапевтичні процедури. Правила обробки ванн та 

інструментарію, який використовувався при процедурах. 

Особливості прибирання приміщень, в яких проводяться 

фізіотерапевтичні процедури. Догляд за хворими під час 

прийому фізіотерапевтичних процедур і надання їм 

необхідної долікарської допомоги у випадках розвитку 

ускладнень. 

 5 

10. Самостійна робота. Організація харчування хворих. Роль 

лікувального харчування у структурі оздоровчого процесу. 

Поняття про лікувальне харчування та індивідуальні дієти. 

Організація лікувального харчування у  терапевтичному 

відділенні. Порядок роздачі їжі. Годування тяжкохворих 

пацієнтів із суворим постільним режимом. Ентеральний і 

парентеральний методи  штучного введення в організм 

харчових продуктів. Харчування осіб похилого і старечого 

віку. Показання для штучного харчування хворих. 

 3 

11. Тема 5. Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і 

агонуючими. 
2  

12. Самостійна робота. Загальні правила догляду за хворими 

із постільним режимом, тяжкохворими і агонуючими.  

Забезпечення зручного положення у ліжку, профілактика 

 7 
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пролежнів, особиста гігієна, переміна натільної і постільної 

білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень (сечо-, 

каловипускання). Користування підкладним судном та 

сечоприймачем. Способи очищення кишківника. 

Застосування газовивідної трубки, клізм. Види клізм, 

методика і техніка їх застосування, методи дезінфекції і 

зберігання обладнання для клізми.  

Поняття про клінічну і біологічну смерть. Основні критерії 

біологічної смерті. Поняття про реанімацію. Правила 

обходження з трупом. 

13. Модульна контрольна робота 1  3 

14. Розділ 2. Догляд за хірургічними хворими 10 40 

15. Тема 6. Введення в хірургію. Асептика та антисептика. 2  

16. 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. Медична 

документація. Визначення понять «Асептика» та 

«Антисептика». Класифікація методів асептики та 

антисептики, їх характеристика. 

 4 

17. Тема 7. 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. 

2  

18. 
Самостійна робота. Догляд за хворими в чистій 

перев’язочній. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

перев’язочної. Види перев’язочного матеріалу, його 

властивості. Типові бинтові пов’язки. 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, оперованих на животі, промежині. Особливості їх 

харчування. 

 10 

19. Тема 8. Догляд за хворими з гнійною патологією 2  

20. Самостійна робота. 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. 

 6 

21. Тема 9. Стерилізація перев’язочного матеріалу і 

операційної білизни. Організація роботи в операційній. 

Хірургічна обробка рук хірурга та операційного поля. 

2  

22. Самостійна робота. Підготовка операційної білизни та 

перев’язочного матеріалу до стерилізації, методи укладки в 
 7 
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бікси Шимельбуша. Будова і робота автоклава, техніка 

безпеки. Методи підготовки рук хірурга до операції. 

Обробка операційного поля. Будова операційного блоку. 

Види прибирань. Методи транспортування хворих в 

операційну. Правила одягання операційної білизни. 

Підготовка інструментів до стерилізації. Проби на якість 

передстерилізаційної обробки інструментів. Методи 

стерилізації ріжучих, оптичних, загально-хірургічних 

інструментів. Види шовного матеріалу. Методи 

стерилізації шовного матеріалу. 
23. Тема 10. Хірургічна операція, підготовка хворих до 

операцій. Догляд за хворими у післяопераційному періоді. 
2 - 

24. Самостійна робота. Поняття про хірургічну операцію. 

Передопераційний період, його задачі. Особливості 

підготовки хворих до планових і термінових операцій. 

Передопераційний період: догляд за шкірою хворого, 

санація ротової порожнини, гоління волосся, очищення 

кишечнику за допомогою клізм, гігієна білизни та одягу 

хворих. Основні принципи  догляду за хворими у 

післяопераційному періоді. Профілактика можливих 

ускладнень. Особливості догляду за хворими похилого 

віку. 

 10 

25. Модульна контрольна робота 2  3 

26. Розділ 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному 

процесі та організація в умовах   педіатричного  

стаціонару. 

10 40 

27. Тема 11. Роль догляду за хворими дітьми в лікувально-

діагностичному процесі. Структура і функції педіатричного 

стаціонару та поліклініки. 

2  

28. Самостійна робота. Особливості деонтології в роботі 

медичних працівників з дітьми та їх родичами. Морально-

етичні та деонтологічні засади формування медичного 

фахівця педіатричного профілю. 

Структура педіатричного стаціонару і поліклініки. Основні 

відділення та допоміжні підрозділи педіатричного 

стаціонару і поліклініки. Прийом та реєстрація хворих. 

Правила заповнення медичної документації дитячої 

поліклініки (історія розвитку здорової дитини, картка  

профілактичних щеплень, журнал диспансерної групи, 

журнал відвідування кабінету здорової дитини) та 

педіатричного стаціонару (журнал прийому хворих, 

медична картка стаціонарного хворого, статистична карта).  

 2 

29. Тема 12. Приймальне відділення дитячої лікарні. 

Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування 

хворих дітей. Організація санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму.  

2  

30. Самостійна робота. Функції приймального відділення 

лікарні у прийомі і направленні хворих до педіатричних 

відділень. Санітарно-гігієнічний режим приймального 

відділення, санітарно-гігієнічна обробка хворої дитини.  

 4 
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Огляд  дитини на педикульоз та коросту. Обробка дитини 

при виявленні педикульозу та корости. Поняття про 

лікувально-охоронний, санітарно-гігієнічний режими, 

особливості їх застосування у дитячій лікарні. Поняття про 

особисту гігієну медперсоналу. 

31. Тема 13. Особливості  гігієни дітей різного віку та догляд 

за ними в стаціонарі дитячої лікарні. Догляд  за дітьми з 

лихоманкою.  

2  

32. Самостійна робота. Особиста гігієна дітей, залежно від 

статі та віку. Період новонародженості. Адаптація 

новонароджених дітей. Обробка пупкової ранки. Обробка 

ротової порожнини  дитини при пліснявці. Догляд за 

шкірою, очима, носом, вухами дітей І року життя. 

Одягання дитини грудного віку. 

Поняття про дезінфекцію та стерилізацію предметів 

догляду за дітьми (обробка мензурок, горщиків, іграшок, 

пляшечок, сосок, термометрів, сповивальних столів після 

користування ними). 

Гігієнічні та лікувальні ванни. Догляд  за дітьми з 

лихоманкою, особливості вимірювання температури у дітей 

різного віку. Переміна натільної та постільної білизни. 

Особливості її проведення у тяжко хворих дітей.  Основні 

види клізм методика та правила їх постановки дітям 

різного віку. 

 11 

33. Тема 14. Облік  та правила зберігання лікарських засобів. 

Особливості введення лікарських засобів у дітей. 
2  

34. Самостійна робота. Правила зберігання ліків залежно від 

їх групової приналежності, форми. Облік сильнодіючих та 

наркотичних речовин та правила їх зберігання.  

Техніка застосування таблеток, порошків, мікстур, сиропів, 

розчинів для внутрішнього застосування у дітей. Техніка 

застосування свічок для ректального введення. Особливості 

проведення внутрішньом‘язових,  внутрішньовенних та 

підшкірних ін‘єкцій дітям. Особливості  використання  

очних та вушних  крапель у дітей. Особливості відпуску 

інгаляцій дитині раннього віку. 

 9 

35. Тема 15. Техніка проведення антропометричних 

вимірювань у дітей різного віку. 
2  

36. Самостійна робота. Порядок дій при користуванні різними 

видами приладів для вимірювання маси. 

Різновиди приладів для вимірювання довжини тіла дітей 

різного віку. Методика вимірювання обводів голови та 

грудної клітки. Оцінка фізичного розвитку дітей різного 

віку. 

 10 

37. Модульна контрольна робота 3  4 

38. Всього 30 120 

 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
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Практичні заняття – 30 год. 

Самостійна робота – 120 год. 
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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. – К.: Медицина, 

2015. — 488 с. 

3. 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.  

4. Тяжка О.В., Антошкіна А.М., Васюкова М.М., Казакова Л.М., Лутай Т.І. та ін. Основи догляду 

за дітьми. Техніка лікувальних процедур і маніпуляцій: навч. посіб. для мед. ВНЗ III-IV р.а. – 2-

ге вид. / за ред. О.В. Тяжкої. – К. : Медицина, 2014. - 152 с. 

 

Додаткові: 

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. Дронов О.І. , Сипливий В.О., Ковальська І.О., Скомаровський О.А., Крючина Є.А. Курс лекцій 

з загальної хірургії: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. мед. закл. III-IV рівнів акредитації – Вид. 

2-ге, доп. – К.:, 2011. – 487 с.  

3. 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. 

4. Волосовець О.П., Маркевич В.Е., Тарасова І.В., Лобода А.М. Неонатологія: навч.-метод. посіб. 

– Суми : СумДУ, 2011. – 214 с. 

5. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г. Майданника, К.Д. Дуки. 

– К.: Знання України, 2002.– 356 с.  

6. Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми, - Винница, 2004. – 791 с.  

 
10. Додаткові ресурси: 

Інформаційні: 

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

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

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

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

3. Наказ МОЗ України № 152 від 4.04.2005 «Про затвердження Протоколу медичного догляду за 

здоровою новонародженою дитиною». [електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://mozdocs.kiev.ua 

4. Глубокийанализразныхспособовизмерениятемпературытела у детей [електронний ресурс]  – 

Режим доступу: http://www.gradusnik.ru/rus/ doctor/ped/w10md-termometr/ 

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

"Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу" [електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://medsoft.ucoz.ua 

6. 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 

http://mozdocs.kiev.ua/
http://www.gradusnik.ru/
http://medsoft.ucoz.ua/load/nakaz_moz_798_vid_21_09_2010/3-1-0-118
http://medsoft.ucoz.ua/
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7. Наказ МОЗ України № 223 від 22.10.1993 Про збір, знезараження та здачу використаних 

медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас [електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://medsoft.ucoz.ua 

Інтернет-ресурси: 

8. З тем «Загальний огляд хворого» 

– http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/medicine/pulmonar/pd/contents.htm 

– http://meded.ucsd.edu/clinicalmed/ 

9. З питань етико-деонтологічних аспетів роботи медичного працівника:  

– http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vzhdu/2011_57/vip_57_13.pdf 

– http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Mosv/2012_4/data/article22.pdf.  

– http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2012_1/2neranov.pdf.  
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