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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни Медсестринські теорії та процес 

ПІП Піц Лариса Орестівна 

Контактний телефон  0996142441 

E-mail:   larisapits66@gmail.com 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp/ Google Meet/ Zoom 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/ 

http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=25  

Інтернет-ресурси dEra, iLearn, Рrometheus, https://www.medkol.cv.ua/biblioteka/ 

Консультації Чт.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 20 

Навчальна практика 36 

Самостійна робота 34 

Підсумковий контроль Залік  

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 1 рік 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Формування теоретичного підґрунтя та практичної спрямованості підготовки 

бакалаврів медсестринства. Метою вивчення дисципліни «Медсестринські теорії та 

процес» є підготовка бакалаврів з питань теорій медсестринства, медсестринських 

моделей, на основі яких будується медсестринський процес у країнах з різним рівнем 

економічного розвитку, етапів медсестринського процесу. 

У результаті вивчення навчальної  дисципліни в здобувача освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

загальні: 

ЗК 01 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 02 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 05 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 
ЗК 06 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=25
https://www.medkol.cv.ua/biblioteka/


ЗК 11 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

ЗК 12 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

ЗК 13 Здатність діяти на основі етичних міркувань 

 

спеціальні:  

СК 01 Здатність застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній 

медсестринській практиці 

СК 02 Здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, 

хвороби чи інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної 

життєдіяльності і визначати проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та станах 

СК 03 Задоволення потреб пацієнта/клієнта протягом різних періодів усього життя 

(включаючи процес вмирання) шляхом планування, допомоги і виконання 

медсестринських втручань, оцінки та корекції індивідуальних планів догляду, створених у 

співпраці з пацієнтом/клієнтом, особами, що доглядають, членами сім’ї та іншими 

медичними і соціальними працівниками 

СК 04 Застосовування медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного ставлення, 

приватності/інтимності/, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, психологічних та 

духовних потреб на засадах транскультурального медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки 

СК 05 Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення догляду на основі 

холістичного (цілісного) підходу, враховуючи задоволення потреб пацієнта у комфорті, 

харчуванні, особистій гігієні та здатності особи задовольняти свої щоденні потреби 

СК 06 Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану 

пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до діагностичних досліджень та заборі біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень 

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення програмних 

результатів навчання: 

ПРН 1. Проводити медсестринське суб’єктивне й об’єктивне обстеження різних 

органів, систем пацієнта та оцінювати отримані дані в умовах закладів охорони здоров’я, 

вдома, шляхом спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їх родичами, хворою 

дитиною чи її батьками; уміти збирати скарги, анамнез захворювання та життя, 

алергологічний та епідеміологічний анамнез, оцінювати анамнестичні дані. 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми 

пацієнта в умовах закладів охорони здоров’я, непередбачуваних обстави та вміти: 

виявляти дійсні проблеми пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати 

медсестринський діагноз. 

ПРН 3. Планувати медсестринські втручання в умовах закладів охорони здоров’я, 

вдома, непередбачуваних обставин та вміти складати план медсестринських втручань для 

вирішення дійсних та супутніх проблем пацієнтів різного віку; здійснювати взаємозалежні 

медсестринські функції. 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового 

спілкування та вміти: спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; 

вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами його 

родини; розглядати, аналізувати в колективі професійні помилки; проводити навчання для 

молодшого й технічного персоналу; встановлювати соціально-психологічний 

комунікативний контакт з різними учасниками педагогічного процесу, будувати 

індивідуально орієнтовану траєкторію особистісно-професійного зростання здобувачів 



освіти. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, 

письмовій формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної 

мобільності, ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових стратегій на 

індивідуальному/сімейному/суспільному рівнях для покращення стану здоров’я шляхом 

впливу на спосіб життя та заохочення до самостійного догляду індивідуальних осіб та 

сімей. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 

 

3. Навчальний план з дисципліни  

3.1.Теми лекційних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин 

1. Медсестринський процес – 

історичний нарис. 

Професійні організації 

медичних сестер 

1. – с. 7-19 

4. – с.27-53 

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/5417/4980 

ojs.tdmu.edu.ua › nursing › article › download uk.wikipedia.org › 

wiki › Сестринська_спр... amsu.com.ua 

2 

2 Медсестринські теорії – 

історія та сучасність. 

Видатні теоретики 

медсестринства 

1. – с. 19-27 

4. – с. 81-83 

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/5417/4980 

vnz-mpu.com.ua› 27-kafedra-medsestrynstva 

www.medcollege.te.ua› Practics › Zaniatia_2 

2 

3 Основні концептуальні 

медсестринські моделі 

1. – с.  27-49 

4. – с. 83-92 

http://um.co.ua/6/6-12/6-120326.html 

https://studopedia.su/5_29804_metodichna-karta-lektsii--.html 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/lectures_

stud/%D0%A3%D0%BA%D1 

2 

4 Медсестринська модель 

Вірджінії Хендерсон 

1. – с. 49-63 

4. – с. 92-95 

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/5417/4980 

vnz-mpu.com.ua › 27-kafedra-medsestrynstva 

www.medcollege.te.ua › Practics › Zaniatia_2 

refua.in.ua › zagalena-harakteristika-medsest...  

2 

5 Стандарти (норми) 

медсестринської діяльності 

1. – с. 160-163 

https://svitppt.com.ua/medicina/medsestrinski-teoriiistoriya-i-

suchasnistvidatni-teoretiki-sestrinstva.html 

https://www.medsprava.com.ua/article/664-medsestrinska-

dopomoga-otsnyumo-yakst 

2 

6 Вдосконалена модель 

здоров’я – модель Аллен 

(Модель Мак Гілла) 

1. – с. 44-49 

4. – с. 95-97 

http://um.co.ua/6/6-12/6-120326.html 

https://svitppt.com.ua/medicina/vdoskonalena-model-zdorovya-

model-allen-model-mak-gilla.html 

2 

7 Поняття медсестринського 

процесу. Функції 

медсестринства 

1. – с. 63-68 

4. – с. 146-178 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-

bakalavr.pdf. 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/classes_

stud.htm 

https://studfile.net/preview/3271575/ 

2 

8 Перший і другий етап 

медсестринського процесу 

1. – с. 68-76 

4. – с. 146-158 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-

bakalavr.pdf. 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/classes_

2 

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/5417/4980
http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/5417/4980
http://vnz-mpu.com.ua/27-kafedra-medsestrynstva/367-medsestrinski-teoriji-ta-protses.html
http://vnz-mpu.com.ua/27-kafedra-medsestrynstva/367-medsestrinski-teoriji-ta-protses.html
http://um.co.ua/6/6-12/6-120326.html
https://studopedia.su/5_29804_metodichna-karta-lektsii--.html
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/lectures_stud/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7/3.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/lectures_stud/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7/3.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96.htm
http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/5417/4980
http://vnz-mpu.com.ua/27-kafedra-medsestrynstva/367-medsestrinski-teoriji-ta-protses.html
http://vnz-mpu.com.ua/27-kafedra-medsestrynstva/367-medsestrinski-teoriji-ta-protses.html
http://refua.in.ua/zagalena-harakteristika-medsestrinsekih-modelej.html
https://svitppt.com.ua/medicina/medsestrinski-teoriiistoriya-i-suchasnistvidatni-teoretiki-sestrinstva.html
https://svitppt.com.ua/medicina/medsestrinski-teoriiistoriya-i-suchasnistvidatni-teoretiki-sestrinstva.html
https://www.medsprava.com.ua/article/664-medsestrinska-dopomoga-otsnyumo-yakst
https://www.medsprava.com.ua/article/664-medsestrinska-dopomoga-otsnyumo-yakst
http://um.co.ua/6/6-12/6-120326.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/classes_stud.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/classes_stud.htm
https://studfile.net/preview/3271575/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/classes_stud.htm


stud.htm 

https://studfile.net/preview/3271575/ 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/u_nurse/lectures

_stud..htm 

https://mydocx.ru/3-4551.html 

https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-obstezhennya-

patsiienta.html 

https://svitppt.com.ua/biologiya/pershiy-i-drugiy-etapi-

sestrinskogo-procesu.html 

9 Третій, четвертий та п’ятий 

етапи медсестринського 

процесу 

1. – с. 150-160 

4. – с.158-178 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-

bakalavr.pdf. 

https://studopedia.su/8_23026_medsestrinskiy-protses-III-IV-ta-

V-etapi-medsestrinskogo-protsesu.html 

http://megalib.com.ua/content/1543_Ocinka_efektivnosti_medses

trinskogo_procesy_V_etap_medsestrinskogo_procesy.html 

2 

10 Таксономія 

медсестринського діагнозу 

1. – с. 76-150 

4. – с. 158-159 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-

bakalavr.pdf. 

https://studopedia.su/8_23026_medsestrinskiy-protses-III-IV-ta-

V-etapi-medsestrinskogo-protsesu.html 

http://megalib.com.ua/content/1543_Ocinka_efektivnosti_medses

trinskogo_procesy_V_etap_medsestrinskogo_procesy.html 

2 
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 Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційній аудиторії 

навчального корпусу № 1 

3.2. Теми навчальної практики під керівництвом викладача 
 

№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин  

Модуль І. Медсестринські теорії та процес 

Змістовий модуль 1. Медсестринські теорії 
1. Визначення медсестринства, його 

функції. Професійні організації 

медичних сестер 

1. – с. 7-11 

4. – с. 27-53 

https://studopedia.su/5_26723_filosofiya-teoriya-sut-

sestrinskoi-spravi.htmlhttps://studopedia.su 

https://studopedia.org/13-78738.html 

2 

2 Людські потреби, як основа 

медсестринських моделей 

1. – с. 17-19 

4. – с. 69-81 

https://studopedia.su/5_26723_filosofiya-teoriya-sut-

sestrinskoi-spravi.htmlhttps://studopedia.su 

https://studopedia.org/13-78738.html 

2 

3 Індивідуум, родина, суспільство, як 

об’єкти медсестринського догляду. 

Поняття про здоров’я та хворобу 

1. – с. 11-17 

4. – с. 53-69 

http://www.medcollege.te.ua/sayt1/Practics/Medsestr

unski_teorii_ta_protses_prakt/Zaniatia_1.htm 

2 

4 Медсестринські теорії (моделі) - 

історія та сучасність. Теорії 

Ф.Найтінгейл,   Х.Пеплау, Л.Холл, 

Д.Орем 

1. – с. 20-24 

4. – с. 81-84 

http://um.co.ua/6/6-12/6-120326.html 

https://studopedia.su/5_29804_metodichna-karta-

lektsii--.html 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magi

str/lectures_stud/%D0%A3%D0%BA%D1%80 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magi

str/classes_stud/%D0%A3%D0%BA%D1%80 

2 

5 Підходи до обслуговування і 

особливості медсестринських 

моделей Д.Джонсон, Ф.Абделла, 

Д.Орландо, Е.Віденбах, І.Кінг 

1. – с. 34-38 

4. – с. 85-92 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magi

str/classes_stud/Українська/ 

2 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/classes_stud.htm
https://studfile.net/preview/3271575/
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/u_nurse/lectures_stud..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/u_nurse/lectures_stud..htm
https://mydocx.ru/3-4551.html
https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-obstezhennya-patsiienta.html
https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-obstezhennya-patsiienta.html
https://svitppt.com.ua/biologiya/pershiy-i-drugiy-etapi-sestrinskogo-procesu.html
https://svitppt.com.ua/biologiya/pershiy-i-drugiy-etapi-sestrinskogo-procesu.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://studopedia.su/8_23026_medsestrinskiy-protses-III-IV-ta-V-etapi-medsestrinskogo-protsesu.html
https://studopedia.su/8_23026_medsestrinskiy-protses-III-IV-ta-V-etapi-medsestrinskogo-protsesu.html
http://megalib.com.ua/content/1543_Ocinka_efektivnosti_medsestrinskogo_procesy_V_etap_medsestrinskogo_procesy.html
http://megalib.com.ua/content/1543_Ocinka_efektivnosti_medsestrinskogo_procesy_V_etap_medsestrinskogo_procesy.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://studopedia.su/8_23026_medsestrinskiy-protses-III-IV-ta-V-etapi-medsestrinskogo-protsesu.html
https://studopedia.su/8_23026_medsestrinskiy-protses-III-IV-ta-V-etapi-medsestrinskogo-protsesu.html
http://megalib.com.ua/content/1543_Ocinka_efektivnosti_medsestrinskogo_procesy_V_etap_medsestrinskogo_procesy.html
http://megalib.com.ua/content/1543_Ocinka_efektivnosti_medsestrinskogo_procesy_V_etap_medsestrinskogo_procesy.html
https://studopedia.su/
https://studopedia.org/13-78738.html
https://studopedia.su/
https://studopedia.org/13-78738.html
http://www.medcollege.te.ua/sayt1/Practics/Medsestrunski_teorii_ta_protses_prakt/Zaniatia_1.htm
http://www.medcollege.te.ua/sayt1/Practics/Medsestrunski_teorii_ta_protses_prakt/Zaniatia_1.htm
http://um.co.ua/6/6-12/6-120326.html
https://studopedia.su/5_29804_metodichna-karta-lektsii--.html
https://studopedia.su/5_29804_metodichna-karta-lektsii--.html
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/lectures_stud/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7/3.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/lectures_stud/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7/3.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/classes_stud/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7/2.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/classes_stud/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7/2.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/classes_stud/Українська/
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/classes_stud/Українська/


6 Порівняльна характеристика та 

особливості медсестринських 

моделей М.Роджерс, К.Рой, 

Б.Ньюмен, Д.Ватсон, Р.Парсі, 

М.Лейнінгер, Е.Бойкін, С. 

Шоенгофер  

1. – с. 38-44 

4. – с. 98-109 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magi

str/classes_stud/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D 

2 

7 Медестринська модель Вірджінії 

Хендерсон, як основа 

медсестринського процесу для країн 

реформаційного періоду 

1. – с.49-63 

4. – с.92-95 

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/

5417/4980 

vnz-mpu.com.ua › 27-kafedra-medsestrynstva 

www.medcollege.te.ua › Practics › Zaniatia_2 

refua.in.ua › zagalena-harakteristika-medsest...  

2 

8 Основні положення та загальні 

концепції медсестринської моделі 

М. Аллен. Принцип моделі М. 

Аллен у вивченні ситуації 

«Громада».  Визначення медсестрою 

своєї ролі 

1. – с. 44-49 

4. – с. 95-97 

http://um.co.ua/6/6-12/6-120326.html 

https://studopedya.ru/2-1648.html 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magi

str/lectures_stud/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0 

2 
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Змістовий модуль 2. Медсестринський процес 
9 Медсестринський процес: 

визначення, завдання, функції, етапи 

1. – с. 63-68 

4. – с. 146-148 

https://studfile.net/preview/3271575/ 

https://studopedia.su/16_173016_ponyattya-

medsestrinskogo-protsesu-ta-yogo-skladovI.html 

https://mydocx.ru/3-4551.html 

https://svitppt.com.ua/rizne/medsestrinskiy-

proces.html 

2 

10 Перший етап медсестринського 

процесу - обстеження та визначення 

стану здоров’я пацієнта 

1. – с. 68-74 

4. – с. 148-154 

https://studfile.net/preview/3271575/ 

https://studopedia.su/16_173016_ponyattya-

medsestrinskogo-protsesu-ta-yogo-skladovI.html 

https://mydocx.ru/3-4551.html 

https://svitppt.com.ua/rizne/medsestrinskiy-

proces.html 

2 

11 Другий етап медсестринського 

процесу – медсестринська 

діагностика 

1. – с. 74-76 

4. – с. 154-156 

https://studfile.net/preview/3271575/ 

https://studopedia.su/16_173016_ponyattya-

medsestrinskogo-protsesu-ta-yogo-skladovI.html 

https://mydocx.ru/3-4551.html 

https://svitppt.com.ua/rizne/medsestrinskiy-

proces.html 

2 

12 Медичний і медсестринський 

діагнози, відмінності.  Таксономія 

медсестринського діагнозу 

1. – с. 76-150 

4. – с.156-159 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/dista

nce/lectures_stud.ppt 

https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-

obstezhennya-patsiienta.html 

http://www.medcolifes.ru/study-282-1.html 

2 

13 Третій етап медсестринського 

процесу  

1. – с. 150-156 

4. – с. 160-161 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/dista

nce/lectures_stud.ppt 

https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-

obstezhennya-patsiienta.html 

http://www.medcolifes.ru/study-282-1.html 

2 

14 Четвертий етап медсестринського 

процесу – реалізація плану 

медсестринських втручань 

1. – с. 156-158 

4. – с. 161-162 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/dista

nce/lectures_stud.ppt 

https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-

obstezhennya-patsiienta.html 

2 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/classes_stud/%D0%A3%D0%BA%D1%80%25D
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/classes_stud/%D0%A3%D0%BA%D1%80%25D
http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/5417/4980
http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/5417/4980
http://vnz-mpu.com.ua/27-kafedra-medsestrynstva/367-medsestrinski-teoriji-ta-protses.html
http://vnz-mpu.com.ua/27-kafedra-medsestrynstva/367-medsestrinski-teoriji-ta-protses.html
http://refua.in.ua/zagalena-harakteristika-medsestrinsekih-modelej.html
http://vnz-mpu.com.ua/27-kafedra-medsestrynstva/367-medsestrinski-teoriji-ta-protses.html
http://vnz-mpu.com.ua/27-kafedra-medsestrynstva/367-medsestrinski-teoriji-ta-protses.html
http://um.co.ua/6/6-12/6-120326.html
https://studopedya.ru/2-1648.html
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/lectures_stud/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7/3.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/lectures_stud/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7/3.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96.htm
https://studfile.net/preview/3271575/
https://studopedia.su/16_173016_ponyattya-medsestrinskogo-protsesu-ta-yogo-skladovI.html
https://studopedia.su/16_173016_ponyattya-medsestrinskogo-protsesu-ta-yogo-skladovI.html
https://mydocx.ru/3-4551.html
https://svitppt.com.ua/rizne/medsestrinskiy-proces.html
https://svitppt.com.ua/rizne/medsestrinskiy-proces.html
https://studfile.net/preview/3271575/
https://studopedia.su/16_173016_ponyattya-medsestrinskogo-protsesu-ta-yogo-skladovI.html
https://studopedia.su/16_173016_ponyattya-medsestrinskogo-protsesu-ta-yogo-skladovI.html
https://mydocx.ru/3-4551.html
https://svitppt.com.ua/rizne/medsestrinskiy-proces.html
https://svitppt.com.ua/rizne/medsestrinskiy-proces.html
https://studfile.net/preview/3271575/
https://studopedia.su/16_173016_ponyattya-medsestrinskogo-protsesu-ta-yogo-skladovI.html
https://studopedia.su/16_173016_ponyattya-medsestrinskogo-protsesu-ta-yogo-skladovI.html
https://mydocx.ru/3-4551.html
https://svitppt.com.ua/rizne/medsestrinskiy-proces.html
https://svitppt.com.ua/rizne/medsestrinskiy-proces.html
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/lectures_stud.ppt
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/lectures_stud.ppt
https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-obstezhennya-patsiienta.html
https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-obstezhennya-patsiienta.html
http://www.medcolifes.ru/study-282-1.html
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/lectures_stud.ppt
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/lectures_stud.ppt
https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-obstezhennya-patsiienta.html
https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-obstezhennya-patsiienta.html
http://www.medcolifes.ru/study-282-1.html
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/lectures_stud.ppt
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/lectures_stud.ppt
https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-obstezhennya-patsiienta.html
https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-obstezhennya-patsiienta.html


http://www.medcolifes.ru/study-282-1.html 

15 П’ятий етапи медсестринського 

процесу 

1. – с.158-160 

4. – с. 162-163 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/dista

nce/lectures_stud.ppt 

https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-

obstezhennya-patsiienta.html 

http://www.medcolifes.ru/study-282-1.html 

2 

16 Медична та медсестринська 

документація 

1. – с. 163-178 

4. – с. 163-180 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/dista

nce/lectures_stud.ppt 

https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-

obstezhennya-patsiienta.html 

http://www.medcolifes.ru/study-282-1.html 

2 

17 Особливості медсестринського 

процесу при пульмонологічній та 

кардіологічних патологіях 

4. – с. 502-559 

http://limilm.lviv.ua/wpcontent/uploads/2016/06/%D

0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%

B0%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%A1-

1%D1%80.pdf 

2 

18 Особливості медсестринського 

процесу при гастроентерологічній, 

нефрологічній та ендокринологічній 

патологіях 

4. – с. 665-716 

http://repository.dnu.dp.ua:1100/upload/cd78c7a382c

3ad6d77e6b4baa3cc8eb0Doglyad__zahttp://intranet.t

dmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/classes_stud

/Українська/ 

2 

  Всього змістовий модуль 2 20 

  Всього Модуль 1 36 

 Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальних кімнатах на клінічних 

базах 

 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Місце контролю 

1. Розвиток медсестринства в історичному аспекті в 

Україні 

4 Заняття НПКВ 1 

КРОК Б 

2 Товариство Червоного Хреста, діяльність у створенні 

шкіл милосердя 

4 Заняття НПКВ 1  

КРОК Б 

3 Внесок Флоренс Найтінгейл у розвиток  

медсестринства 

4 Заняття НПКВ 4 

КРОК Б 

4 Моделі взаємовідносин медичних працівників і 

пацієнтів 

4 Заняття НПКВ 3 

КРОК Б 

5 Порівняльна характеристика медсестринських 

моделей 

4 Заняття НПКВ 4 

КРОК Б 

6 Ієрархія людських потреб за А. Маслоу 4 Заняття НПКВ 2 

КРОК Б 

7 Стандарти медсестринської діяльності і контроль 

якості медичної допомоги 

4 Заняття НПКВ 14 

КРОК Б 

8 Етапи медсестринського процесу, їх взаємозв’язок та 

зміст 

4 Заняття НПКВ 9 

КРОК Б 

9 Медсестринська документація 2 Заняття НПКВ 16 

КРОК Б 

Всього 34  

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, 

дослідницькі й аналітичні роботи) 

Теми здобувач вищої освіти узгоджує з викладачем.  

 

 

http://www.medcolifes.ru/study-282-1.html
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/lectures_stud.ppt
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/lectures_stud.ppt
https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-obstezhennya-patsiienta.html
https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-obstezhennya-patsiienta.html
http://www.medcolifes.ru/study-282-1.html
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/lectures_stud.ppt
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/lectures_stud.ppt
https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-obstezhennya-patsiienta.html
https://studopedia.su/8_23025_I-etap-sestrinske-obstezhennya-patsiienta.html
http://www.medcolifes.ru/study-282-1.html
http://limilm.lviv.ua/wpcontent/uploads/2016/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%A1-1%D1%80.pdf
http://limilm.lviv.ua/wpcontent/uploads/2016/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%A1-1%D1%80.pdf
http://limilm.lviv.ua/wpcontent/uploads/2016/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%A1-1%D1%80.pdf
http://limilm.lviv.ua/wpcontent/uploads/2016/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%A1-1%D1%80.pdf
http://repository.dnu.dp.ua:1100/upload/cd78c7a382c3ad6d77e6b4baa3cc8eb0Doglyad__za
http://repository.dnu.dp.ua:1100/upload/cd78c7a382c3ad6d77e6b4baa3cc8eb0Doglyad__za
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/classes_stud/Українська/
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/classes_stud/Українська/
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/classes_stud/Українська/


5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Медсестринські теорії та процес» є вибірковою для 

здобувачів ступеня вищої освіти (бакалавр) освітньо-професійної програми «Сестринська 

справа» спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі здобувачами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях є обов’язковим з метою поточного оцінювання знань 

(окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає здобувач з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- за умов виникнення академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 

65% від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (1-119 балів), 

здобувач отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання здобувачами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також  

згідно з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
Оцінювання вибіркової дисципліни «Медсестринські теорії та процес» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності здобувача (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІНДЗ).  

Оцінка з вибіркової дисципліни «Медсестринські теорії та процес» виставляється 

за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано» та визначається як сума 

оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), що виставляється на кожному 

навчальному занятті за відповідною темою та кількістю балів за виконання 

індивідуальних завдань студентом. 

Максимальну кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час засвоєння 

модуля 200 балів. 

Поточний контроль здійснюється на кожній навчальній практиці відповідно до 

поставлених завдань з кожної теми. Під час оцінювання освітньої діяльності здобувачів 

перевага надається стандартизованим методам контролю: тестування, структурований за 

процедурою контроль практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Під час засвоєння кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність здобувачу 

виставляються оцінки за національною 4-бальною шкалою, які потім конвертуються у 

бали в залежності від кількості тем у модулі.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач під час поточної 

навчальної діяльності 200 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, 

що відповідають оцінці «5», на кількість оцінювальних тем у модулі та максимальної 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


кількості  - 11 балів за ІДРС. Мінімальна кількість балів, яку може набрати здобувач 

складає 144 балів. 

Оцінювання самостійної роботи здобувача 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в тематичному плані 

дисципліни поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми 

на відповідному аудиторному занятті.  

Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання здобувача 

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу здобувача складає не більше 

12 балів.  

 

СХЕМА нарахування та розподіл балів, які отримує здобувач 

 

Модуль 1. Медсестринські теорії та процес 

Середні значення оцінювання поточного контролю 

Структура 

дисципліни 
№ заняття «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий модуль 

1 

1 10,5 9 8 0 

2 10,5 9 8 0 

3 10,5 9 8 0 

4 10,5 9 8 0 

5 10,5 9 8 0 

6 10,5 9 8 0 

7 10,5 9 8 0 

 8 10,5 9 8 0 

Всього змістовий модуль 1 84 72 64 0 

Змістовий модуль 

2 

 

9 10,5 9 8 0 

10 10,5 9 8 0 

11 10,5 9 8 0 

12 10,5 9 8 0 

13 10,5 9 8 0 

14 10,5 9 8 0 

15 10,5 9 8 0 

16 10,5 9 8 0 

17 10,5 9 8 0 

18 10,5 9 8 0 

Всього змістовий модуль 2 105 90 80 0 

Всього поточна успішність 189 162 144 0 

ІНДЗ (не більше 12 балів) 11   0 

МОДУЛЬ 1 200   0 

Межі балів за шкалою ЕCTS 200-180 179-150 149-120  119 і менше 

Оцінка Зараховано Не зараховано 

 

Поточні оцінки конвертуються у підсумкову як середня сума оцінок навчальної 

діяльності у бали ЕCTS відповідно до шкали перерахунку традиційних оцінок (середній 

бал з точністю до сотих) у рейтингові 200 балів 

Конвертація балів в оцінки за шкалою ECTS на 4-бальною (традиційною) шкалою 



 

7. Перелік інформаційних джерел  
Навчальна література: 

1. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський 

процес. К.: Здоров’я, 2001. 208 с. 

2. Касевич Н.М. Основи медсестринства в модулях: навч. посіб. 3-є вид., випр. К. : 

ВСВ “Медицина”, 2018. 480 с. 

3. Кудрявцева Т.О. Сестринський процес: етапи, зміст, документація: навч.-метод. 

посіб. К.: Здоров’я, 2001. 96 с. 

4. Лісовий В.М., Ольховська Л.П., Капустник В.А. Основи медсестринства: 

підручник. К.: ВСВ Медицина, 2018. 912 с. 

5. Лойко В.В. Медсестринський процес: підручник для медичних сестер. Київ, 

2001. 526 с. 

6. Матвейчик Т. В., Тищенко Е. М. Теория сестринского дела: учебное пособие. 

Минск: Вышэйшая школа, 2016. 368 с. 

7. Пасєчко, Н. В., Лемке М. О., Мазур П. Є. Основи сестринської справи : 

підручник. Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. 544 с.  

Електронні ресурси: 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). 

[Електронний ресурс] – режим доступу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

2. Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти».  [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

3. Наказ МОЗ України від 01.06.2013 р. «Про затвердження протоколів медичної 

сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних 

медичних процедур та маніпуляцій». [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v0460282-13. 

4. Міністерство охорони здоров’я України. [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://moz.gov.ua/  

5. Міністерство охорони здоров’я України. Медичним працівникам. [Електронний 

ресурс] – режим доступу https://moz.gov.ua/medichnim-pracivnikam 

6. Асоціація медичних сестер України. [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://amsu.com.ua/  

7. Всесвітня органiзацiя охорони здоров'я в Україні. [Електронний ресурс] – режим 

доступу https://www.who.int/countries/ukr/ru/ 

8. Компанія PROFESSIONAL MEDICAL EDUCATION. [Електронний ресурс] – 

режим доступу http://www.pme.com.ua/ 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175215
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175217
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=346
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://moz.gov.ua/medichnim-pracivnikam
https://moz.gov.ua/medichnim-pracivnikam
https://amsu.com.ua/
https://www.who.int/countries/ukr/ru/
http://www.pme.com.ua/


9. НМАПО імені П. Л. Шупика. Українська школа медсестринства. [Електронний 

ресурс] – режим доступу https://nmapo.edu.ua/n/p/4421-ukrainska-shkola-

medsestrynstva 

10. Чернівецький медичний коледж БДМУ. [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://www.medkol.cv.ua/ 

11. Чернівецький медичний коледж БДМУ. Moodle - Дистанційне навчання. 

[Електронний ресурс] – режим доступу http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=25 

https://nmapo.edu.ua/n/p/4421-ukrainska-shkola-medsestrynstva
https://nmapo.edu.ua/n/p/4421-ukrainska-shkola-medsestrynstva
https://www.medkol.cv.ua/

