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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни Невідкладні стани в медсестринській практиці 

ПІП Стефанюк Євгенія Сергіївна 

Контактний телефон  0990011740 

E-mail:   jane_stef@ukr.net 

Вебресурси Viber / Telegram / Messenger  

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу 

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

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=509  

Інтернет-ресурси dEra,  iLearn,  Рrometheus 

Консультації Чт.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 26 

Навчальна практика 18 

Самостійна робота 46 

Підсумковий контроль Залік  

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Надати здобувачам вищої освіти фундаментальну і логічно-послідовну систему 

знань практичної спрямованості при здійсненні медсестринського процесу під час надання 

невідкладної медичної допомоги, визначаючи та оцінюючи ступінь важкості пацієнта, 

шляхом моніторингу та аналізу, дослідництва та критичного клінічного мислення у 

процесі застосування знань теоретичної, практичної та доказової медицини для 

ефективної медсестринської діяльності при невідкладних станах у терапевтичній, 

неврологічній, педіатричній, хірургічній та акушерсько-гінекологічній патологіях, а також 

при нещасних випадках  та удосконалення навичків виконання медсестринських втручань 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення 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. 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=509


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 8. Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення санітарно-

протиепідемічного режиму, стабілізації функціонального стану організму, особистої 

гігієни, харчування пацієнта. 

ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних інноваційних 

діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного пацієнтоцентрованого 

догляду відповідно до клінічних протоколів та правових стандартів медсестринства. 

ПРН 11. Інтерпретувати та враховувати у клінічній практиці особливості клінічної 

фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських 

засобів. 

ПРН 12. Виписувати, зберігати та використовувати основні параметри 

фармакокінетики фармакологічних засобів з метою їх раціонального призначення. 

ПРН 18. Надавати екстрену долікарську медичну допомогу на підставі діагнозу 

гострого невідкладного стану, а також в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний 

час. 

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 при  

невідкладних станах в практичній 

діяльності медичної сестри бакалавра. 

Реанімаційні заходи 

1. С. 618-631 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=5

09  

2 

2 Медсестринський процес при нещасних 

випадках, екзогенних фізичних 

ураженнях,  укусах отруйних тварин і 

комах 

1. С. 646-651, 188-194 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=50

9  

2 

3 Невідкладні стани в практиці медичної 

сестри бакалавра при патології органів 

дихання  та серцево-судинної системи, 

медсестринський процес 

1. С. 12-77, 77-100,  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=50

9  

2 

4 Невідкладні стани в медсестринській 

практиці при патології органів 

травлення та нирок та сечовивідних 

шляхів, медсестринський процес 

1. С. 100-107,107-114 

ttp://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=50

9  

2 

5 Невідкладні стани в медсестринській 

практиці при захворюваннях 

ендокринної системи, при гострих 

алергозах, неврологічній патології 

медсестринський процес 

1. С. 114-124, 207-237,  631-636, 

178-180 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=50

9  

2 

6 Невідкладні стани у дітей в практиці 

медичної сестри бакалавра.  Організація 

медсестринського процесу при асфіксії, 

1. С. 130-136, 154-156 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=5

2 
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гіпертермії, порушенні водно-

електролітного обміну 

09  

7 Невідкладна допомога дітям раннього 

віку в практиці медичної сестри 

бакалавра при судомах, 

медсестринський процес  

1.   С. 145-154 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=5

09  

2 

8 Невідкладні стани в медсестринській  

педіатричній практиці при гострій 

дихальній недостатності, 

медсестринський процес 

1. С. 126-133 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=5

09  

2 

9 Невідкладні стани в хірургічній 

медсестринській практиці при 

захворюваннях і ушкодженнях голови, 

органів грудної клітки,  

медсестринський процес 

1. С. 296-316 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=5

09  

2 

10 Невідкладні стани в медсестринській 

практиці при гострих захворюваннях 

і ушкодженнях черевної порожнини, 

органів сечостатевої системи, 

кровотечах, медсестринський процес 

1. С. 238-285, 375-403 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=5

09  

2 

11 Невідкладні стани в травматології в 

практиці медичної сестри бакалавра 

1. С. 411-436 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=5

09  

2 

12 Невідкладні стани в медсестринській 

практиці в акушерстві, медсестринський 

процес  

1. С. 439-462 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=5

09  

2 

13 Невідкладні стани в медсестринській 

практиці в гінекології, медсестринський 

процес 

1. С. 462-468 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=5

09  

2 

Всього 26 

• 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 1. Невідкладні стани в медсестринській практиці 

Змістовий модуль 1. Організація медсестринського процесу при  невідкладних станах  

 1. Медсестринський процес при  

невідкладних станах в практичній 

діяльності медичної сестри бакалавра. 

Реанімаційні заходи. Невідкладна 

допомога при нещасних випадках, 

екзогенних фізичних ураженнях,  укусах 

отруйних тварин і комах 

1. С. 617-686 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=509 

4 

Всього змістовий модуль 1 4 

Змістовий модуль 2. Невідкладні стани в медсестринській практиці 

2 Невідкладні стани в практиці медичної 

сестри бакалавра при захворюваннях 

внутрішніх органів, неврологічній 

1. С. 11-125, 207-237 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=509  

4 
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патології, медсестринський процес 

3 Невідкладні стани в медсестринській  

педіатричній практиці, медсестринський 

процес 

1. С. 125-200 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=509  

4 

4 Невідкладні стани в хірургічній 

медсестринській практиці, 

медсестринський процес 

1. С. 237-365 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=509  

4 

5 Невідкладні стани в медсестринській 

практиці при акушерсько-гінекологічній 

патології, медсестринський процес  

1. С. 439-468 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=509  

2 

Всього змістовий модуль 2 14 

Всього Модуль 1 18 
 

• 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. Невідкладна допомога при ураженні електричним 

струмом. 

4 Заняття НПКВ 1 

КРОК Б 

2 Отруєння чадним газом, невідкладна медична 

допомога 

3 Заняття НПКВ 1  

КРОК Б 

3 Отруєння грибами,  невідкладна медична допомога 3 Заняття НПКВ 1 

КРОК Б 

4 Медикаментозна алергія. Тактика медичної сестри  4 Заняття НПКВ 2 

КРОК Б 

5 Диференційно-діагностичні критерії гострої 

дихальної недостатності при короно вірусній 

хворобі 

3 Заняття НПКВ 2 

КРОК Б 

6 Кардіогенний шок в медсестринській практиці, 

невідкладна допомога  

3 Заняття НПКВ 2 

КРОК Б 

7 Сторонні тіла дихальних шляхів, невідкладна 

допомога 

4 Заняття НПКВ 3 

КРОК Б 

8 Кишковий ексикоз з токсикозом, медсестринський 

процес 

3 Заняття НПКВ 3 

КРОК Б 

9 Гіпертермічний синдром, диференційна діагностика 

лихоманок,  участь медичної сестри в невідкладній 

допомозі 

3 Заняття НПКВ 3 

КРОК Б 

10 Диференційна діагностика кровотеч при 

захворюваннях органів травлення 

4 Заняття НПКВ 4 

КРОК Б 

11 ДВЗ-синдром. Клінічний перебіг, діагностика, 

невідкладна медична допомога. 

3 Заняття НПКВ 4 

КРОК Б 

12 Пневмоторакс, гемоторакс. Невідкладна медична 

допомога. 

3 Заняття НПКВ 4 

КРОК Б 

13 Невідкладна допомога при еклампсії 3 Заняття НПКВ 5 

КРОК Б 

14 Інфекційно-токсичний шок, невідкладна медична 

допомога 

3 Заняття НПКВ 5 

КРОК Б 

Всього 46 
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4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, 

дослідницькі й аналітичні роботи) 

Теми ІНДЗ здобувач вищої освіти узгоджує з викладачем.  

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Невідкладні стани в медсестринській практиці» 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 «Невідкладні стани в медсестринській 

практиці» є рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності 

здобувача (з урахуванням тем самостійної роботи та ІНДЗ).  

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 190 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, 

що відповідають оцінці «5», на кількість оцінювальних тем у модулі. Мінімальна кількість 

балів, яку може набрати здобувач складає 140 балів. 

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


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. Невідкладні стани в медсестринській практиці 

Середні значення оцінювання поточного контролю 

Структура 

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

Змістовий модуль 1 1 38 33 28 0 

Всього змістовий модуль 1 38 33 28 0 

Змістовий модуль 2  2 38 33 28 0 

3 38 33 28 0 

4 38 33 28 0 

5 38 33 28 0 

Всього змістовий модуль 2 152 132 112 0 

Всього поточна успішність 190 165 140 0 

ІНДЗ (не більше12 балів) 10 
  

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 

 

  

  

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 



7. Перелік інформаційних джерел  
 

 Навчальна література: 

1. Алгоритми невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря: навчальний 

посібник, 2-е доповнене та перероблене видання / За ред. М.Ю. Коломойця, С.В. 

Білецького.  Чернівці: БДМУ, 2010. 740 с.  

2. Антропова Т.О. Невідкладні стани в терапії. К.: Медицина, 2008. 135 с. 

3. Баран С.В. Невідкладні стани у внутрішній медицині: підручник.  К.: Медицина, 

2011.  136 с. 

4. Грищенко В.І., Щербина М.О. Акушерство: підручник. К.: Медицина, 2009. 408 

с. 

5. Екстрена медична допомога травмованим на догоспітальному етапі:навчальний 

посібник / В.О. Крилюк, С.О. Гур’єв, А.А. Гудима, Н.І. Іскра та ін.  Київ. 2016. 

400 с.  

6. Екстрена та невідкладна медична допомога : навчальний посібник / Бодулев О. 

Ю., Дикий О. М., Могильник А. І. та ін. ; заг. ред.: Шкурупія Д. А. 2-ге вид. 

Вінниця : Нова Книга, 2018. 240 с. 

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

ВСВ “Медицина”, 2018. 480 с. 

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

метод. посіб. К.: Здоров’я, 2001. 96 с. 

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

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

10. Медицина невідкладних станів: Екстрена (швидка) медична допомога: 

Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОН / І.С. Зозуля, В.І. Боброва, 

Г.Г. Рощін та ін.; за ред. І.С. Зозулі. 3-тє вид., перероб. і доп. К., 2017. 960 с. 

11. Навчальний посібник з хірургії в модулях: навч. посіб. / За ред. 

Л.М. Ковальчука. К.: Медицина, 2011. 480 с. 

12. Назарова І.Б. Медсестринство в акушерстві. К.: Медицина, 2008. 224 с. 

13. Назарова І.Б. Невідкладні стани в акушерстві. К.: Медицина, 2006. 183 с. 

14. Назарова І.Б., Пісарєв А.А., Михайлов О.В. Медсестринство в гінекології: навч. 

посіб.  К.: Медицина, 2010. 248 с. 

15. Невідкладні стани в педіатрії: навч. посіб. / За ред. Р.І. Поцюрко. К.: Медицина, 

2010. 176 с. 

16. Невідкладні стани в хірургії: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / К.М. Бобак, 

А.І. Бобак, В.В. Киретів та ін.; за ред. Л.М. Ковальчука. К.: Медицина, 2017. 

560 с. 

17. Палій Л.В. Основи реаніматології: навч. посіб. К.: Медицина, 2008. 164 с. 

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

підручник. Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. 544 с.  

19. Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики: 

підручник / За ред. С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрко. К.: Медицина, 2011. 552 с. 

20. Сімейна медицина: у 3 книгах. Книга 2. Симптоми і синдроми в клініці 

внутрішніх хвороб: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Л.С. Бабінець, О.М. Барна, С.В. 

Білецький та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі. Медицина, 2016. 456 с. 

21. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань 

внутрішніх органів / За ред. Ю.М. Мостового. Вінниця: Нова книга, 2011. 257 с. 

22. Хірургія: підручник / О.Ю. Усенко, Г.В. Білоус, Г.Й. Путінцева. К.: Медицина, 

2010. 400 с. 

 

  



Електронні ресурси: 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Наказ МОЗ України від 05.06.2019 № 1269 "Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної 

допомоги". Новий клінічний протокол «Екстрена медична допомога: 

догоспітальний етап». https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-

mozukraini-vid-05062019--1269-pro-zatverdzhennja-ta-vprovadzhennja-mediko-

tehnologichnih-dokumentiv-zistandartizacii-ekstrenoi-medichnoi-dopomogi 

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

https://moz.gov.ua/  

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

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

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

https://amsu.com.ua/  

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

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

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

режим доступу http://www.pme.com.ua/ 

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

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

medsestrynstva 

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

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

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

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

moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23 
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