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ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс “Кращий за професією” 
серед студентів відділення сестринської справи 

медичних коледжів, училищ 
Полтавської області (особистісна першість)

І. Мета конкурсу:

1.1. Виявити здібну, обдаровану студентську молодь;
1.2. Перевірити:
-  підготовку студентів до самостійної роботи медичної сестри згідно з кваліфікаційною 

характеристикою;
-  вміння працювати з персональною електронно-обчислювальною технікою.

1.3. Поширення передового досвіду підготовки студентів до участі у конкурсі в медичних 
коледжах та училищах Полтавської області.

II. Умови та порядок проведення конкурсу:

2.1. У конкурсі беруть участь студенти IV курсів відділення сестринської справи медичних 
коледжів та училищ області.

2.2. Конкурс проводиться в 2 тури:
1 тур -  коледжах, училищах (січень);
2 тур -  обласний (квітень) проводиться згідно з графіком у медичному коледжі, училищі 
Полтавської області.

2.3. Навчальний заклад готує приміщення, забезпечує умови для виконання конкурсних завдань.
2.4. 800 -  830 -  заїзд учасників конкурсу, оргкомітету, членів журі.
2.5. 830-  930-  ознайомлення з клінічною базою навчального закладу.
2.6. 930 -  ІО00 -  організаційне засідання оргкомітету, на якому жеребкуванням буде визначено 

стартові номери учасників конкурсу.
2.7. ІО00 -  1230 -  учасники конкурсу зі стартовими номерами №1, №2, №3, №4 виконують 

завдання теоретичної частини (тестування на комп'ютері). У теоретичну частину конкурсу 
включено тести ліцензійного іспиту “Крок-М” “Сестринська справа” -  2428 тестів. Зокрема, 
кількість питань, які будуть автоматично вибрані безпосередньо перед початком конкурсу, 
становитиме 200:

-  основи медсестринства -  45 (із 544);
-  медсестринство у внутрішній медицині -  39 (із 470); 

медсестринство в педіатрії -  36 (із 441);
-  медсестринство в хірургії -  41 (із 495); 

медсестринство в акушерстві -  39 (із 478).
2.8. ІО00 -  I I 30 -  учасники конкурсу зі стартовими номерами №5, №6, №7, №8 виконують 

завдання практичної частини. У практичну частину включено навички з клінічних дисциплін 
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності студентів медичних коледжів, училищ 
зі спеціальності “Сестринська справа”.

2.9. 1230 -  1400 -  учасники конкурсу зі стартовими номерами №1, №2, №3,№4 виконують 
завдання практичної частини.

2.10. 1230 -  1500 -  учасники конкурсу зі стартовими номерами №5, №6, №7, №8 виконують 
завдання теоретичної частини.

2.1 1. 1500 — 1530 — підбиття підсумків, нагородження учасників конкурсу.
Жеребкування завдань із практичної частини конкурсу проводиться перед виконанням 
завдань у навчальній кімнаті.



I. Тестовий контроль знань студентів.
II. Контроль практичних навичок:
-  з медсестринства у внутрішній медицині;
-  з медсестринства в педіатрії;
-  з медсестринства в хірургії.

2.12. Початок І, II етапів конкурсу о 10 год. (з метою ознайомлення з теоретичною програмою 
конкурсантам надається додатково 10 хвилин, на практичну -  45 хв., з 830- 9 15). Засідання 
оргкомітету провести в адміністративному корпусі навчального закладу.

2.13. Кількісний склад учасників обласного конкурсу від кожного коледжу, училища -  2 студенти.
2.14. На виконання І та II частини конкурсу відводиться 5 год. На І тур теоретичну частину 

(тестування) кожному учаснику надається 150 хвилин. На практичне виконання двох 
навичок кожному конкурсанту (підготовку обладнання та демонстрація їх) -  15 хв. (за
З хвилини конкурсантів попереджують про закінчення відведеного часу), тобто тривалість 
практичної частини конкурсу -  1,5 год. При недотриманні встановленого терміну, за кожну 
наступну хвилину, втрачену на демонстрацію навички, знімається 1 бал.

2.15. Учасники конкурсу мають бути попередньо ознайомлені з порядком і умовами його 
проведення, обладнанням, інструментами, матеріалами, з критеріями оцінювання 
практичних умінь і навичок, принципами визначення переможців, видами і формами 
морального і матеріального заохочення.

2.16. Учасники повинні суворо дотримуватись вимог проведення конкурсу, норм і правил із 
техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету і журі, проявляти бережливість до 
обладнання: приладів, інструментів тощо. У разі порушення вимог вони можуть бути 
дискваліфіковані.

2.17. Учасники конкурсу за попередніми результатами (до підведення остаточних підсумків) 
мають право подавати до журі апеляції з приводу оцінки виконання ними завдань і одержати 
на них відповідь в усній формі.

III. Нагородження учасників конкурсу:

3.1. Порядок нагородження учасників обласного конкурсу встановлюють відповідні оргкомітети 
та журі.

3.2. Призери обласного конкурсу нагороджуються дипломами 1, 2, 3 ступенів. Учасник, який 
зайняв І місце, направляється на Всеукраїнський конкурс фахової майстерності «Ескулап». 
Решта учасників нагороджуються грамотами та спеціальними призами.

3.3. Учасники конкурсу, які зайняли 1, 2, 3 місця, нагороджуються грошовими преміями.
3.4. Місця учасників визначаються за сумою балів, набраних у першій і другій частинах 

конкурсу. Переможцем визначається той учасник конкурсу, що набрав найбільшу кількість 
балів з теоретичної і практичної частини.

IV. Оргкомітети конкурсу:

4.1. Оргкомітет створюється з числа керівників навчальних закладів, заступників директорів з 
практичного навчання, секретаря оргкомітету -  базового методиста.

4.2. Забезпечує порядок проведення конкурсу заступник директора з практичного навчання 
Полтавського базового медичного коледжу.

4.3. Оргкомітети.
4.3.1. Проводять організаційну роботу щодо підготовки і проведення конкурсу.
4.3.2. Визначають і забезпечують порядок проведення конкурсу.
4.3.3. Приймають рішення про допуск студентів до участі в конкурсі фахової майстерності, 

визначають жеребкуванням стартові номери його учасників, завдання до практичних 
навичок.

4.3.4. Розподіляють робочі місця між учасниками конкурсу відповідно до жеребкування.

Проведення конкурсу буде поділено на 2 етапи:



4.3.5. Секретар оргкомітету готує документацію для проведення конкурсу: зведену відомість 
результатів конкурсу, відомість оцінювання завдань із предмета.

4.3.6. Викладачі медичних коледжів, училищ несуть відповідальність за хід проведення 
конкурсу: з педіатрії -  викладач Полтавського базового медичного коледжу; з терапії -  
викладач Лохвицького медичного училища; з хірургії -  викладач Кременчуцького 
медичного коледжу, з теоретичної частини -  викладач основ інформатики Лубенського 
медичного училища.

4.3.7. За поданням журі оргкомітет приймає рішення про відзначення учасників конкурсу, готує 
документацію про результати виступу конкурсантів.

4.3.8. Сприяють висвітленню результатів конкурсу в засобах масової інформації.
4.4. Секретар конкурсу забезпечує ведення необхідної документації.
4.5. Голові оргкомітету, заступнику директора з практичного навчання Полтавського базового 

медичного коледжу, скласти звіт про проведення конкурсу (у дводенний термін).
4.6. Заступнику директора з практичного навчання навчального закладу, у якому проводиться 

конкурс, забезпечити на конкурс по одному статисту-студенту.

V. Журі конкурсу:

5.1. Журі -  експерти-викладачі медсестринства у хірургії, медсестринства у терапії, 
медсестринства у педіатрії медичних коледжів, училищ (по одному фахівцю відповідної 
дисципліни з кожного навчального закладу).

5.2. Голова журі -  Президент асоціації медичних сестер Полтавської області, головна медична 
сестра Полтавської обласної психіатричної лікарні Самолеліс Людмила Миколаївна (за 
згодою).

5.3. Кожний із 4-х експертів бере участь у суддівстві усіх учасників конкурсу, враховуючи і 
свого учасника, але при підбитті підсумків -  високий і низький результати не 
враховуються, а сума двох інших додається.

5.4. При проведенні суддівства кожний із експертів повинен чітко дотримуватися вимог 
еталону виконання практичних навичок:
-  послідовність виконання;
-  враховувати тільки ті питання, які вказані в еталоні, інших питань не вказувати і балів не 

знімати;
-  дотримуватися сучасних вимог відповідних наказів, положень, розпоряджень МОЗ 

України тощо.
5.5. Журі конкурсу несуть відповідальність за об’єктивність оцінювання завдань конкурсу. У 

графі відомості “Коротка мотивація оцінки із врахуванням помилок” повинні бути короткі 
записи кожного експерта.
При значній розбіжності балів серед експертів предметної комісії експерт-суддя буде 
заслуховуватися на позачерговому засіданні оргкомітету.

VI. Фінансування конкурсу:

6.1. Фінансується за рахунок фонду матеріального забезпечення медичних коледжів, училищ 
Полтавської області та Полтавського обласного комітету працівників охорони здоров'я 
України.

Критерії оцінювання завдань конкурсу

1. Кожне завдання практичної частини оцінюється експертами за десятибальною системою.
2. У теоретичній частині перші місця виборюють ті конкурсанти, які мають найвищий 

показник правильних відповідей за найменший час виконання.
3. Кількість набраних балів у теоретичній частині буде дорівнювати кількості правильних 

відповідей, поділених на 10 (підрахунок проводитиметься відповідно до програми 
тестування) наприклад, 199 правильних відповідей дорівнюватиме 19,9 балів; максимальна 
кількість набраних балів -  20 балів.


