


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Положення про конкурс фахової майстерності «КРАЩИЙ ЗА ФАХОМ» 

серед студентів медсестринського відділення КЗОЗ «Куп’янський медичний 

фаховий коледж ім.Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради (далі – 

Положення) визначає порядок організації та проведення конкурсу професійної 

майстерності «Кращий за фахом» серед студентів медсестринського відділення 

КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім.Марії Шкарлетової» 

Харківської обласної ради (далі - Конкурс). 

2. Організація та Порядок проведення Конкурсу визначається наказом 

директора коледжу відповідно до цього Положення. 

3. Основними завданнями Конкурсу є: 

• підвищення престижу професії медика в Україні; 

• підвищення професійного рівня підготовки студентів медичного 

коледжу; 

• подальше вдосконалення системи пошуку та роботи з обдарованою 

молоддю; 

• виховання у студентів прагнення до професійного лідерства; 

• стимуляція розвитку професійних компетентностей майбутнього 

фахівця. 

ІI. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ 

1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет і журі, до складу якого залучаються: заступники директора з навчальної 

та виховної роботи, завідувачі медсестринським відділенням та навчально-

виробничою практикою, а також голови циклових комісій професійних 

дисциплін. 

2. До організації Конкурсу можуть залучатися керівники ЗОЗ баз, 

закріплених за коледжем, члени наглядової ради, профспілковий комітет. 

3. Завдання до Конкурсу готують викладачі відповідних циклових комісій 

з професійних дисциплін.  

4. Порядок проведення конкурсу. 

4.1. Конкурс проводиться у три етапи: 

І етап – теоретичний. Проводиться в вигляді тестування серед студентів 

груп медсестринського відділення.  

ІІ етап – практичний. Проводиться у групах серед студентів, які найкраще 

написали тести. Студенти демонструють практичні навички з трьох дисциплін: 

«Медсестринство у внутрішній медицині», «Медсестринство в хірургії», 

«Медсестринство в педіатрії».  

ІІІ етап – практичний. Студенти переможці ІІ етапу, беруть участь у 

фінальному турі де визначається переможець конкурсу. 

4.2. Обсяг конкурсних завдань: 

І етап. Тестування студентів. Студентам груп - учасників пропонується 

45 тестів (з дисциплін: «Медсестринство у внутрішній медицині», 

«Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в педіатрії»), час виконання - 45 

хвилин (із розрахунку 1 хв. на 1 запитання) і включає три комплекти (варіанти) 

тестових завдань з дисциплін.  



ІІ етап. Демонстрація практичних навичок. Банк практичних завдань 

складається з 8 навичок з кожної дисципліни: «Медсестринство у внутрішній 

медицині», «Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в педіатрії».  

Студенти демонструють по одній навички з кожної дисципліни. Демонстрація 

здійснюється у відповідних кабінетах доклінічної практики. Конкурсанти, які 

набрали в групі найвищій бал приймуть участь у третьому етапі Конкурсу для 

визначення переможця у заключному етапі.  

III етап. Фінальний тур Конкурсу. Конкурс проводиться в актовому залі в 

присутності студентів коледжу та усіх членів журі. Критерії оцінювання 

завдань третього етапу додається (додаток № 1). Студенти демонструють по 1 

навичці з кожної дисципліни: «Медсестринство у внутрішній медицині», 

«Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в педіатрії». 

4.3. Завдання практичних турів Конкурсу складаються таким чином, щоб 

забезпечити рівні можливості виконання їх усіма учасниками і сприяти 

повному виявленню кожним із них досягнутого рівня знань, вмінь та 

професійної майстерності. 

4. При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками, 

електронним обладнанням, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони 

тощо), крім засобів, що офіційно дозволені відповідними організаційним 

комітетом і журі. 

5. Порядок проведення, персональний склад організаційного комітету та 

журі Конкурсу затверджуються наказом директора коледжу. 

6. Учасники до початку Конкурсу мають бути ознайомлені з порядком 

(умовами) його проведення, обладнанням, інструментами, матеріалами, 

характером і обсягом виконуваних робіт, видами, формами морального та 

матеріального заохочення тощо. 

ІІІ. НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ  

1. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість 

балів, що визначаються на спільному засіданні організаційного комітету та 

журі, та посіли І, ІІ, ІІІ місця.  

2. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами, дипломами та 

пам’ятними призами. 

3. Результати проведення Конкурсу оприлюднюються на сторінках 

місцевої преси та офіційному вебсайті коледжу. 

4. Кошти на придбання дипломів, грамот, призів переможцям та учасникам 

Конкурсу, а також премія учасникам Конкурсу виділяється на підставі 

розпорядження директора коледжу. 

ІV. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

1. Конкурс проводиться щорічно. 

2. Терміни проведення етапів Конкурсу:  

І етап – січень-лютий, ІІ етап –березень- квітень, ІІІ етап – травень. 

 

 

 

 



Додаток 1 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК УЧАСНИКАМИ 

КОНКУРСУ «КРАЩИЙ ЗА ФАХОМ»  

1. Бездоганне, професійне, в межах зазначених термінів виконання 

учасником конкурсу практичної навички максимально оцінюється в 10 балів. 

2. При оцінюванні виконання практичної навички треба враховувати: 

Етапність виконання навички Оцінка в балах 

1. Підготовка до виконання навички  

1. 

Навичку спілкування з пацієнтом під час підготовки до 

маніпуляції (пояснити пацієнту сутність мету та хід навички, 

отримати згоду на його проведення).  

Підготовка пацієнта до виконання маніпуляції. 

1 

2. Підготовка медичної сестри до виконання навички. 1 

3. Підготовка обладнання до виконання навички. 1 

2. Виконання навички 0-5 

1. 

Визначені показання та протипоказання. 

Навичку виконано у правильній послідовності, без помилок, з 

демонстрацією навички спілкування з пацієнтом. 

5 

2. 

Навичку виконано у правильній послідовності; допущені 

помилки, які не впливають на кінцевий результат та стан 

пацієнта. 

4 

3. 

Послідовність виконання навички порушена, однак кінцевої 

мети досягнуто; допущені помилки не завдають шкоди 

здоров’ю пацієнта. 

3 

4. 

Послідовність виконання навички порушена, бажаного 

результату не досягнуто; допущені помилки не завдають 

шкоди здоров’ю пацієнта. Не визначені показання та 

протипоказання. 

2 

5. 

Послідовність виконання навички порушена, допущені 

помилки, які можуть негативно вплинути на стан і здоров’я  

пацієнта, чи призвести до виникнення ускладнення хвороби. 

1 

6. 
Під час виконання процедури допущені грубі помилки, які 

загрожують здоров’ю та життю пацієнта. 
0 

3. Закінчення виконання навички  

1. 
Демонстрація навички спілкування та догляду за пацієнтом 

після виконання маніпуляції. 
1 

2. 

Дезінфекція обладнання, обробка рук медичної сестри після 

виконання навички. 

Відмітка про виконання навички та реєстрація результатів у 

медичній документації; заповнення направлення. 

1 

 

 


