Підсумковий атестаційний кваліфікаційний комплексний іспит зі спеціальності
5.12010102 «Сестринська справа» дає оцінку практичних навичок, вмінь та теоретичних знань
випускників, демонструє здатність майбутніх фахівців до проведення діагностики, лікування
найбільш поширених захворювань та надання невідкладної допомоги. До іспиту допускаються
студенти, які в повному обсязі виконали всі умови навчального процесу.
Відповідно до Примірних навчальних планів (2001, 2011) з підготовки молодших
медичних спеціалістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України
навчання завершується Підсумковою атестацією, яка здійснюється в два етапи:
І. Відповідно до рекомендаційного листа МОЗ України від 23.09.2011 №08.01-47/1715 «Про
проведення ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М. Сестринська справа» з 2011/2012 н.р.
запроваджений як складова частина Підсумкової атестації (теоретична частина – тестовий
контроль) у всіх вищих навчальних закладах які здійснюють підготовку молодших спеціалістів
галузі знань1201 «Медицина», в тому числі Коледжі МКУ імені Пилипа Орлика. Ліцензійний
інтегрований іспит «Крок М. Сестринська справа» проводиться ДО «Центром тестування
професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і
«Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України у визначені терміни за буклетами,
підготовленими вищевказаним Центром.
ІІ. Атестаційний комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності «Сестринська справа»
проводиться на базі навчально-методичного реабілітаційного Центру «ReaMed» МКУ міста
Миколаєва і включає в себе питання з медсестринства у внутрішній медицині, у хірургії, в
педіатрії, в акушерстві та гінекології.
Кожному студенту пропонується виконати наступні завдання:
 відповідно схеми і методики обстеження пацієнта в умовах лікувально-профілактичного
закладу виконати обстеження хворого з формулюванням медсестринського діагнозу,
визначити пріоритетні проблеми пацієнта, скласти план сестринського догляду відповідно
до етапів медсестринського процесу. Ця частина іспиту проводиться в стаціонарі біля
ліжка хворого;
 демонстрація практичних навичок з медсестринства у внутрішній медицині, хірургії,
педіатрії в навчально-практичному центрі згідно вимог Освітньо-кваліфікаційної
характеристики 5.12010102 «Сестринська справа». Студент виконує три практичні
завдання, відповідно з медсестринства у внутрішній медицині, медсестринства в хірургії,
медсестринства в педіатрії;
 вирішення проблемно-ситуаційних задач з сестринської справи у внутрішній медицині,
хірургії, педіатрії згідно вимог Освітньо-кваліфікаційної характеристики 5.12010102
«Сестринська справа».
Для підготовки до комплексної кваліфікаційної атестації цикловою комісією з медицини
відповідно до Освітньо-кваліфікаційної характеристики 5.12010102 "Сестринська справа"
пропонуються:
 перелік теоретичних питань з підготовки до комплексної кваліфікаційної атестації;
 перелік практичних навичок;
 перелік рекомендованої основної та додаткової літератури;
 критерії оцінювання знань та вмінь студентів (додаток I);
 протокол оцінювання знань та вмінь студентів (додаток II);
 карта сестринського обстеження пацієнта (додаток III)
 навчальні програми з дисциплін, які винесені на комплексну кваліфікаційну атестацію;
 перелік оснащення, передбачений для використання під час підготовки студентами
практичної частини іспиту, алгоритми виконання практичних завдань, нормативні
документи, макети, моделі, бланки документів.
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ЗАВДАННЯ І. Знаючи схему і методику обстеження пацієнта в умовах лікувальнопрофілактичного закладу виконати обстеження хворого з встановленням медсестринського
діагнозу; визначити проблеми хворого, сформулювати цілі сестринського втручання,
скласти план сестринського догляду відповідно до етапів сестринського процесу.
Ця частина іспиту проводиться в стаціонарі біля ліжка хворого.
Випускник повинен знати:
2. Проведення фізичного обстеження пацієнта та аналіз отриманих даних. За допомогою
карти первинного огляду пацієнта вміти:
3. Проведення обстеження органів дихання та аналіз отриманих даних. Вміти проводити:
огляд грудної клітки, пальпацію грудної клітки; пальпацію молочних залоз; порівняльну та
топографічну перкусію грудної клітки; аускультацію легень та підрахунок частоти дихання.
4. Проведення обстеження системи кровообігу та аналіз отриманих даних. Вміти
проводити: огляд ділянки серця, огляд великих судин; пальпацію верхівкового поштовху;
перкусію серця; аускультацію серця; пальпацію артеріальних, венозних судин кінцівок;
пальпацію черевної аорти; дослідження властивостей пульсу; вимірювання артеріального
тиску.
5. Проведення обстеження органів травлення та аналіз отриманих даних. Вміти проводити: огляд живота; перкусію живота; аускультацію живота; огляд анальної ділянки;
обстеження прямої кишки; поверхневу та глибоку пальпацію живота; перевірку симптомів
Щоткіна-Блюмберга, Ортнера, Кера, Мерфі, френікус-симптом; оцінювання випорожнень.
6. Проведення обстеження сечовидільної системи та статевої системи і аналізотриманих
даних. Вміти проводити: огляд зовнішніх сечових та статевих органів; пальпацію нирок;
пальпацію сечового міхура; перевірку симптому Пастернацького; оцінювання сечі.
7. Проведення обстеження нервово-психічної системи та аналіз отриманих даних. Вміти
оцінювати нервово-психічний розвиток пацієнта та перевірятинабуті уміння і навички: стан
черепно-мозкових нервів; рухову функцію, чутливість, рівновагу; пальценосову пробу; стан
менінгеальних оболонок.
8. Проведення обстеження пацієнтки. З метою виявлення патології шийки матки та
піхви, використовуючи двостулкове, ложкоподібне дзеркала та підіймач, вміти проводити
дзеркальне дослідження; брати мазки на: ступінь чистоти піхви; цитологічне дослідження;
гормональне обстеження.
9. Проведення додаткових методів обстеження.
Студент повинен вміти:
 збирати скарги, анамнез захворювання, анамнез життя, епідеміологічний анамнез;
 оцінювати анамнестичні дані.
 проводити первинну сестринську оцінку, виявляти проблеми пацієнта.
 оцінювати загальний стан пацієнта;
 проводити огляд та пальпацію шкіри, підшкірної основи; периферичних
лімфатичних вузлів; голови та обличчя; очей, повік, склер, кон'юнктиви, зіниць;
носа; вух; волосся; губ, ротової порожнини, зубів, язика; шиї, щитоподібної залози;
м'язів; хребта; кінцівок, суглобів;
 за допомогою медичного обладнання проводити антропометричні виміри;
 оцінювати фізичний розвиток дітей за допомогою стандартних таблиць;
 визначати стан живлення;
 вимірювати температуру тіла та здійснювати реєстрацію в температурному листі.
 забір матеріалу від хворого на бактеріоскопічне, бактеріологічне дослідження;
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забір матеріалу на серологічне дослідження;
забір матеріалу від хворих з підозрою на особливо небезпечні інфекції, венеричні
захворювання;
доставку матеріалу в лабораторію;
дослідження сечі на білок;
дослідження крові на гемоглобін та ШОЕ;
запис електрокардіограми, аналіз її значних патологічних змін;
спірометрію;
експрес-діагностику глюкози та кетонових тіл у сечі;
оцінювання результатів дослідження крові;
оцінювання визначення групи крові та резус-належності;
оцінювання проби на сумісність донора та реципієнта;
визначення якості крові та її препаратів до переливання;
оцінювання результатів дослідження сечі;
взяття матеріалу методом мазків-відбитків;
люмінесцентну діагностику.

ЗАВДАННЯ ІІ. Вирішення проблемно-ситуаційних задач і задач з наданням
медсестринської допомоги при критичних станах у внутрішній медицині, хірургії, педіатрії
згідно вимог Освітньо-кваліфікаційної характеристики "Молодший спеціаліст".
Випускник повинен поставити попередній діагноз та надати невідкладну медсестринську
допомогу при таких критичних станах та захворюваннях:
1. Гострі та хронічні захворювання
4. Гострі та хронічні захворювання
органів дихання:
сечової та статевої систем:
напад бронхіальної астми
1.
ниркова коліка
стенозуючий ларинготрахеїт
2.
гостра ниркова недостатність
астматичний статус
3.
гостра затримка сечі
пневмоторакс, гемоторакс
5. Гострі та хронічні алергійні
гостра дихальна недостатність
захворювання:
кровохаркання
1.
набряк Квінке
легенева кровотеча
2.
анафілактичний шок
носова кровотеча
3.
сироваткова хвороба
2. Гострі та хронічні захворювання
4.
кропивниця
системи кровообігу:
6. Ендокринні захворювання
1.
непритомність
гіперглікемічна кома
2.
колапс, шок
гіпоглікемічна кома
3.
кардіальна астма
7. Гострі та хронічні захворювання
4.
набряк легень
органів кровотворення
5.
стенокардія
8. Гострі та хронічні отруєння
6.
інфаркт міокарда
9. Гострі та хронічні професійні
7.
аритмія
захворювання
8.
гіпертонічний криз
10. Гострі та хронічні захворювання
9.
кардіогенний шок
шкіри та підшкірної основи
10. захворювання судин кінцівок
11. Венеричні захворювання та
3. Гострі та хронічні захворювання
захворювання, які передаються
травного каналу:
статевим шляхом
гострий живіт
12. Гострі та хронічні захворювання
кишковий токсикоз
опорно-рухового апарату.
печінкова кома
13. Закриті механічні ушкодження
печінкова коліка
14. Відкриті механічні ушкодження
шлункова кровотеча
(рани)
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15. Термічні ушкодження
16. Зовнішні кровотечі
17. Внутрішні кровотечі
18. Захворювання, які викликані
анаеробною інфекцією
19. Гіпо-, гіпер-, авітамінози,
порушення обміну речовин
20. Спадкові захворювання
21. Захворювання новонароджених,
пов’язані з актом пологів
22. Захворювання новонароджених,
пов’язані з інфікуванням
23. Гострі та хронічні інфекційні
захворювання, що передаються:
- фекально-оральним шляхом
- аерогенним шляхом
- трансмісивним шляхом
- контактно-побутовим шляхом

24. Групи особливо небезпечних
інфекцій (холера, чума, жовта
лихоманка, геморагічні лихоманки
Ебола, Марбурга)
25. Первинні симптоми СНІДу
26. Інфекційно-токсичний шок
27. Онкологічні захворювання
зовнішньої локалізації
28. Гострі та хронічні захворювання
придатків ока та очного яблука:
- катаракта
- глаукома
29. Гострі та хронічні захворювання
вуха
30. Стоматологічні захворювання
31. Гіпертермічний синдром
32. Судоми
33. Коматозні стани
34. Термінальні стани

ЗАВДАННЯ ІІІ. Виконання практичних навичок з догляду за хворим, діагностичних
обстежень, лікувальних і профілактичних заходів, вміння формулювати цілі та задачі
сестринського процесу, проведення фізіотерапевтичних процедур,
ведення документації,
забезпечення санітарнопротиепідемічного режиму, принципів раціонального харчування.
Випускник повинен показати вміння та знання при виконанні наступних практичних навичок:
1. Перелік практичних навичок з дисципліни :
МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ

1. Підготовка пацієнтів і взяття біологічного матеріалу до діагностичних процедур (лабораторних,
інструментальних):
 взяття крові, сечі, харкотиння, калу на загальні і спеціальні дослідження;
 дуодентального зондування;
 рН-метрія;
 ендоскопічного обстеження (бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії,
ректороманоскопії);
 радіоізотопного обстеження (сканування, ренографії);
 рентгенологічного обстеження;
 ультразвукової діагностики (УЗД).
2. Здійснення медсестринського обстеження при захворюваннях внутрішніх органів.
3. Вимірювання температури тіла, графічне зображення.
4. Підрахунок частоти дихальних рухів.
5. Роздавання ліків пацієнтам для внутрішнього вживання.
6. Застосування мазі, крему, присипок, примочок.
7. Виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур (застосування гірчичників, зігрівальних
компресів).
8. Розведення та набирання в шприц антибіотиків.
9. Виконання всіх видів ін’єкцій (внутрішньошкірної, підшкірної, внутрішньом’язевої,
внутрішньовенної).
10. Визначення пульсу, графічне зображення в температурному листку.
11. Вимірювання АТ, графічне зображення в температурному листку.
12. Визначення добового діурезу.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

Монтаж системи для внутрішньовенного крапельного введення ліків.
Профілактика пролежнів.
Промивання шлунка.
Застосування газовивідної трубки.
Виконання постановки клізм (очисної, сифонної, олійної, гіпертонічної, медикаментозної).
Здійснення катетеризації сечового міхура м’яким катетером.
Розрахунок дози інсуліну, введення.
Накладання зігрівального компресу.
Правила застосування наркотичних засобів.
Навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду.
Вирішення дійсних та супутніх проблем пацієнта, потреб.
Ведення медсестринської документації:
 температурного листка;
 листка лікарських призначень;
 листка медсестринського процесу.
Надання допомоги при невідкладних станах:
 задишці;
 кашлі;
 нападі бронхіальної астми;
 кровохарканні;
 легеневій кровотечі;
 нападі стенокардії;
 інфаркті міокарда;
 гіпертонічному кризі;
 гострій серцевій недостатності (серцевій астмі, набряку легень);
 гострій судинній недостатності (непритомності, кардіогенному, судинному, геморагічному
колапсі; кардіогенному, анафілактичному шоку);
 перфорації шлунка;
 стравохідній, шлунковій, кишковій кровотечах;
 жовчній коліці;
 нирковій коліці;
 геморагічному синдромі;
 гіперглікемічній комі;
 гіпоглікемічній комі;
 гіпер-, гіпотермії.
Складання набору інструментарію та асистування лікареві при пункціях:
 плевральної порожнини;
 черевної порожнини;
 стернальній.
Контроль і допомога пацієнтові в:
 здійсненні заходів особистої гігієни (догляд за шкірою, волоссям, ротовою порожниною,
очима, вухами, інтимними ділянками тощо);
 організації раціонального і дієтичного харчування;
 забезпеченні належних протиепідемічних, комфортних умов перебування в стаціонарі чи
вдома.
Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної
безпеки в лікувально-профілактичному закладі. Заходи безпеки під час роботи з
електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.

МЕДСЕСТРИНСТВО

в хірургії

1. Обробити руки методом С-4.
2. Обробити руки за методом Спасокукоцького—Кочергіна.
3. Обробити руки стериліумом та іншими сучасними препаратами.
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4. Одягнути стерильний халат на себе.
5. Одягнути стерильний халат на себе і хірурга.
6. Спинити артеріальну кровотечу у верхній третині плеча.
7. Спинити артеріальну кровотечу в нижній третині плеча.
8. Здійснити пальцеве притискання плечової артерії.
9. Накласти джгут-закрутку.
10. Перев’язати судини в рані і на протязі.
11. Підготувати до роботи стіл сестри-анестезистки.
12. Провести місцеву анестезію за методом О.В Вишневського.
13. Провести провідникову анестезію за методом Лукашевича—Оберста.
14. Накласти пов’язку ―лицарська рукавичка‖.
15. Накласти пов’язку ―рукавичка‖.
16. Накласти пов’язку Дезо.
17. Накласти колосоподібну пов’язку.
18. Накласти пов’язку на стопу.
19. Накласти пов’язку ―чепчик‖.
20. Накласти пов’язку ―шапка Гіппократа‖.
21. Накласти пов’язку ―вуздечка‖.
22. Накласти пов’язку на обидва ока.
23. Накласти пов’язку на ніс.
24. Накласти клейову пов’язку.
25. Накласти хусткову пов’язку в разі ушкоджень різної локалізації.
26. Визначити групу крові за допомогою стандартних сироваток.
27. Визначити групу крові за допомогою цоліклональних реагентів.
28. Визначити резус-належність експрес-методом.
29. Провести пробу на індивідуальну сумісність.
30. Провести пробу на резус-сумісність.
31. Провести біологічну пробу на муляжі.
32. Визначити придатність крові у флаконі.
33. Підготувати набір для венесекції.
34. Підготувати набір для первинного хірургічного оброблення рани.
35. Підготувати набір для трепанації черепа.
36. Підготувати набір для операції на кінцівках.
37. Підготувати набір для скелетного витягання.
38. Підготувати набір для розтину гнояка.
39. Підготувати набір для ампутації кінцівок.
40. Підготувати набір для трахеостомії.
41. Зняти вузлові шви на муляжі.
42. Надати першу допомогу в разі поранення вен шиї.
43. Надати першу допомогу в разі поранення сонної артерії.
44. Надати першу допомогу в разі поранення вен передпліччя.
45. Провести інфузію в периферичну вену.
46. Підготувати набір інструментів для первинного хірургічного оброблення ран (ПХО).
47. Надати першу допомогу у випадку електротравми.
48. Провести первинне хірургічне оброблення рани (на фантомі).
49. Підготувати набір інструментів для типових операцій на органах черевної порожнини.
50. Надати допомогу в разі відкритої травми голови.
51. Надати допомогу в разі опіку стравоходу.
52. Надати допомогу в разі відкритого пневмотораксу.
53. Надати допомогу в разі перелому ключиці без зміщення відламків.
54. Надати допомогу в разі перелому діафіза правого плеча.
55. Надати допомогу у випадку напруженого пневмотораксу.
56. Надати допомогу у випадку перелому кісток передпліччя в середній третині.
57. Накласти гіпсову пов’язку в разі перелому кісток передпліччя в типовому місці.
58. Надати допомогу в разі перелому стегна.
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Надати допомогу в разі перелому кісток гомілки.
Надати допомогу в разі удару головою.
Надати допомогу в разі опіку плечового суглоба.
Надати допомогу у випадку розтягнення зв’язок суглобів.
Надати допомогу в разі опіку кисті.
Надати допомогу в разі рани ліктьового суглоба.
Підготувати до роботи стіл перев’язувальної сестри.
Надати медичну допомогу в разі перелому кісток таза. Умови транспортування.

МЕДСЕСТРИНСТВОв

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

педіатрії

Проводити перший і ранковий туалет новонародженої дитини.
Проводити антропометрію.
Обробляти пупковий залишок і пупкову ранку.
Годувати недоношену дитини через зонд.
Сповивати дитину.
Розраховувати разову та добову потребу в їжі.
Обробляти шкіру та слизові оболонки.
Проводити контрольне зважування.
Проводити гігієнічну та лікувальну ванну.
Складати схеми-меню дітям різного віку.
Здійснювати етапи медсестринського процесу в разі захворювань новонароджених.
Доглядати за пупковою ранкою під час омфаліту.
Доглядати за дитиною з гіпоксично-травматичним ураженням ЦНС.
Проводити штучну вентиляцію легень і закритий масаж серця.
Застосовувати міхур з льодом, грілку.
Доглядати за дитиною з гіпертермією.
Відсмоктувати слиз із верхніх дихальних шляхів.
Здійснювати етапи медсестринського процесу при гіпо- та гіпервітамінозах.
Проводити профілактику рахіту вітамінами групи D.
Спостерігати за пацієнтом і вирішувати його дійсні та супутні проблеми.
Закапувати краплі в очі, ніс, вуха.
Проводити інгаляції.
Накладати зігрівальний компрес і гірчичники.
Підраховувати частоту дихання і серцевих скорочень.
Вимірювати артеріальний тиск.
Вести харчовий щоденник для дітей з аномаліями конституції.
Планувати медсестринські втручання та здійснювати їх реалізацію при захворюваннях травного
каналу.
Промивати шлунок.
Проводити очисну та лікувальну клізму.
Доглядати за дитиною під час блювання.
Здійснювати підготовку пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень:
загального аналізу крові та сечі, дослідження сечі за методикою Нечипоренка, Зимницького,
бактеріологічного; загального та бактеріологічного дослідження харкотиння; дослідження калу на
наявність гельмінтів, зскрібок із періанальних складок, копрологічне та бактеріологічне
дослідження калу.
Розводити і вводити антибіотики.
Володіти навичками виконання всіх видів ін’єкцій.
Проводити взяття крові з вени для біохімічних і серологічних досліджень.
Здійснювати етапи медсестринського процесу при захворюваннях органів дихання.
Доглядати за дитиною із стенозуючим ларинготрахеїтом.
Доглядати за дитиною із пневмонією.
Допомагати під час проведення плевральної пункції.
Здійснювати підготовку дитини до функціональних та інструментальних методів обстеження
(комп’ютерної томографії, рентгенологічних, ендоскопічних, УЗД тощо).
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40. Спостерігати за пацієнтами та вирішувати дійсні та супутні проблеми при захворюваннях сечової,
серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем.
41. Доглядати за дитиною з гострою нирковою недостатністю та хронічними захворюваннями нирок.
42. Допомогати під час проведення спинномозкової та стернальної пункції.
43. Доглядати за дитиною з цукровим діабетом.
44. Проводити введення інсуліну.
45. Визначати наявність глюкози в сечі.
46. Визначати добовий діурез.
47. Доглядати за шкірою з висипаннями при різних інфекційних захворюваннях.
48. Проводити пробу Манту.
49. Проводити профілактичні щеплення відповідно до наказу МОЗ України.
50. Проводити взяття мазків, змиви з носоглотки для вірусологічного та бактеріологічного
дослідження.
51. Доглядати за реконвалесцентами.
52. Проводити диспансерне спостереження за дітьми з хронічною патологією.
53. Дотримуватися правил особистої гігієни.
54. Проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини,
пропаганди здорового способу життя.
55. Забезпечити лікувально-охоронний і санітарно-протиепідемічний режим у структурних підрозділах
дитячих установ та лікарень.
56. Заповнювати медичну документацію.
57. Дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного режиму,
професійної безпеки під час роботи з кров’ю та іншими біологічними рідинами, медичною
апаратурою, проведення маніпуляцій, обстеження дитини тощо. Заходи безпеки під час роботи з
електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.
ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ З ПІДГОТОВКИ ДО АТЕСТАЦІЇ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

Перелік теоретичних питань з медсестринства у внутрішній медицині
Історія розвитку вчення про внутрішні хвороби. Внесок українських вчених у розвиток
вітчизняної терапії.
Основні принципи охорони здоров’я людини в Україні.
Медсестринство в клініці внутрішніх хвороб, його роль.
Основні клінічні прояви захворювань органів дихання, методи діагностики.
Бронхіт гострий та хронічний. Етіологія. Медсестринський процес.
Бронхіальна астма. Етіологія. Медсестринський процес при бронхіальній астмі. Астматичний
статус, невідкладна допомога.
Пневмонія. Визначення. Класифікація. Позалікарняна (позашпитальна) пневмонія. Етіологія.
Медсестринський процес при позалікарняній пневмонії.
Внутрішньолікарняна (нозокоміальна) пневмонія. Етіологія. Медсестринський процес.
Плеврит. Визначення. Класифікація. Медсестринський процес при ексудативному плевриті.
Бронхоектатична хвороба. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес.
Абсцес легень. Етіологія. Медсестринський процес при абсцесі легень залежно від періоду
хвороби.
Туберкульоз легень. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес. Діагностика,
ускладнення, принципи лікування, специфічна і неспецифічна профілактика. Постанова Уряду з
боротьби та запобігання туберкульозу.
Рак легень. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес.
Емфізема, пневмосклероз. Визначення, причини, медсестринський процес, профілактика.
Гострі алергійні хвороби. Поняття про алергози та алергійні реакції негайного та сповільненого
типу. Клінічні прояви анафілактичного шоку, набряку Квінке, кропивниці, сироваткової хвороби.
Невідкладна допомога, профілактика.
Основна симптоматика, методи діагностики захворювань серцево-судинної системи.
Ревматична хвороба. Етіологія. Медсестринський процес.
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18. Набуті вади серця. Визначення, причини. Медсестринський процес.
19. Артеріальна гіпертензія. Етіологія. Медсестринський процес. Гіпертонічний криз, клінічні
прояви, невідкладна допомога.
20. Атеросклероз. Визначення, чинники ризику. Класифікація. Медсестринський процес.
21. Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія. Визначення. Етіологія. Форми, класи
стенокардії. Медсестринський процес. Надання невідкладної допомоги при нападі стенокардії.
22. Медсестринський процес при гострому інфаркті міокарда. Перша допомога. Медсестринське
ведення пацієнта з неускладненим інфарктом міокарда. Можливі ускладнення в ході
захворювання. Атипові форми інфаркту міокарда. Догляд та опіка над пацієнтами.
23. Гостра серцева недостатність. Серцева астма, набряк легень: причини, клінічні прояви,
невідкладна допомога.
24. Гостра судинна недостатність. Класифікація. Непритомність, колапс, шок. Причини, клінічні
прояви, невідкладна допомога.
25. Хронічна недостатність кровообігу. Роль Київської школи терапевтів у розробленні класифікації
хронічної серцевої недостатності. Медсестринський процес.
26. Порушення серцевого ритму. Поняття про синусову тахікардію, брадикардію, екстрасистолію,
миготливу аритмію. Участь медсестри в діагностико-лікувальному процесі.
27. Основна симптоматика, методи діагностики захворювань травного каналу.
28. Гострий гастрит. Причини. Медсестринський процес.
29. Хронічний гастрит А, В. Етіологія. Медсестринський процес.
30. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Етіологія. Основні клінічні синдроми.
Медсестринський процес при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки. Можливі
ускладнення виразкової хвороби, їх клінічні прояви, невідкладна допомога.
31. Рак шлунка. Етіологія, чинники ризику. Класифікація. Медсестринський процес.
32. Ентерит. Етіологія. Медсестринський процес.
33. Коліт. Етіологія. Медсестринський процес.
34. Хронічний панкреатит. Етіологія. Медсестринський процес.
35. Хронічний гепатит. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес.
36. Цироз печінки. Поняття, причини, класифікація. Медсестринський процес.
37. Холецистит. Визначення, причини, класифікація. Медсестринський процес.
38. Жовчнокам’яна хвороба. Етіологія. Медсестринський процес. Клінічні прояви жовчної коліки,
невідкладна допомога.
39. Основна симптоматика, методи діагностики захворювань нирок та сечовивідних шляхів.
40. Гломерулонефрит гострий та хронічний. Етіологія. Медсестринський процес.
41. Пієлонефрит гострий та хронічний. Етіологія. Медсестринський процес.
42. Нирковокам’яна хвороба. Етіологія. Медсестринський процес. Надання невідкладної допомоги
під час нападу ниркової коліки.
43. Хронічна хвороба нирок. Етіологія. Медсестринський процес. Види діалізу. Особливості догляду
за пацієнтами.
44. Основні клінічні прояви, методи діагностики захворювань органів кровотворення.
45. Анемія. Поняття, класифікація, етіологія. Медсестринський процес при постгеморагічній,
залізодефіцитній, гіпо- та апластичній, гемолітичній анемії.
46. Гемобластоз. Поняття, причини, класифікація. Медсестринський процес при гострому лейкозі.
47. Хронічний мієлопроліферативний лейкоз (мієлолейкоз, сублейкемічний мієлоз, еритремія).
Стадії, клінічні прояви, картина крові. Медсестринський процес.
48. Хронічний лімфопроліферативний лейкоз (хронічний лімфолейкоз, мієломна хвороба).
Медсестринський процес.
49. Злоякісні лімфоми і лімфосаркоми. Медсестринський процес.
50. Геморагічні захворювання. Причини, класифікація.
51. Медсестринський процес при тромбоцитопенічній пурпурі, тромбоцитопатії, гемофілії,
геморагічному васкуліті, ДВЗ-синдромі.
52. Основна симптоматика, методи діагностики захворювань опорно-рухового апарату.
Ревматоїдний артрит. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес при ревматоїдному
артриті.
53. Системний червоний вовчак. Етіологія. Медсестринський процес.
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54. Склеродермія. Етіологія. Медсестринський процес.
55. Пневмоконіоз. Причини. Медсестринський процес.
56. Вібраційна хвороба, інтоксикація свинцем та пестицидами. Причини, клінічні прояви.
Невідкладна допомога. Профілактика.
57. Дифузне токсичне воло. Етіологія. Медсестринський процес.
58. Гіпотиреоз. Мікседема. Етіологія. Медсестринський процес.
59. Цукровий діабет. Визначення, причини. Класифікація. Медсестринський процес. Можливі
ускладнення. Невідкладна допомога при комі (гіпо- та гіперглікемічній).
60. Специфіка роботи медичної сестри в терапевтичних відділеннях різного профілю. Правила
охорони праці, професійної безпеки. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами,
апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.
Перелік теоретичних питань з медсестринства в хірургії
1. Вклад М.І. Пирогова у розвиток хірургії.
2. Шляхи проникнення інфекції в рану. Поняття про внутріншьолікарняну інфекцію; профілактика її.
3. Поняття про антисептику та асептику. Наказ № 720.
4. Фізична антисептика.
5. Стерилізація, її методи. Контроль за стерильністю.
6. Оброблення операційного поля.
7. Класифікація кровотеч. Гостра крововтрата, її критерії, клінічні ознаки.
8. Кровотечі в порожнини та порожнисті органи, їхні клінічні ознаки.
9. Тимчасові й остаточні методи спинення кровотечі.
10. Лабораторні й інструментальні методи діагностики кровотеч.
11. Поняття про пов’язку та перев’язку. Види пов’язок.
12. Наркоз: поняття, види. Схеми інгаляційного наркозу.
13. Стадії ефірного наркозу.
14. Ускладнення маскового інгаляційного наркозу.
15. Неінгаляційний наркоз, його переваги, недоліки. Речовинидля наркозу.
16. Місцева анестезія. Види. Речовини для анестезії.
17. Провідникова анестезія.
18. Анестезія змазуванням чи обприскування.
19. Інфільтраційна анестезія за методом О.В. Вишневського.
20. Спинномозкова і перидуральна анестезія. Методика, можливі ускладнення.
21. Поняття про групи крові.
22. Поняття про резус-фактор.
23. Показання та протипоказання до гемотрансфузій.
24. Ускладнення при переливанні крові.
25. Догляд за хворими до, під час і після гемотрансфузій.
26. Препарати крові. Характеристика. Показання до використання.
27. Профілактика зараження СНІДом в умовах стаціонару.
28. Кровозамінники. Характеристика їх.
29. Шляхи і методи введення інфузійних розчинів.
30. Загальна схема трансфузій.
31. Консервація і зберігання крові.
32. Поняття про хірургічну операцію. Види хірургічних операцій.
33. Методика обстеження хірургічного хворого. Документація. Деонтологічні аспекти в роботі.
34. Поняття про передопераційний період. Підготовка хворого до планової та екстреної операції.
35. Поняття про післяопераційний період. Профілактика ранніх і пізніх ускладнень.
36. Поняття про рани. Види ран. Принципи надання першої медичної допомоги в разі поранення.
Активно-пасивна профілактика правця у випадку ушкодження. Транспортування потерпілого.
37. Первинне хірургічне оброблення поверхневих ран м’яких тканин, показання та протипоказання до
операції. Можливі помилки під час оброблення ран. Принципи і техніка дренування ран.
38. Загальні та місцеві ознаки нагноєння ран. Основні принципи місцевого лікування. Догляд за
хворими з гнійними ранами залежно від перебігу ранового процесу.
39. Хірургічний шок. Причини, патогенез, клінічна картина, діагностика. Фази і стадії хірургічного
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40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

шоку. Зміст протишокових заходів в умовах військових дій та екстремальних ситуацій.
Травматизм. Види й профілактика травматизму. Поняття про ізольовані, змішані та комбіновані
травми. Принципи надання першої медичної допомоги.
Закриті механічні травми тканин (забій, розтягнення, розрив, струс і роздавлювання). Синдром
тривалого роздавлювання. Симптоми, надання першої допомоги, транспортування. Особливості
лікування.
Переломи кісток. Види, клінічні симптоми переломів. Роль медичної сестри у наданні першої
допомоги в разі переломів. Принципи лікування у випадку переломів кісток.
Вивихи. Клінічна картина. Діагностика. Принципи лікування хворого з вивихом.
Опіки. Класифікація, визначення площі та клінічна картина опіків. Тактика під час надання
першої допомоги. Принципи лікування хворих з опіками. Опікова хвороба. Принципи лікування.
Електротравма. Загальна та місцева дія електричного струму, перша допомога у випадку
електротравми. Показання до проведення серцево-легеневої реанімації.
Види холодової травми. Класифікація відморожень за ступенем ушкодження. Клініка. Тактика
медичної сестри в наданні першої медичної допомоги. Лікування та догляд за хворими з
відмороженнями. Профілактика холодової травми.
Гостра гнійна хірургічна інфекція. Шляхи зараження. Профілактика та лікування окремих видів
гнійно-запальних захворювань — фурункула, карбункула, абсцесу, флегмони, бешихи,
остеомієліту, тромбофлебіту тощо.
Загальна гнійна хірургічна інфекція. Види сепсису. Клінічна картина та лікування.
Септичний шок, клінічна картина, перша допомога, реанімаційні заходи.
Поняття про анаеробну інфекцію. Газова гангрена, правець. Клінічна картина.
Профілактика анаеробної інфекції після поранень. Перша допомога у разі анаеробної інфекції.
Комплексна терапія газової гангрени, правця.
Хірургічний туберкульоз та його форми. Клінічна картина, діагностика та лікування кістковосуглобового туберкульозу.
Поняття про доброякісні та злоякісні пухлини, їхня класифікація. Клінічна картина доброякісних і
злоякісних пухлин, профілактика та лікування. Організація онкологічної служби в Україні.
Значення загальної диспансеризації в ранній діагностиці пухлин.
Уявлення про некроз. Причини. Суха та волога гангрена. Місцеві та загальні прояви.
Профілактика і лікування, догляд за хворими після операції.
Закрита черепно-мозкова травма. Діагностика струсу і здавлювання головного мозку. Перша
допомога, транспортування. Принципи лікування хворих.
Перелом склепіння й основи черепа. Діагностика та перша допомога. Особливості
транспортування хворих.
Травми шиї, відкриті та закриті ушкодження м’яких тканин та органів шиї. Діагностика
ушкоджень. Профілактика повітряної емболії при пораненнях вен шиї.
Опіки стравоходу. Клінічна картина. Тактика медичної сестри під час надання першої допомоги.
Принципи лікування хворих з опіками стравоходу. Особливості догляду за хворими з
гастростомою.
Механічна травма грудної клітки: забиття, струс, здавлювання. Діагностика. Тактика медичної
сестри під час надання першої медичної допомоги хворим з травмою грудної клітки. Лікування.
Поняття про пневмоторакс. Види пневмотораксу. Тактика медичної сестри в наданні першої
медичної допомоги хворим з пневмотораксом. Лікування та догляд за хворими.
Запальні захворювання грудної залози. Симптоми, лікування хворих, догляд, профілактика
маститу.
Переломи ребер. Симптоми множинних і подвійних переломів ребер. Перша допомога,
особливості транспортування.
Доброякісні та злоякісні пухлини грудної залози. Симптоми, диференціальний діагноз. Лікування
хворих з пухлинами грудної залози. Профілактика онкологічних захворювань грудної залози.
Закриті й відкриті ушкодження легень, серця, магістральних судин. Діагностика, перша допомога,
особливості транспортування хворих, догляд за хворими.
Захворювання стравоходу, рак стравоходу. Варикозне розширення вен стравоходу. Клінічна
картина. Лікування, догляд за хворими. Надання першої допомоги в разі кровотечі з вен
стравоходу.
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66. Черевна грижа: клінічна картина, діагностика, лікування догляд за хворими. Перша допомога і
показання до госпіталізації, особливості транспортування. Показання до оперативного лікування.
67. Механічна травма живота. Діагностика. Гострий живіт у разі травми живота. Перша допомога й
показання до госпіталізації. Особливості транспортування. Показання до оперативного лікування,
догляд за хворими.
68. Гострий перитоніт. Причини, симптоми, діагностика. Перитоніт місцевий і загальний. Догляд за
хворими після операції. Перша допомога й показання до оперативного лікування. Особливості
транспортування.
69. Гострий апендицит. Клінічна картина, діагностика, лікування. Догляд за хворими в
післяопераційний період.
70. Шлунково-кишкові кровотечі. Причини кровотечі в порожнинні органи. Діагностика кровотеч.
Невідкладна допомога. Консервативні й оперативні методи лікування, догляд за хворими.
71. Гостра непрохідність кишок. Діагностика, перша допомога, особливості транспортування,
показання до оперативною лікування, догляд за хворими.
72. Ускладнення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Діагностика, перша
допомога, показання до госпіталізації, консервативне та оперативне лікування хворих.
Особливості догляду за хворими з дренажем черевної порожнини.
73. Гострий холецистит. Гострий панкреатит. Клінічна картина, діагностика, особливості лікування.
Тактика медичної сестри в разі гострого холециститу та панкреатиту.
74. Запальні захворювання прямої кишки та прилеглих до неї тканин. Клінічна картина і діагностика,
консервативне й оперативне лікування. Геморой. Діагностика та лікування. Особливості догляду
за хворими в проктологічному відділенні.
75. Пухлини товстої і прямої кишок. Діагностика та лікування. Роль профілактичних обстежень у
ранній діагностиці пухлин. Особливості догляду за хворими зі штучними норицями.
76. Закриті й відкриті ушкодження сечових і статевих органів. Клінічна картина, перша допомога та
лікування. Особливості транспортування хворих з урологічними травмами, догляд за хворими.
77. Аденома передміхурової залози. Клінічна картина, діагностика, лікування. Перша допомога в разі
гострої затримки сечі. Особливості догляду за хворими з надлобковою сечовою норицею.
78. Перелом хребта. Діагностика ушкоджень хребців і спинного мозку. Перша допомога,
транспортування та лікування. Клініка та діагностика.
79. Переломи кісток таза. Ускладнення при переломах кісток таза. Діагностика, перша допомога,
транспортування і лікування, догляд за хворими.
80. Переломи кісток плеча. Клінічна картина, перша допомога, лікування. Особливості надання
першої допомоги у випадку відкритих переломів.
81. Переломи кісток передпліччя, кисті і пальців. Перша допомога, транспортування і лікування,
іммобілізація.
82. Перелом стегна. Клінічна картина, перша допомога в разі відкритих переломів.
83. Переломи кісток гомілки та пальців стопи. Особливості надання першої допомоги у випадку
відкритих переломів.
84. Запальні захворювання верхньої кінцівки. Панарицій. Принципи оперативного лікування, догляд
за хворими.
85. Облітеруючі захворювання судин нижньої кінцівки. Діагностика, клінічна картина, перша
допомога, принципи лікування, догляд за хворими.
86. Запальні захворювання нижньої кінцівки. Гнійний артрит. Діагностика, перша допомога,
лікування, догляд за хворими. Остеомієліт кісток нижньої кінцівки.
87. Вогнепальні поранення. Ушкодження тканини тіла в разі вогнепального поранення.
88. Дотримання правил техніки безпеки. Знищення та знезараження предметів, забруднених кров’ю.
Перелік теоретичних питань з медсестринства в педіатрії
1. Організація профілактичної та лікувальної допомоги дітям, обов’язки медичної сестри щодо їх
виконання. Лікувально-профілактичні заклади.
2. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини.
3. Характеристика та ознаки, фізіологічні стани новонароджених.
4. Характеристика та ознаки недоношеної дитини. Функціональні особливості органів і систем
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

недоношеної дитини. Вигодовування та зігрівання.
Періоди дитячого віку та їх характеристика. Фізичний розвиток дитини.
Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи. Нервово-психічний розвиток дитини.
Характеристика природного вигодовування. Переваги грудного вигодовування. Протипоказання й
утруднення під час грудного вигодовування. Види й строки введення підгодовування.
Характеристика змішаного вигодовування. Гіпогалактія та її профілактика.
Характеристика штучного вигодовування. Молочні суміші.
Харчування дітей старших однорічного віку. Контроль за харчуванням у дитячому дошкільному
закладі.
Анатомо-фізіологічні особливості шкіри. Захворювання шкіри новонародженої дитини. Етіологія.
Класифікація. Медсестринський процес у разі везикулопустольозу, пухирчатки новонароджених.
Хвороби пупка. Етіологія. Медсестринський процес під час омфаліту.
Сепсис новонароджених. Етіологія. Медсестринський процес при сепсисі.
Гемолітична хвороба новонароджених. Етіологія. Медсестринський процес.
Асфіксія новонароджених. Етіологія. Медсестринський процес.
Пологові травми. Гіпоксично-травматичне ураження центральної нервової системи. Етіологія.
Медсестринський процес у разі пологових травм і гіпоксично-травматичного ураження
центральної нервової системи.
Анатомо-фізіологічні особливості кісткової системи.
Гіповітамінози. Рахіт. Етіологія. Медсестринський процес під час рахіту.
Гіпокальціємічний синдром. Етіологія. Медсестринський процес у разі гіпокальціємічного
синдрому.
Гіпервітаміноз. Медсестринська діагностика.
Алергійні діатези. Екскудативно-катаральний, лімфатико-гіпопластичний і нервово-артритичний
діатези. Етіологія. Медсестринський процес у разі діатезів.
Анатомо-фізіологічні особливості органів травлення. Гострі розлади травлення у дітей раннього
віку. Етіологія. Медсестринський процес.
Гіпотрофія. Етіологія. Медсестринський процесї. Стоматит. Етіологія. Класифікація.
Медсестринський процес.
Стоматит. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес.
Гострий гастрит. Гастроентерит. Хронічний гастрит. Етіологія. Класифікація. Медсестринський
процес.
Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Етіологія. Медсестринський процес.
Хронічний холецистохолангіт, дисфункція жовчних шляхів, дуоденіт. Медсестринське
обстеження та спостереження.
Гельмінтози. Етіологія. Медсестринський процес під час аскаридозу, ентеробіозу, трихоцефальозу
тощо.
Пілоростеноз і пілороспазм. Медсестринський процес у разі пілоростенозу і пілороспазму.
Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання. Назофарингіт. Стенозуючий ларинготрахеїт.
Етіологія. Клінічні прояви. Невідкладна допомога під час стенозуючого ларинготрахеїту.
Тонзиліт. Отит. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес.
Бронхіт. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес.
Пневмонія. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес.
Особливості перебігу пневмонії новонароджених і недоношених дітей. Невідкладна допомога в
разі гіпертермії.
Бронхіальна астма. Етіологія. Медсестринський процес. Медсестринське обстеження та
спостереження; невідкладна допомога під час нападу бронхіальної астми.
Анатомо-фізіологічні особливості сечових органів. Пієлонефрит. Етіологія. Класифікація.
Медсестринський процес. Підготовка пацієнта до лабораторних та інструментальних методів
обстеження.
Гломерулонефрит. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес.
Гостра ниркова недостатність та хронічне захворювання нирок. Етіологія. Класифікація.
Медсестринська діагностика. Невідкладна допомога в разі гострої затримки сечі.
Анатомо-фізіологічні особливості органів кровообігу. Природжені вади серця, судин. Етіологія.
Медсестринський процес при природжених вадах серця і судин.
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40. Ревматична лихоманка. Етіологія. Класифікація. Медсестринське обстеження та реалізація плану
медсестринських втручань. Профілактика.
41. Вегетосудинна дисфункція. Етіологія. Медсестринська діагностика.
42. Анатомо-фізіологічні особливості кровотворної системи. Анемія. Етіологія. Класифікація.
Медсестринське обстеження в разі анемії.
43. Лейкоз. Етіологія. Класифікація. Виконання лікарських призначень, оцінювання результатів,
корекція. Догляд.
44. Геморагічні захворювання. Етіологія. Медсестринський процес під час тромбоцитопенії та
тромбоцитопатії, геморагічного васкуліту, гемофілії.
45. Анатомо-фізіологічні особливості ендокринних залоз (залоз внутрішньої секреції). Цукровий
діабет. Етіологія. Підготовка пацієнтів до лабораторних досліджень. Інсуліно- та дієтотерапія.
Профілактика.
46. Гіпотиреоз. Етіологія. Медсестринський процес.
47. Грип. Етіологія. Епідеміологія. Медсестринський процес під час грипу.
48. Гострі респіраторні вірусні інфекції. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес.
49. Туберкульоз. Етіологія. Епідеміологія. Класифікація. Медсестринська діагностика. Виконання
лікарських призначень. Вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта. Специфічна та
неспецифічна профілактика. Диспансерне спостереження.
50. Дифтерія. Етіологія. Епідеміологія. Медсестринське обстеження. Встановлення медсестринських
діагнозів. Планування медсестринських втручань та їх реалізація.
51. Менінгококова інфекція. Етіологія. Класифікація. Медсестринська діагностика. Планування та
реалізація медсестринських втручань.
52. Кір. Етіологія. Епідеміологія. Медсестринський процес.
53. Краснуха. Етіологія. Епідеміологія. Медсестринське обстеження. Догляд.
54. Скарлатина. Етіологія. Епідеміологія. Медсестринська діагностика та реалізація плану
медсестринських втручань.
55. Вітряна віспа. Етіологія. Епідеміологія. Медсестринське обстеження.
56. Кашлюк. Етіологія. Епідеміологія. Медсестринський процес.
57. Паротитна інфекція. Етіологія. Епідеміологія. Особливості спостереження за пацієнтом та
вирішення його дійсних і супутніх проблем.
58. Дизентерія. Етіологія. Епідеміологія. Медсестринський процес. Виконання лікарських
призначень. Реалізація плану медсестринських втручань, оцінювання результатів. Корекція.
59. Колі-ентерит. Етіологія. Медсестринський процес.
60. Вірусний гепатит. Етіологія. Епідеміологія. Класифікація. Медсестринське обстеження,
медсестринська діагностика. Планування медсестринських втручань, реалізація, оцінювання,
корекція.
61. Профілактика інфекційних хвороб. Календар профілактичних щеплень.
62. Поліомієліт. Етіологія. Класифікація. Медсестринське обстеження, виявлення дійсних і супутніх
проблем пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів.
63. ВІЛ-інфекція/СНІД. Етіологія. Медсестринський процес. Медсестринське спостереження і
вирішення його дійсних проблем.
64. Судомний синдром. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.
65. Анафілактичний шок. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.
66. Кишковий токсикоз. Невідкладна допомога на до госпітальному етапі.
67. Гіперглікемічна кома. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.
68. Гіпоглікемічна кома. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.
69. Гостра дихальна недостатність. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.
70. Зомління. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.
71. Колапс. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.
72. Носова кровотеча. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.
73. Гіпокальціємічний синдром. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.
74. Реанімація у випадку клінічної смерті.
Перелік теоретичних питань з медсестринства в акушерстві
1. Основоположники вітчизняного акушерства.
2. Законодавство України про охорону материнства та дитинства.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Перинатальна медицина, перспективи її розвитку.
Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні.
Медична етика та деонтологія в акушерстві.
Нормальний менструальний цикл.
Будова жіночого таза.
Елементи плодового яйця, будова їх, функції.
Плід у різні терміни вагітності.
Сучасні методи діагностики вагітності.
Методи обстеження вагітних, визначення терміну допологової відпустки та майбутніх пологів.
Пологи. Періоди пологів. Догляд за роділлею.
Фізіологічний післяпологовий період. Догляд за породіллею.
Гестози вагітних. Класифікація, форми, невідкладна допомога.
Кровотечі під час вагітності та пологів.
Неправильні положення плода.
Багатоплідна вагітність.
Вузький таз.
Тазові передлежання плода.
Патологія пологової діяльності.

Перелік теоретичних питань з медсестринства в гінекології
1.
Особливості та значення анамнезу в гінекології; методика збирання анамнезу.
2.
Методика і значення гінекологічного дослідження.
3.
Додаткові методи дослідження в гінекології (інструментальні).
4.
Піхвові мазки: види, техніка взяття.
5.
Аномалії жіночих статевих органів: причини, клінічні прояви, діагностика, профілактика.
6.
Неправильні положення матки: причини, клінічні прояви, діагностика, профілактика.
7.
Порушення менструального циклу (за типом дисфункційних маткових кровотеч): етіологія,
клінічні прояви, діагностика, профілактика.
8.
Порушення менструального циклу (за типом аменореї): етіологія, клінічні прояви,
діагностика, профілактика.
9.
Запальні захворювання жіночих статевих органів (загальні дані).
10.
Гонорея (гостра, підгостра, торпідна, хронічна, латентна).
11.
Трихомоніаз.
12.
Запальні хвороби зовнішніх статевих органів та піхви неспецифічної етіології: клініка,
діагностика, лікування.
13.
Безплідне подружжя: причини жіночого та чоловічого безпліддя. Поняття про
сексопатологію.
14.
Методика обстеження безплідного подружжя.
15.
Поняття про пухлини. Характеристика злоякісних та доброякісних пухлин. Онкологічна
служба в Україні.
16.
Поняття про передракові хвороби. Значення профілактичних оглядів у діагностиці
пухлиноподібних захворювань і пухлин. Рання діагностика раку.
17.
Доброякісні пухлини матки: клініка, діагностика, принципи лікування.
18.
Доброякісні пухлини яєчників: клініка, діагностика, лікування.
19.
Злоякісні пухлини шийки матки: стадії поширення, клініка, діагностика, значення біопсії,
принципи комбінованого лікування.
20.
Рак тіла матки: значення діагностичного вишкрібання, принципи комбінованого лікування.
Саркома тіла матки: клініка, лікування.
21.
Злоякісні новоутворення яєчників: стадії поширення, діагностика, принципи лікування.
22.
Травми жіночих статевих органів (ушкодження, нориці): етіологія, клініка, лікування,
діагностика, профілактика.
23.
Позаматкова вагітність: причини, клініка, діагностика, лікування, невідкладна допомога.
24.
Апоплексія яєчників, перекручування ніжки кісти та кістома яєчника: клініка, діагностика,
невідкладна допомога.
25.
Консервативне лікування гінекологічних пацієнток. Догляд за гінекологічними хворими.
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26.

Хірургічне лікування
післяопераційними хворими.

в

гінекології:

підготовка

хворих

до

операції,

догляд

за

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
З медсестринства у внутрішній медицині
Основна
Пропедевтика внутрішньої медицини. / За ред. Яворського О.Г.— К.: Медицина, 2013
Догляд за хворими. Практика. 2-е вид., виправл. / За ред. О.М.Ковалевої, В.М.Лісового— К.: ВСВ
―Медицина‖, 2013.
Організація роботи і обсяг невідкладної медичної допомоги на фельдшерсько-акушерському пункті. / За
ред. Р.І.Поцюра.— К.: ВСВ ―Медицина‖, 2014.
Сестринська справа. / За ред. В.І.Литвиненка, Н.М. Касевич — К.: ―Медицина‖, 2011.
Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних
медичних процедур та маніпуляцій. М.К.Хобзей, Т.І.Чернишенко, В.Г.Апшай. Київ. ВСВ «Медицина».
2013.
Внутрішня медицина: Терапія: підручник / Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк. — К., 2014.
Середюк Н.М. Внутрішня медицина. Терапія. — 3-є вид., стереотип. — М.: Медицина, 2013.
Н.М.Касевич. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. Київ. ВСВ. «Медицина».
2014.
І.Ф.Костенко. Обстеження та оцінювання стану здоров′я людини. Київ. ВСВ. «Медицина». 2014.
Додаткова
Єпішин А.В. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими, 2003.
Медсестринство у внутрішній медицині / За ред. В.В. Стасюка. — К.: ВСВ ―Медицина‖, 2010.
Медсестринство у внутрішній медицині / М.Б.Шегедин, І.А.Шуляр, Л.М.Подносова, Л.П.Дацко,
О.Т.Шавала. — К.: Медицина, 2009.
Мостовий Ю.М. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх
органів. — Вінниця, 2011.
Навчальний посібник з внутрішньої медицини: навч. посіб. / Фойняк В.М., Бондаренко А.Д. та ін. — К.:
Медицина, 2010.
З медсестринства в хірургії
Основна
Лук’яненко Т.В., Пенделя А.А. Здорові сууглоби і судини. — Харків: Медицина, 2009.
Касевич Н.М. Медсестринська етика і деонтологія: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 200 с.
Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників:
підручник. — К.: Медицина, 2010. — 248 с.
Навчальний посібник з хірургії в модулях: навч. посіб. / За ред. Л.М. Ковальчука. — К.: Медицина,
2011. — 480 с.
Роздольський І.В. Невідкладні стани в хірургії: підручник. — К.: Медицина, 2009. — 144 с.
Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека
життєдіяльності: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 488 с.
Хірургія: підручник / За ред. П.Г. Кондратенка. — К.: Медицина, 2009. — 968 с.
Хірургія: підручник / О.Ю. Усенко, Г.Б. Білоус, Г.Й. Путинцева. — К.: Медицина, 2010. — 400 с.
Шегедин М.Б., Шустакевич С.Ф. Медсестринство в хірургії: навч. посіб. — К.: Медицина, 2008. —120с.
Додаткова
Єфіменко Н.А., Розанов В.Е. Військово-польова хірургія. — СПб: Медицина, 2003.
Ковальов А.І. Загальна хірургія. — М.: МІА, 2009.
Кузін М.І. Хірургічні хвороби. — М.: Медицина, 2005.
Черенько Н.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія. — К.: Здоров’я, 2000.
Шідловський В.О., Полянський І.Ю. Факультетська хірургія. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.
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Кіт О.М., Ковальчук О.Л. Хірургія. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.
Хіміч С.Д. Хірургія. — К.: Здоров’я, 2004.
Хірургія (факультетська): підручник / Кол. авторів; За ред. М.П. Захараша. — К.: Медицина, 2006. —
656 с.
Чапкий Л.П., Ткаченко Р.О. Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія. — К.: Вища школа,
2004.
З медсестринства в педіатрії
Основна
Тарасюк В.С. Клінічне медсестринство в педіатрії: підручник. – К: Медицина, 2010. – 200с.
Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики. / За ред. С.К. Ткаченко, Р.І.
Поцюрка. – Київ. – 2011. – 552 с.
Невідкладні стани в педіатрії: навч. посіб. / За ред. Р.І. Поцюрка. — К.: ВСВ ―Медицина‖, 2010. — 176с.
Практикум з педіатрії в модулях: навч. посіб. / Н.О. Курдюмова, Т.Г. Поліщук. — К.: Медицина, 2011.
— 160 с.
Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми. Вінниця – Київ, 2010. – 866 с.
Педіатрія / За ред.. проф.. О.В. Тяжкої. – Вінниця: Нова книга., 2009. – С. 4-10.
Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років / Наказ міністерства
охорони здоров’я №149 від 20.03.2008.
Адрієвський І.Ю. Педіатрія в модулях: навч. посіб. — К.: Медицина, 2007. —336 с.
Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека
життєдіяльності: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 488 с.
Касевич Н.М. Медсестринська етика і деонтологія: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 200 с.
Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників:
підручник. — К.: Медицина, 2010. — 248 с.
Денисенко О.В. Інфекційні хвороби в модулях: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. — 168 с.
Додаткова
Адрієвський І.Ю. Педіатрія в модулях: навч. посіб. — К.: Медицина, 2007. —336 с.
Інтенсивна терапія в педіатрії: навч. посіб. / За ред. Г.І. Белебезьєва. — К.: Медицина, 2008. — 520 с.
Гнатюк О.І. Клінічна гематологія дитячого віку. — Вінниця: Глобус-преса. 2009. — 160 с.
Гнатюк О.І., Попов В.П. Кардіологія дитячого віку. — Вінниця: Глобус-преса, 2009. —180 с.
Энциклопедический справочник современных лекарственных препаратов / Под ред. А.И. Ловяшина. —
Донецк, 2009. — 862 с.
Сестринська справа / Н.М. Касевич, І.О. Петрашев, В.В. Сліпченко та ін.. // За ред. В.І. Литвиненнко.. –
Київ, 2008. – С. 3-4.
З медсестринства в акушерстві
Основна
1. Назарова І.Б. Медсестринство в акушерстві: підручник. — К.: Медицина, 2008. — 224 с.
2. Грищенко В.І., Щербина М.О. Акушерство: підручник. — К.: Медицина, 2009. — 408 с.
3. Назарова І.В. Невідкладні стани в акушерстві: навч. посіб. — К.: Медицина, 2008. — 104 с.
4. Назарова І.Б., Самойленко В.Б. Фізіологічне акушерство: підручник. — К.: Медицина, 2009. — 407 с.
5. Степанківська О.В., Щербина М.О. Гінекологія: підручник. — К.: Здоров’я, 2010.
6. Шатило В.Й., Яворський П.В. Практикум з фантомного акушерства. — К.: Медицина, 2010.
Додаткова
7. Мороз Л.О. Посібник для практичних занять з акушерства. — К.: Здоров’я, 2006. — 258 с.
— 112 с.
8. Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М. Акушерство: підручник. — Тернопіль: Підручники і
посібники, 2008. — 624 с.
З медсестринства в гінекології
Основна
1. Назарова І.Б., Пісарєв А.А., Михайлов О.В. Медсестринство в гінекології: навч. посіб.
— К.: Медицина, 2010. — 248 с.
2. Грищенко В.І., Щербини М.О. Гінекологія: підручник. — К.: Медицина, 2007.
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3. Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних
працівників: підручник. — К.: Медицина, 2007. — 224 с.
4. Мазорчук Б.Ф., Жученко П.Г. Акушерство і гінекологія: підручник. — К.: Ріхтер
Гедеон, 2005.
5. Мазорчук Б.Ф., Жученко П.Г. Акушерство і гінекологія: підручник. — К.: Астеллас
Фарма Юрон Б.В., 2007.
Додаткова
1. Хохліч Т.І. Практикум з гінекології. — К.: Здоров’я, 2000. — 200 с.
2. Мороз Л.О. Гінекологія: підручник. — К.: Здоров’я, 2002.
3. Хміль С.В. Гінекологія: підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2006.

Голова циклової комісії з медицини

Мациборук О.М.

Викладач медсестринства в педіатрії

Мациборук О.М.

Викладач медсестринства в акушерстві та гінекології

Сметюк О.А.

Викладач медсестринства в хірургії

Бут В.Я.

Викладач медсестринства у внутрішній медицині

Маціборук О.М.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ АТЕСТАЦІЙНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів при вирішенні ситуаційної задачі
Оцінювання здійснюється згідно національної 4-бальної шкали оцінювання.
«Відмінно»: ситуаційна задача вирішена правильно, відповідно до еталона відповіді, студент
впевнено володіє теоретичним матеріалом, вміє застосовувати його щодо конкретно поставлених
завдань.
«Добре» - ситуаційна задача вирішена правильно, в основному відповідно до еталона відповіді,
студент нечітко формулює правильну відповідь, допускає 1-2 незначні помилки.
«Задовільно» - при вирішенні ситуаційної задачі студент допускає невідповідність до еталона
відповіді, не досить впевнено орієнтується у теоретичному матеріалі, допускає 3-4 помилки.
«Незадовільно» - ситуаційна задача не вирішена, студент припускається грубих помилок,
виявляє незнання та нерозуміння навчального матеріалу.
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів при виконанні практичних навичок
Оцінювання здійснюється згідно національної 4-бальної шкали оцінювання.
«Відмінно»: студент виконує практичні навички впевнено, згідно алгоритму у повному обсязі.
«Добре»: студент виконує практичні навички правильно, в основному згідно алгоритму,
допускає 1-2 незначні помилки.
«Задовільно» студент виконує практичні навички не дотримуючись алгоритму, допускає 3-4
помилки.
«Незадовільно» - студент робить принципові помилки при виконанні практичних навичок або
не володіє методикою їх виконання.
Критерії оцінювання знань студентів по шкалі ESTS
40 балів - студент отримує при складані ліцензійного іспиту «КРОК М»
30 балів – студент може отримати за обстеження пацієнта в умовах лікувально-профілактичного закладу з
встановленням сестринського діагнозу, плану обстеження та лікування хворого, заповнення карти первинного
огляду пацієнта
20 балів – студент отримує при вирішення ситуаційних задач з надання невідкладної медсестринської допомоги
10 балів - студент отримує за виконання практичних навичок з догляду за хворим,
діагностичнихпобстежень,плікувальнихпта профілактичних заходів, проведення фізіотерапевтичних
процедур, ведення документації
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОЛЕДЖ
ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Пилипа Орлика»

Атестаційний комплексний кваліфікаційний іспит
спеціальність 5.12010102 «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»
Протокол оцінювання знань та вмінь студента
Дата складання іспиту
"____" _____________20
р.
Прізвище, ім’я, по-батькові студента___________________________________________
Екзаменаційна група
___________
№
п/п

Назва завдання

1

Обстеження пацієнта в умовах лікувально-профілактичного закладу з
встановленням сестринського діагнозу, плану обстеження та лікування
хворого, заповнення карти первинного огляду пацієнта

2

Вирішення ситуаційних задач з надання невідкладної медсестринської
допомоги задача №

Оцінка

Виконання
практичних
навичок
з
догляду
за
хворим,
діагностичнихпобстежень,плікувальнихпта профілактичних заходів,
проведення фізіотерапевтичних процедур, ведення документації
3

в медсестринстві у внутрішній медицині
в медсестринстві в хірургії
в медсестринстві в педіатрії

4
Голова АЕК:

завдання №

завдання №
завдання №

Загальна оцінка

_______________________ __________
(П.І.Б.)

Члени АЕК:

(підпис)

________________________ _________
(П.І.Б.)

(підпис)

________________________ _________
(П.І.Б.)

(підпис)

________________________ _________
(П.І.Б.)

(підпис)

________________________ _________
(П.І.Б.)

(підпис)

________________________ _________(підпис)
(П.І.Б.)
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)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОЛЕДЖ
ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Пилипа Орлика»

Державний кваліфікаційний іспит
спеціальність 5.120101102 «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»

Обстеження пацієнта в умовах лікувально-профілактичного закладу з заповненням карти первинного огляду пацієнта,
формулюванням сестринського діагнозу(діагностика стану хворого і виявлення основних проблем та потреб пацієнта),
складанням плану сестринського догляду.
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2. Лист сестринської оцінки стану пацієнта (заповнити)
Проблема
пацієнта

Мета
Короткострокова

Довгострокова

Справжні
…
..
Потенційні
…
…

26

План дій

Оцінка
сестринського
догляду

ЗРАЗОК
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №
(практична частина)
Скласти короткий план дій
виконання практичних навичок з догляду за хворим, діагностичних
обстежень, лікувальних і профілактичних заходів, проведення фізіотерапевтичних процедур, ведення
документації, забезпечення санепідемічного режиму, принципів раціонального харчування.
1. Медсестринства в внутрішній медицині.
Накладання зігрівального компресу.
2. Хірургія.
Зняти вузлові шви на муляжі.
3. Педіатрія.
Складати схеми-меню дітям різного віку.
ЗРАЗОК
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №
(теоретична частина)
1. Запальні захворювання верхньої кінцівки. Панарицій. Принципи оперативного лікування,
догляд за хворими.
2. Гостра ниркова недостатність та хронічне захворювання нирок. Етіологія.
3. Вирішити ситуаційне завдання:
Активне відвідування дитини 3-х місяців життя. На штучному вигодовуванні з 1,5 міс. віку,
страждає закрепами. Два дні не було випорожнення, дитина неспокійна, кричить, ніжки
притискає до живота, сучит ніжками, шкірні покриви чисті. Живіт помірно роздутий, гази не
відходять, температура тіла 36,7°С, пульс 132 уд./мин., ЧДД 44 в хвилину.
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