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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Медсестринські теорії та процес  
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень, форма навчання 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

- 3 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я  
Вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 МЕДСЕСТРИНСТВО    

Термін  навчання  

1 рік 10 місяців 
Змістових модулів 

– 2 

Загальна кількість 

годин –  90 год. 
Лекції 

20 год. 

Кількість 

аудиторних 

годин – 56 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Навчальна практика 

36 год. 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної 

роботи – 34 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

34 год. 

Індивідуальні завдання 

 

Вид контролю:  

залік  
 

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год. 

 

 

 

  



І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Медсестринські 

теорії та процес» складена відповідно до Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 223 Медсестринство для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти  затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 р.  № 1344 та 

освітньо-професійної програми та затверджена у коледжі на засіданні 

Педагогічної ради коледжу від 10.12.2018 р. протокол №3. Освітня 

програма введена в дію з 01 вересня  2019 р., переглянута та затверджена 

на засіданні Педагогічної ради коледжу від 31.08.2020 р., протокол №1. 

Ця програма розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій – 20 

годин, навчальної практики – 36 годин, самостійної роботи – 34 години.  

Професійна медсестринська практика є міжклінічною по своїй природі. 

Медсестринський процес - це основна схема, яка забезпечує порядок та 

напрямок медсестринського догляду за пацієнтом. Це суть професійної 

медсестринської практики, методологія та інструмент професії медсестри, 

який допомагає їй у прийнятті рішень, прогнозуванні та оцінці висновків. 

Бакалаври медсестринства – це складова частина системи охорони 

здоров’я, яка включає в себе діяльність щодо зміцнення здоров’я, 

профілактики захворювань, надання психоемоційної допомоги та догляду за 

особами, які мають психічні та фізичні захворювання. 

Ефективний розвиток системи охорони здоров’я в значній мірі залежить 

від професійного рівня та якості підготовки середнього медичного 

персоналу, як найбільш об’ємної складової ресурсів охорони здоров’я. 

З цією метою й здійснюється підготовка бакалаврів сестер медичних, 

основними завданнями якої є: запровадження нових компетенцій спеціалістів 

з медсестринства, інституційний розвиток медичного коледжу у 

відповідності з потребами реформи медсестриства, створення наукової 

основи для зміцнення медсестринської освіти та розвитку системи 

медсестринства. 

Науковою основою для зміцнення системи підготовки спеціалістів 

бакалаврів медсестринства та розвитку сестринської практики повинні стати 

наукові дослідження в медсестринстві. Саме наукові дослідження в 

медсестринстві, як і в будь-якій іншій галузі, є способом отримання 

достовірних даних, що дозволяють на їх основі здійснювати та 

удосконалювати професійну діяльність бакалаврів медсестринства. 

Аналіз зарубіжного досвіду підтверджує якісні зміни в системі надання 

медичної допомоги населенню внаслідок упровадження в практику 

лікувальних закладів результатів медсестринських досліджень (підвищення 

задоволеності пацієнтів, скорочення термінів перебування в стаціонарі, 

зменшення числа ускладнень). 

У всьому світі сестри медичні здійснюють значний вклад у надання 

якісної допомоги, використовуючи найновіші сестринські технології, які 

ґрунтуються на науковому підході та доказовій практиці. Тому фахівцям 

бакалаврам медсестринства необхідно розвивати, удосконалювати свої 



професійні вміння з метою надання найбільш якісної та ефективної допомоги 

населенню. 

Медсестринський процес - ретельно виважена інтелектуальна 

діяльність, за допомогою якої практика медсестринства реалізується 

впорядковано та систематизовано. Медсестринський процес був 

розроблений як спеціальний метод, що застосовує науковий підхід до 

вирішення проблем у медсестринській практиці (Кristensen, Саппу, 1990; 

Ourmun, 1991; Wilkinson, 1992). Лікарі використовують для встановлення 

діагнозу діагностичний процес стосовно хворої людини, в той час як 

медсестринський процес має справу з проблемами, які є характерними для 

клієнтів/пацієнтів медичних сестер. В медсестринстві клієнтом/пацієнтом 

може бути індивідуум, родина або суспільна група, тому медсестринський 

процес адаптований до  кожного типу клієнта/пацієнта. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1. 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. 

2. Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення 

результатів навчання: 

− характеризувати історію становлення медсестринської теорії 

− визначати роль видатних теоретиків та практиків медсестринства  

− розкрити сутність  основних концептуальних медсестринських 

моделей 

− вміти характеризувати основні медсестринські моделі 

− розкрити сутність понять індивідуум, родина, суспільна група як 

об’єкти сестринського догляду 

− оперувати поняттями здоров’я та хвороба 

− засвоїти основні функції медсестринства  

− визначати суть та зміст етапів медсестринського процесу 

− засвоїти закономірності таксономії медсестринського діагнозу 

− вміти заповнювати медичну та медсестринську документацію 

 

3. Передумовами для вивчення дисципліни є раніше здобуті 

програмні результати навчання за ОКР молодший спеціаліст галузі знань 22 

Охорона здоров’я.   

 

 



ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та відповідальність 

Інтегральна компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі,, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 
Загальні компетентності 

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. 

Знати свої права та 
обов’язки як члена 
суспільства; 
розуміти значення 
верховенства права, прав і 
свобод людини і 
громадянина  
для формування 
особистості у вільному 
демократичному 
суспільстві. 

Вміти застосовувати знання 
громадських прав та 
обов’язків з метою 
відстоювання 
національних, професійних 
та особистих інтересів. 

На основі розуміння 
цінностей 
демократичного 
громадянського 
суспільства, сприяння 
верховенству права, 
становленню прав і 
свобод людини і 
громадянина в Україні. 

Вміти відстоювати свої 
права вільного громадянина 
у демократичному 
суспільстві. 

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 

Знати значення 
збереження моральних, 
культурних, наукових 
цінностей та досягнень 
для формування і розвитку 
повноцінного суспільства. 

Вміти використовувати 
розуміння предметної 
області для розвитку 
суспільства, техніки і 
технологій. 

Здатність донести власні 
переконання щодо 
значення збереження та 
примноження досягнень 
суспільства та здоровий 
спосіб життя. 

Вміти оцінити цінність 
досягнень суспільства та 
використовувати різні види 
та форми рухової активності 
для активного відпочинку та 
ведення здорового способу 
життя. 



види та форми рухової 

активності для 

активного відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

ЗК 04 Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях 

Мати спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі навчання. 

Вміти розв’язувати складні 

задачі і проблеми, які 

виникають у професійній 

діяльності. 

Зрозуміле і недвозначне 
донесення власних 
висновків, знань та 
пояснень, що їх 
обґрунтовують, до 
фахівців та нефахівців. 

Відповідати за прийняття 

рішень у складних умовах 

ЗК 05 Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності 

Мати глибокі знання із 

структури професійної 

діяльності. 

Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що 

потребує постійного 

оновлення та інтеграції 

знань. 

Здатність ефективно 

формувати 

комунікаційну стратегію 

у професійній діяльності 

Нести відповідальність за 

професійний розвиток, 

здатність до подальшого 

професійного навчання з 

високим рівнем 

автономності. 

ЗК 06 Здатність 

спілкуватися державною 

мовою як усно, так і 

письмово 

Мати досконалі знання 

державної мови 

Вміти застосовувати знання 

державної мови, як усно так 

і письмово 

Використовувати при 

фаховому та діловому 

спілкуванні та при 

підготовці документів 

державну мову. 

Нести відповідальність за 

вільне володіння державною 

мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ЗК 11 Здатність 

працювати в команді 

Знати тактики та стратегії 
спілкування, закони та 
способи комунікативної 
поведінки. 

Вміти обирати способи та 
стратегії спілкування для 
забезпечення ефективної 
командної роботи 

Використовувати 
стратегії спілкування 

Нести відповідальність за 
вибір та тактику (способу) 
комунікації 

ЗК 12 Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

Знати закони та способи 
міжособистісної взаємодії 

Вміти обирати способи та 
стратегії спілкування для 
міжособистісної взаємодії 

Використовувати 
навички міжособистісної 
взаємодії 

Нести відповідальність за 
вибір та тактику (способу) 
комунікації 

ЗК 13 Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань 

Знати основи етики та 
деонтології 

Вміти застосовувати етичні 
та деонтологічні норми і 
принципи у професійній 
діяльності 

Здатність донести до 
пацієнтів, членів їх 
родин, колег свою 
професійну позицію 

Нести відповідальність щодо 
виконання етичних та 
деонтологічних норм і 
принципів у професійній 
діяльності 



Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 01 Здатність 

застосовувати 

професійні та правові 

стандарти в 

повсякденній 

медсестринській 

практиці 

Мати спеціальні знання 
про професійні стандарти 
надання медичної 
допомоги медичними 
сестрами та про основні 
Законодавчі та правові 
документи, які 
регламентують роботу 
медичних сестер. 

Вміти застосовувати 
Професійні стандарти 
Надання медичної 
допомоги в повсякденній 
практиці. Вміти 
дотримуватись вимог 
медичного та правового 
законодавства в роботі 
медичної сестри. 

Здатність аргументувати 
свою професійну 
діяльність по 
відношенню до пацієнтів, 
їх оточення, колег з 
точки зору професійних 
та правових стандартів 

Постійно вдосконалювати 
свої навички та створювати 
локальні протоколи 
діяльності, виходячи з 
діючих стандартів та 
нормативної бази МОЗ 
України 

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 

Мати спеціальні знання 

про людину, її органи та 

системи, знати методики 

та стандартні схеми 

опитування та 

фізикального обстеження 

пацієнта. 

Вміти провести бесіду з 
пацієнтом (у т.ч з 
дитиною), на підставі 
алгоритмів та стандартів, 
використовуючи 

стандартні методики 

провести фізикальне 

обстеження пацієнта. Вміти 

обстежити психомоторний 

та фізичний розвиток 

дитини Вміти оцінити стан 

здоров’я людини (у т.ч. 

дитини). 

Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію 

при спілкуванні з 

пацієнтом. Вносити 

інформацію про стан 

здоров’я людини, дитини 

або внутрішньоутробний 

розвиток плоду до 

відповідної медичної 

документації 

Нести відповідальність за 

якісний збір інформації на 

підставі співбесіди, 

опитування, огляду, 

пальпації, перкусії, 

аускультації органів та 

систем та за своєчасне 

оцінювання стану здоров’я 

людини, психомоторного та 

фізичного розвитку дитини, 

внутрішньоутробного 

розвитку плоду та за 

прийняття відповідних дій 

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 

Мати спеціальні знання 

про потреби 

пацієнта/клієнта у різні 

періоди життя (включаючи 

процес вмирання). 

Вміти планувати та 

надавати медсестринську 

допомогу 

пацієнтам/клієнтам у різні 

періоди життя (включаючи 

процес вмирання). 

Вміти виконувати мед 

сестринські втручання, 

вараховуючи особливості 

різних періодів життя. 

Вміти оцінювати та 

Здатність комунікувати з 
різними людьми, 
дотичними до догляду та 
опіки над 
пацієнтами/клієнтами; 
створювати сприятливий 
мікроклімат при 
здійсненні мед 
сестринських втручань 

Нести відповідальність за 
своєчасність та правильність 
виконання самостійних 

медсестринських втручань 



планів догляду, 

створених у співпраці з 

пацієнтом/клієнтом, 

особами, що 

доглядають, членами 

сім’ї та іншими 

медичними і 

соціальними 

працівниками 

коректувати індивідуальні 

плани догляду за 

пацієнтом/клієнтом в різні 

вікові періоди. Вміти 

співпрацювати з особами, 

що доглядають за 

пацієнтом/клієнтом, 

членами сім’ї та іншими 

медичними і соціальними 

працівниками в процесі 

вмирання пацієнта. 

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 

Мати спеціальні знання 

про гідне ставлення до 

пацієнта/клієнта, вимоги 

щодо забезпечення 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, захисту 

його прав, фізичних, 

психологічних та 

духовних потреб на 

засадах 

транскультурального 

медсестринства, 

толерантної та неосудної 

поведінки. 

Вміти забезпечувати 

пацієнту/клієнту при 

виконанні медсестринських 

втручань та дій 

приватність/інтимність/, 

конфіденційність, захист 

його прав. Вміти 

задовольняти фізичні, 

психологічні та духовні 

потреби пацієнта/клієнта на 

засадах 

транскультурального 

медсестринства, 

толерантної та неосудної 

поведінки. 

Підтримувати 

конфіденційність, захист 

прав  пацієнта/клієнта 

при задоволенні його 

потреб, при цьому 

звертаючи увагу 

оточення на дотримання 

цих вимог 

Самостійне і відповідальне 

виконання доручених мед 

сестринських втручань з 

дотриманням 

конфіденційності та прав 

пацієнта/клієнта 

СК 05 Здатність 

ефективно 

застосовувати 

Мати спеціальних знання 

про людину, її органи та 

системи; алгоритми та 

Вміти визначати, на 
підставі попереднього та 
клінічного діагнозу, 

Формувати та донести до 

пацієнта, фахівців 

висновки щодо 

Нести відповідальність за 

обґрунтованість визначення 

харчування при лікуванні 



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 

стандартні схеми 

призначення харчування 

при лікуванні захворювань 

(за списком 2) 

характер харчування при 
лікуванні захворювань (за 
списком 2); забезпечувати 
руховий режим та особисту 
гігієну 

харчування при лікуванні 

захворювання (за 

списком 2); залучати 

оточення пацієнта до 

задоволення гігієнічних 

та фізіологічних потреб 

захворювання (за списком 2), 

за своєчасність та 

акуратність виконання 

гігієнічних і фізіологічних 

процедур 

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 

Мати спеціальні знання 
про людину, її органи та 
системи, стандартні 
методики проведення 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень (за списком 4). 

Вміти аналізувати 
результати лабораторних та 
інструментальних 
досліджень та на їх підставі 
оцінити інформацію щодо 
діагнозу хворого (за 
списком 4) 

Формувати та донести до 
пацієнта та фахівців 
висновки щодо 
необхідного переліку 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень (за списком 
4). 

Нести відповідальність щодо 

оцінювання результатів 

лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 

 



ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-

професійною програмою «Сестринська справа» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 223 Медсестринство та яких повинні 

досягти здобувачі вищої освіти після завершення вивчення дисципліни 

«Медсестринські теорії та процес», є: 

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. 

 
 

  



IV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назва змістових модулів та тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 
Навчальна 

практика 
СРС 

Модуль 1. Медсестринські теорії та процес 

Змістовий модуль 1. Медсестринські теорії 

1. Визначення медсестринства, його функції. 

Професійні організації медичних сестер 

12 2 2 8 

2.  Людські потреби, як основа медсестринських 

моделей 

6 - 2 4  

3. Індивідуум, родина, суспільство, як об’єкти 

медсестринського догляду. Поняття про здоров’я та 

хворобу 

2 - 2 -  

4. Медсестринські теорії (моделі) - історія та 

сучасність. Теорії Ф.Найтінгейл, Х.Пеплау, Л.Холл, 

Д.Орем 

8 2 2 4  

5. Підходи до обслуговування і особливості 

медсестринських моделей Д.Джонсон, Ф.Абделла, 

Д.Орландо, Е.Віденбах, І.Кінг 

7 1 2 4 

6. Порівняльна характеристика та особливості 

медсестринських моделей М.Роджерс, К.Рой, 

Б.Ньюмен, Д.Ватсон, Р.Парсі, М.Лейнінгер, 

Е.Бойкін, С. Шоенгофер 

7 1 2 4 

7. Медсетринська модель Вірджінії Хендерсон, як 

основа медсестринського процесу для країн 

реформаційного періоду 

4 2 2 - 

8. Стандарти (норми) медсестринської діяльності 6 2 - 4 

9. Основні положення та загальні концепції 

медсестринської моделі М. Аллен.  

4 2 2 - 

 
Усього змістовий модуль 1: 56 12 16 28  

Змістовий модуль 2. Медсестринський процес 

10. Медсестринський процес: визначення, завдання, 

функції, етапи 

8 2 2 4 

11. Перший етап медсестринського процесу - 

обстеження та визначення стану здоров’я пацієнта 

3 1 2 - 

12. Другий етап медсестринського процесу – 

медсестринська діагностика 

3 1 2 - 

13. Медичний і медсестринський діагнози, відмінності.  

Таксономія медсестринського діагнозу 

4 2 2 - 

14. Третій етап медсестринського процесу  3 1 2 - 

15. Четвертий етап медсестринського процесу – 

реалізація плану медсестринських втручань 

2,5 0,5 2 - 

16. П’ятий етапи медсестринського процесу 2,5 0,5 2 - 

17. Медична та медсестринська документація 4 - 2 2 

18. Особливості медсестринського процесу при 

пульмонологічній та кардіологічних патологіях 

2 - 2 - 

19. Особливості медсестринського процесу при 

гастроентерологічній, нефрологічній та 

ендокринологічній патологіях 

2 - 2 - 

 Усього змістовий модуль 2: 34 8 20  6 

 Модуль 1: 90 20 36 34 



V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 
Медсестринський процес – історичний нарис. Професійні 

організації медичних сестер 
2 

2. 
Медсестринські теорії – історія та сучасність. Видатні теоретики 

медсестринства 
2 

3. Основні концептуальні медсестринські моделі 2 

4. Медсестринська модель Вірджінії Хендерсон 2 

5. Стандарти (норми) медсестринської діяльності 2 

6. Вдосконалена модель здоров’я – модель Аллен (Модель Мак Гілла) 2 

7. Поняття медсестринського процесу. Функції медсестринства 2 

8. Перший і другий етап медсестринського процесу 2 

9. Третій, четвертий та п’ятий етапи медсестринського процесу 2 

10. Таксономія медсестринського діагнозу 2 

 Усього: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1. Медсестринські теорії та процес 

Змістовий модуль 1. Медсестринські теорії 

1 Визначення медсестринства, його функції. Професійні організації 

медичних сестер 

2 

2 Людські потреби, як основа медсестринських моделей     2 

3 Індивідуум, родина, суспільство, як об’єкти медсестринського догляду. 

Поняття про здоров’я та хворобу 

2 

4 Медсестринські теорії (моделі) - історія та сучасність. Теорії 

Ф.Найтінгейл, Х.Пеплау, Л.Холл, Д.Орем 

2 

5 Підходи до обслуговування і особливості медсестринських моделей 

Д.Джонсон, Ф.Абделла, Д.Орландо, Е.Віденбах, І.Кінг 

2 

6 Порівняльна характеристика та особливості медсестринських моделей 

М.Роджерс, К.Рой, Б.Ньюмен, Д.Ватсон, Р.Парсі, М.Лейнінгер, 

Е.Бойкін, С. Шоенгофер  

2 

7 Медестринська модель Вірджінії Хендерсон, як основа 

медсестринського процесу для країн реформаційного періоду 

2 

8 Основні положення та загальні концепції медсестринської моделі М. 

Аллен. Принцип моделі М. Аллен у вивченні ситуації «Громада».  

Визначення медсестрою своєї ролі 

2 

Усього змістовий модуль 1: 16 

Змістовий модуль 2. Медсестринський процес 

9 Медсестринський процес: визначення, завдання, функції, етапи 2 

10 Перший етап медсестринського процесу - обстеження та визначення 

стану здоров’я пацієнта 

2 

11 Другий етап медсестринського процесу – медсестринська діагностика 2 

12 Медичний і медсестринський діагнози, відмінності.  Таксономія 

медсестринського діагнозу 

2 

13 Третій етап медсестринського процесу  2 

14 Четвертий етап медсестринського процесу – реалізація плану 

медсестринських втручань 

2 

15 П’ятий етапи медсестринського процесу 2 

16 Медична та медсестринська документація 2 

17 Особливості медсестринського процесу при пульмонологічній та 

кардіологічних патологіях 

2 

18 Особливості медсестринського процесу при гастроентерологічній, 

нефрологічній та ендокринологічній патологіях 

2 

 Усього змістовий модуль 2: 20 

Усього Модуль 1: 36 

 

 

 

 



VІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Розвиток медсестринства в історичному аспекті в Україні 4 

2. Товариство Червоного Хреста, діяльність у створенні шкіл 

милосердя 

4 

3. Внесок Флоренс Найтінгейл у розвиток  медсестринства 4 

4. Моделі взаємовідносин медичних працівників і пацієнтів 4 

5. Порівняльна характеристика медсестринських моделей 4 

6. Ієрархія людських потреб за А. Маслоу 4 

7. Стандарти медсестринської діяльності і контроль якості медичної 

допомоги 

4 

8. Етапи медсестринського процесу, їх взаємозв’язок та зміст 4 

9. Медсестринська документація 2 

 Усього  34 

 

 

 

  



VIІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ)   
 (есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми) 

 

1. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) 

2. Участь у роботі студентського гуртка та виступи на наукових конференціях 

3. Виготовлення ламінованих таблиць з відповідних тем, розділів дисципліни 

4. Підбір відео- та  аудіоматеріалів із розділів дисципліни   

5. Складання кросвордів із відповідних розділів дисципліни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ІХ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Модуль 1. Медсестринські теорії та процес 

 

Змістовий модуль 1. Медсестринські теорії 
Тема №1. Визначення медсестринства, його функції. Професійні організації 

медичних сестер 

Лекція 

Визначення медсестринства як науки. Мета, завдання та функції. Історія розвитку 

медсестринства в Україні. Права та обов’язки медичних сестер. Професійні організації 

медичних сестер. Функції професійних організацій медичних сестер. 

Навчальна практика 

Визначення медсестринства, мета. Роль і основні функції медсестринської справи. 

Відмінності  між традиційним   медсестринством  і  сучасною медсестринською 

практикою, ґрунтованій на холізмі. Переконання і цінності медсестринства. Професійні 

організації медичних сестер. Етичний Кодекс медичної сестри України. 
Здобувач повинен вміти: 

• Визначати відмінності традиційного медсестринства від сучасного при роботі 

із пацієнтом. 

• Визначати шляхи, при допомозі яких систематичний підхід до медсестринської 

справи зможе покращити догляд за пацієнтом. 

• Проявляти милосердя і доброчинство у роботі з пацієнтом як гарант 

взаєморозуміння. 

• Диференціювати роль і функції медсестри (залежні, незалежні, взаємозалежні).  

Здобувач повинен оволодіти вмінням: 

• Виявляти потреби, що можуть бути найбільш ефективно задоволені завдяки 

медсестринському втручанню. 

• Виявляти першочергові проблеми зі здоров'ям, що можуть бути задоволені 

завдяки медсестринському втручанню. 

• Планувати і здійснювати необхідний медсестринський догляд. 

• Застосовувати професійні стандарти медсестринської діяльності. 

 

Тема №2. Людські потреби, як основа медсестринських моделей 

Навчальна практика 

Основні теорії і класифікації потреб. Основні життєво – важливі потреби пацієнтів 

(визначення, основні характеристики). Приклади проблем пацієнта, пов’язаних з 

порушенням задоволення основних потреб. Типи поведінкових реакцій пацієнтів. Поняття 

зонального простору. Ієрархія людських потреб за А. Маслоу. Фундаментальні потреби  за 

В. Хендерсон. 

Здобувач повинен вміти: 

• виявляти потреби, визначати способи їх задоволення під час проведення 

медсестринського обстеження 

• спілкуватися із пацієнтами в залежності від їх індивідуальних особливостей 

• проводити інтерв'ю із хворими та здоровими людьми 

• проводити інтерв'ю при агресивній поведінці пацієнта 

• проводити інтерв'ю при невпевненій поведінці пацієнта 

• вербальні та невербальні моменти підтримки пацієнта медичною сестрою 

• будувати схему ієрархії людських потреб за А. Маслоу при обстеженні 

пацієнтів 

  

 



Здобувач повинен оволодіти: 

• способами задоволення потреб пацієнта під  час проведення медсестринського 

обстеження 

• вмінням виявляти потреби, що можуть бути найбільш ефективно задоволені 

завдяки медсестринському втручанню 

• вмінням визначати першочергові проблеми зі здоров'ям, що можуть бути 

задоволені завдяки медсестринському втручанню 

• вмінням оцінювати потреби людини 

 

Тема №3. Індивідуум, родина, суспільство, як об’єкти медсестринського 

догляду. Поняття про здоров’я та хворобу 

Навчальна практика 

Основні терміни і поняття (індивідуум, родина, суспільство). Основні організаційні і 

психологічні підходи до пропаганди здорового способу життя. Відмінні риси 

індивідуального і групового способу життя. Основні фактори, які впливають на форму 

духовної і фізичної культури,  культури харчування і сексу. Поняття самоконтролю і 

саморегуляції. Поняття: сімейні неврози, сімейна психотерапія,  спадкові захворювання. 

Особливості збору інформації у родичів пацієнта про стан його здоров’я. Шляхи 

попередження і вирішення конфліктів. 

Здобувач повинен вміти: 

• відрізнити риси індивідуального та групового стилю життя 

• використовувати основні форми і методи санітарної освіти 

• схематично відтворювати структуру і життєвий цикл сім’ї  

• сформувати завдання медсестри при спілкуванні із сім’єю пацієнта 

• роз’яснити суть сучасних поглядів на спілкування і роботу в групах 

• охарактеризувати різні сили керівництва (лідерства) і методи дії на членів 

групи (джерела мотивації) 

• вміти аналізувати причини виникнення міжособових, внутрішньогрупових і 

міжгрупових конфліктів 

• дати необхідні рекомендації по структурній перебудові сім’ї на випадок 

захворювання одного або більше членів сім’ї,  формування групи підтримки 

• застосовувати вербальні та невербальні моменти підтримки пацієнта медичною 

сестрою 

Здобувач повинен оволодіти вмінням: 

• відрізняти риси індивідуального та групового стилю життя 

• використовувати основні форми і методи санітарної освіти  

• схематично відтворити структуру і життєвий цикл сім’ї 

• сформувати завдання медсестри при спілкуванні із сім’єю пацієнта 

• аналізувати причини виникнення міжособових, внутрішньогрупових і 

міжгрупових конфліктів 

• проводити інтерв’ю із різними пацієнтами 

 

Тема №4. Медсестринські теорії (моделі) - історія та сучасність. Теорії 

Ф.Найтінгейл,   Х.Пеплау, Л.Холл, Д.Орем 

Лекція 

Медсестринські теорії та сучасність. Головні здобутки теоретиків медсестринства. 

Головні здобутки Флоренс Найтінгейл  в створенні філософських основ. Сутність 

еволюційно-адаптаційної (Канадська Асоціація сестер) моделі. Сутність моделі 

поведінкової системи Джулії Джонсон. Модель дефіциту самодогляду Доротеї Орем. 

Вдосконалена модель здоров’я М. Аллен. Додатково-доповнююча модель Вірджинії 

Хендерсон. 



Навчальна практика 

Теорії (моделі) медсестринства. Термінологія. Загальні положення теорій  

медсестринської справи. Історичне значення життя та діяльності Флоренс Найтінгейл. 

Характеристика і особливості теорії Ф. Найтінгейл, “Клятва Ф. Найтінгейл ”. 

Характеристика і особливості теорії Х. Пеплау. 4 стадії взаєвомідносин. Характеристика і 

особливості теорії Д. Орем. Характеристика і особливості теорії Л.Холл. 

Здобувач повинен вміти:  

• співвідносити спільність і відмінність основних понять медсестринських теорій 

(моделей) 

• об’єктивно оцінити внесок в розвиток медичної освіти Флоренс Найтінгейл 

• пояснювати особливості роботи медичної сестри з пацієнтом за моделлю Ф. 

Найтінгейл 

• пояснювати особливості роботи медичної сестри з пацієнтом за моделлю Х. 

Пеплау 

• пояснювати особливості роботи медичної сестри з пацієнтом за моделлю Л. 

Холл  

• пояснювати особливості роботи медичної сестри з пацієнтом за моделлю Д. 

Орем 

Здобувач повинен оволодіти вмінням: 

• застосовувати моделі Ф. Найтінгейл   

• застосовувати моделі Х. Пеплау   

• застосовувати моделі Л. Холл   

• застосовувати  моделі Д. Орем   

• порівнювати концептуальні моделі 

 

Тема №5. Підходи до обслуговування і особливості медсестринських моделей 

Д.Джонсон, Ф.Абделла, Д.Орландо, Е.Віденбах, І.Кінг 

Лекція 

Основні концептуальні медсестринські моделі. Загальні положення моделей. Види 

моделей сестринської справи. Основні завдання медсестринських моделей. Моделі 

медсестринської справи  в практичній роботі медичної сестри.   

Навчальна практика 

Контекст ВООЗ – як база реалізації медсестринських моделей. Характерні 

особливості медсестринської теорії Д. Джонсон.  Характерні особливості медсестринської 

теорії Ф. Абделли. Характерні особливості медсестринської теорії Д. Орландо. Характерні 

особливості медсестринської теорії Е. Віденбах. Характерні особливості медсестринської 

теорії І. Кінг. Підходи до обслуговування пацієнтів. Суть довіри, як основа для 

узгодження пацієнта і складова вказаних моделей.  

Здобувач повинен вміти: 

• працювати з пацієнтом за моделлю Д. Джонсон 

• працювати з пацієнтом за моделлю Ф. Абделли  

• працювати з пацієнтом за моделлю Д. Орландо 

• працювати з пацієнтом за моделлю Е. Віденбах 

• працювати з пацієнтом за моделлю І. Кінг  

Здобувач повинен оволодіти: 

• навиками догляду за моделлю Д. Джонсон 

• навиками догляду за моделлю Ф. Абделли  

• навиками догляду за моделлю Д. Орландо 

• навиками догляду за моделлю Е. Віденбах 

• навиками догляду за моделлю І. Кінг 

 



Тема №6. Порівняльна характеристика та особливості медсестринських 

моделей М.Роджерс, К.Рой, Б.Ньюмен, Д.Ватсон, Р.Парсі, М.Лейнінгер, Е.Бойкін, 

С.Шоенгофер 

Навчальна практика 

Характерні особливості медсестринської теорії М. Роджерс. Характерні особливості 

медсестринської теорії К. Рой. Характерні особливості медсестринської теорії Б. Ньюмен.  

Характерні особливості медсестринської теорії Д. Ватсон. Характерні особливості 

медсестринської теорії Р. Парсі. Характерні особливості медсестринської теорії М. 

Лейнінгер. Характерні особливості медсестринської теорії Е. Бойкін, С. Шоенгофер. 

Порівняльна характеристика моделей М.Роджерс, Б.Ньюмен, Д.Ватсон, Р.Парсі, 

М.Лейнінгер, Е.Бойкін, С.Шоенгофер.  Вільний вибір особистої думки у відношенні 

пріоритетів і цінностей. Воля Божа і людська. Моделі сестринської справи і їх 

застосування в практичній роботі медсестри. 

Місія і функції медсестри у вище названих моделях. 

Здобувач повинен вміти: 

• використовувати особливості роботи із пацієнтами за моделлю М. Роджерс 

• використовувати особливості роботи із пацієнтами за моделлю К. Рой 

• використовувати особливості роботи із пацієнтами за моделлю Б. Ньюмен 

• використовувати особливості роботи із пацієнтами за моделлю  Д. Ватсон  

• використовувати особливості роботи із пацієнтами за моделлю Р. Парсі 

• використовувати особливості роботи із пацієнтами за моделлю М. Лейнінгер 

• використовувати особливості роботи із пацієнтами за моделями Е. Бойкін, С. 

Шоенгофер 

Здобувач повинен оволодіти вмінням: 

• працювати із пацієнтами за моделлю М. Роджерс 

• працювати із пацієнтами за моделлю К. Рой 

• працювати із пацієнтами за моделлю Б. Ньюмен 

• працювати із пацієнтами за моделлю  Д. Ватсон 

• працювати із пацієнтами за моделлю Р. Парсі 

• працювати із пацієнтами за моделлю М. Лейнінгер 

• працювати із пацієнтами за моделями Е. Бойкін, С. Шоенгофер  

 

Тема №7. Медсестринська модель Вірджінії Хендерсон, як основа 

медсестринського процесу для країн реформаційного періоду 

Лекція 

Історія життя Вірджінії Хендерсон. 14 потреб для повсякденного життя. Додатково-

доповнююча модель Вірджинії Хендерсон. 

Навчальна практика 

Визначення унікальної функції медсестри за Вірджинією Хендерсон. Місія і функції 

медсестринства. Значення теорії медсестринської справи для наукової, освітньої та 

практичної діяльності. 14 видів щоденної діяльності або компоненти сестринства, 

необхідні для  роботи згідно моделі Вірджинії Хендерсон. Особливості роботи медсестри 

згідно вказаної моделі в сучасних умовах  нашої країни і на майбутнє. Додатково-

доповнююча модель Вірджинії Хендерсон 

Здобувач повинен вміти: 

• розуміти сутність медсестринських теорій 

• виявляти взаємозв’язок між процесом і моделлю медсестринської справи 

Вірджинії Хендерсон 

• вміти заповнювати медсестринську документацію 

• допомагати пацієнту у задоволенні його особистих потреб згідно даної моделі 

• визначати, яку модель застосувати на практиці в залежності від проблем 



• застосовувати теоретичні знання на практиці 

Здобувач повинен оволодіти: 

• вмінням відокремити функції медсестринства, згідно моделі Вірджинії 

Хендерсон 

• методами надання допомоги пацієнту у задоволенні його особистих потреб 

згідно даної моделі 

• вмінням визначити, яку модель примінити на практиці в залежності від 

проблем пацієнта  

 

Тема. Стандарти (норми) медсестринської діяльності 

Лекція 

Роль медсестринської теорії. Обов’язки медичних сестер. Термін «стандартизація 

медсестринської діяльності». Основні напрями медсестринського догляду. Методи 

перевірки якості медсестринської допомоги. Критерії оцінювання якості медсестринської 

допомоги. Стандарти медсестринської діяльності (згідно Канадської Асоціації 

Медсестер).  

 

Тема №8. Основні положення та загальні концепції медсестринської моделі М. 

Аллен  

Лекція 

Твердження про модель М.Аллен. Основні положення моделі М.Аллен. 4 концепції, 

покладені в основу моделі Аллен (точка зору на людину, на здоров'я, на середовище, 

оточення, на медсестринство). Взаємозв’язок між поняттями. Основи взаємодії медсестри 

і пацієнта. Цінні для здоров’я типи поведінки. Величини, що визначають здоров’я.  

Навчальна практика 

Медсестринська модель М. Аллен,  положення та концепції, покладенні в основу 

моделі.  Взаємозв’язок між поняттями. Основи взаємодії медсестри і пацієнта. Цінні для 

здоров’я типи поведінки. Величини, що визначають здоров’я. Практична діяльність за 

моделлю М.Аллен 

Здобувач повинен вміти:  

• описати 4 загальні концепції моделі Аллен 

• порівняти два підходи до медсестринської діяльності (модель Аллен і 

традиційний) 

• визначати  на практиці  етапи підходу швидкого реагування медсестри на 

ситуацію (проблему) 

• застосувати план для вивчення ситуації (пов’язаної із здоров’ям) - невідкладна 

допомога 

Здобувач повинен оволодіти: 

• вмінням застосувати на практиці  етапи   швидкого реагування медсестри на 

ситуацію (проблему) 

• методами надання невідкладної долікарської  допомоги 

 

Змістовий модуль 2. Медсестринський процес 
Тема №9. Медсестринський процес: визначення, завдання, функції, етапи 

Лекція 

Визначення поняття «медсестринський процес». Мета, завдання та функції  

медсестринського процесу. Переваги  медсестринського процесу. Значення 

медсестринського процесу. Етапи медсестринського процесу.  

Навчальна практика 

Визначення поняття «медсестринський процес», переваги  його використання.  

Завдання та функції.  Освітнє значення медсестринського процесу.  Поняття і цінності, які 

лежать в основі медсестринського процесу.  П’ять етапів медсестринського процесу. 



Позитивні сторони використання медсестринського процесу. Взаємозв’язок між 

медсестринським процесом і різними системами забезпечення сестринської справи. 

Виховна цінність медсестринського процесу. 

Здобувач повинен вміти: 

• здійснювати етапи медсестринського процесу 

• проводити медсестринську діагностику 

• визначати обсяги медсестринських втручань 

• складати індивідуальний план догляду за пацієнтом 

Здобувач повинен оволодіти: 

• методикою проведення медсестринської діагностики 

• вмінням реалізувати план медсестринських втручань 

 

Тема №10. Перший етап медсестринського процесу - обстеження та визначення 

стану здоров’я пацієнта 

Лекція 

Перший етап медсестринського процесу, завдання та функції. Методика проведення 

суб’єктивного та об’єктивного обстеження пацієнта. Документування першого етапу. 

Навчальна практика 

Мета та послідовність здійснення першого етапу медсестринського процесу. 

Суб’єктивне та об’єктивне обстеження пацієнта, згідно етапів сестринського процесу. 

Використання допоміжних методів обстеження. Медсестринська історія хвороби, як 

кінцевий результат І етапу медсестринського процесу. Значення  медсестринської історії 

хвороби. Інтерпретація отриманої інформації. 

Здобувач повинен вміти: 

• здійснювати суб’єктивне та об’єктивне обстеження пацієнта 

• вести медсестринську документацію 

Здобувач повинен оволодіти: 

• вмінням обговорювати з пацієнтом виявлені потреби і проблеми 

• визначати найбільш інформативні ознаки, які характеризують загальний стан 

пацієнта 

• методикою ведення медсестринської історії хвороби, заповнення листа 

медсестринської оцінки стану пацієнта 

• методикою надання невідкладної допомоги при невідкладних станах 
  

Тема №11. Другий етап медсестринського процесу – медсестринська 

діагностика 

Лекція 

Другий етап медсестринського процесу – діагностування та визначення людських 

реакцій на існуючі та потенційні проблеми здоров’я. Історична еволюція 

медсестринського діагнозу. Медичний і медсестринський діагнози. Формулювання 

медсестринських діагнозів. Помилки в процесі діагностування.  

Навчальна практика 

Другий етап медсестринського процесу, зміст, документування. Визначення 

медсестринського діагнозу. Проблеми як складові сестринської діагностики. Методика і 

послідовність проведення медсестринської діагностики.  Класифікація проблем пацієнта. 

Відмінності потреб від проблем пацієнта.  

Здобувач повинен вміти: 

• визначати актуальні проблеми пацієнта 

• формулювати медсестринський діагноз 

• заповнювати медсестринську документацію 

 



Здобувач повинен оволодіти: 

• методикою  медсестринської діагностики 

• вмінням формулювати медсестринський діагноз за результатами роботи із 

пацієнтом 

 

Тема №12. Медичний і медсестринський діагнози, відмінності.  Таксономія 

медсестринського діагнозу 

Лекція 

Історія виникнення медсестринського діагнозу. Визначення медсестринського 

діагнозу. Етапи медсестринського діагнозу. Аналіз даних. Синтез медсестринського 

діагнозу. Визначення терміну “таксономія”. Класифікація та приклади формулювання 

медсестринських діагнозів. Відмінність медсестринського діагнозу від лікарського. 

Навчальна практика 

Медичний і медсестринський діагнози, відмінності.  Особливості діагностування 

людських реакцій на проблеми. Таксономія медсестринського діагнозу. Формулювання 

медсестринського діагнозу. Помилки в процесі діагностування, шляхи подолання помилок 

в процесі діагностування. Медсестринські діагнози Північно-американської асоціації 

медсестринських діагнозів. 

Здобувач повинен вміти: 

• діагностувати людські реакції на проблеми 

• виявляти помилки в процесі діагностування 

• знаходити шляхи подолання помилок в процесі діагностування 

Здобувач повинен оволодіти: 

• вмінням правильно формулювати медсестринські діагнози 

•  правильно і послідовно проводити запис в медсестринській документації 

 

Тема №13. Третій етап медсестринського процесу 

Лекція 

Третій етап медсестринського процесу, його зміст. Фази етапу планування. 

Документування третього етапу медсестринського процесу. Складання індивідуального 

плану догляду за пацієнтом.  

Навчальна практика 

Фази етапу планування медсестринського догляду: встановлення пріоритетів, 

передбачення результатів, планування втручань, документування. Значення 

індивідуального плану догляду за пацієнтом. Правила формулювання результатів, 

характеристика медсестринських втручань. Документація третього етапу 

медсестринського процесу. 

Здобувач повинен вміти: 

• планувати медсестринський догляд 

• визначити обсяги медсестринських втручань 

• складати індивідуальний плану догляду за пацієнтом 

• погоджувати план догляду за пацієнтом та членами його сім’ї 

• документувати план догляду   

Здобувач повинен оволодіти: 

• вмінням складати індивідуальний план догляду за пацієнтом 

• правилами планування, формулювання результатів  

• вмінням характеризувати медсестринські втручань 

 

  



Тема №14. Четвертий етап медсестринського процесу – реалізація  плану 

медсестринських втручань. 

Лекція 

Четвертий етап медсестринського процесу: реалізація (виконання) плану 

медсестринських втручань. Використання стандартних планів клінічного догляду за 

пацієнтом. Типи медсестринських втручань: залежні, незалежні, взаємозалежні. Об’єм 

медсестринських втручань.  

Навчальна практика 

Четвертий етап медсестринського процесу. Типи та методи медсестринських 

втручань. Визначення об’єму медсестринських втручань. Документування етапу 

медсестринського процесу. Моделі медсестринського догляду. 

Здобувач повинен вміти: 

• реалізовувати план медсестринських втручань 

• визначати обсяг медсестринських втручань 

• документувати план догляду  

• виконувати лікарські призначення 

• надавати невідкладну допомогу 

Здобувач повинен оволодіти: 

• вмінням реалізувати медсестринські втручання 

 

Тема №15. П’ятий етапи медсестринського процесу  

Лекція 

П’ятий етап медсестринського процесу, зміст. Безперервність процесу оцінки. 

Навчальна практика 

П’ятий етап медсестринського процесу, зміст. Висновки щодо прогресу  пацієнта у 

досягненні результатів, перегляд плану догляду. 

Здобувач повинен вміти: 

• вести медсестринську документацію 

• оцінювати результати та проводити  корекцію догляду 

• аналізувати отримані результати 

• здійснювати спілкування з пацієнтом та його родичами 

Здобувач повинен оволодіти: 

• вмінням проведення оцінки стану здоров’я пацієнта 

 

Тема №16. Медична та медсестринська документація 

Навчальна практика 

Затверджені форми медичної документації стаціонару, поліклініки. Правила ведення 

медичної документації. Правила протоколювання етапів медсестринського процесу. 

Функції кабінету медичної статистики. Показники суспільного здоров’я. 

Здобувач повинен вміти: 

• вести документацію стаціонару та поліклініки 

• заповнювати документацію при здійсненні етапів медсестринського процесу 

Здобувач повинен оволодіти: 

• методикою оформлення медичної та медсестринської документації 

 

Тема №17. Особливості медсестринського процесу при пульмонологічній та 

кардіологічних патологіях 

Навчальна практика 

Суть та особливості медсестринського процесу при патології органів дихання та 

системи кровообігу. Симптоми захворювань серцево-судинної та дихальної систем. 

Механізм виникнення  симптомів захворювання серцево-судинної та дихальної систем.  



Особливості медсестринського догляду при патології серцево-судинної та дихальної 

систем. Особливості медсестринського догляду, обґрунтованого на засадах 

медсестринського процесу при різних стадіях лихоманки. Особливості медсестринського 

догляду при ядусі. Особливості медсестринського догляду при кровохарканні. Принципи 

невідкладної допомоги при патології органів дихання, системи кровообігу (ядусі, 

кровохарканні, в різних стадіях лихоманки, больовому синдромі при інфаркті міокарду, 

гіпертонічній кризі). Заходи для покращення кровообігу.  

Здобувач т повинен вміти: 

• скласти план роботи медсестри, працюючи із конкретним пацієнтом з 

патологією органів дихання та системи кровообігу 

• спостерігати і виявляти інформативні ознаки патології органів дихання 

• надати долікарську допомогу під час задишки, ядухи, кровохаркання, при 

лихоманці, кашлі, гіпертонічній кризі, інфаркті міокарда 

• оформити документально вирішення проблеми обстежуваного пацієнта згідно 

5 етапів медсестринського процесу 

• складати індивідуальний план догляду за пацієнтом згідно вимог 

медсестринського процесу 

• документувати отримані дані про пацієнта згідно вимог медсестринського 

процесу 

• згідно принципів медсестринської діагностики правильно інтерпретувати 

ознаки кашлю, ціанозу, задишки, ядухи, різних стадій лихоманки, кровохаркання 

Здобувач повинен оволодіти вмінням: 

• визначати найбільш інформативні ознаки, які характеризують загальний стан 

пацієнта:  стан свідомості; спостереження за диханням, діяльністю серцево-судинної 

системи; контроль пульсу і артеріального тиску, підтримування особистої гігієни; 

контроль за фізіологічними потребами 

• спостерігати за найбільш інформативними ознаками захворювань: 

− виявляти найбільш інформативні ознаки захворювань, отриманих  в результаті  

фізичних методів обстеження 

− правильно і послідовно проводити запис отриманих даних в медсестринській 

документації 

− розробити попередні заходи по догляду за обстежуваними пацієнтами 

• визначити найбільш інформативні ознаки, які характеризують загальний стан 

пацієнта: 

− стан свідомості 

− спостереження за діяльністю серцево-судинної системи 

− контроль пульсу і артеріального тиску 

− підтримування особистої гігієни 

− контроль за фізіологічними потребами 

− спостерігати за найбільш інформативними ознаками захворювання  

• здійснювати догляд за тяжкохворими і агонуючими пацієнтами 

 
Тема №17. Особливості медсестринського процесу при гастроентерологічній, 

нефрологічній та ендокринологічній патологіях 

Навчальна практика 

Суть та особливості етапів медсестринського процесу при  гастроентерологічній, 

нефрологічній, ендокринній патологіях. Медсестринський процес, як схема що забезпечує 

напрям сестринського догляду. Механізм виникнення проблем: гикавки, печії, відрижки, 

нудоти та блювання, діагностичне значення для медсестри. Догляд за хворими при 

блюванні, тактика при блюванні з домішками крові. Особливості збирання блювотних мас 

для дослідження. Тактика при болю в животі. Промивання шлунку. Застосування 



газовивідної трубки. Догляд і підготовка пацієнта до лабораторних та інструментальних 

обстеження. Проблеми пацієнтів при порушенні системи сечовиділення. Особиста гігієна і 

догляд за пацієнтами при патології нирок і сечовивідних шляхів. Проблеми пацієнтів із 

захворюваннями ендокринної системи. Дослідження сечі та крові на цукор. Дієтотерапія 

при патології ШКТ,  сечовидільної та ендокринної систем. 

Здобувач повинен вміти: 

• скласти план роботи медсестри, працюючи із конкретним пацієнтом з 

патологією органів дихання та системи кровообігу 

• спостерігати і виявляти інформативні ознаки патології органів дихання 

• надати долікарську допомогу під час задишки, ядухи, кровохаркання, при 

лихоманці, кашлі, гіпертонічній кризі, інфаркті міокарда 

• оформити документально вирішення проблеми обстежуваного пацієнта згідно 

5 етапів медсестринського процесу 

• документувати отримані дані про пацієнта згідно вимог медсестринського 

процесу 

• згідно принципів медсестринської діагностики правильно інтерпретувати 

ознаки кашлю, ціанозу, задишки, ядухи, різних стадій лихоманки, кровохаркання 

•  

• визначати обсяги медсестринських втручань при різних патологіях 

• складати індивідуальний план догляду за пацієнтом, ґрунтуючись на засадах 

медсестринського процесу 

• правильно оцінювати ознаки порушення функцій системи травлення, 

сечовиділення, ендокринної системи 

• проводити підготовку до лабораторних та інструментальних досліджень 

• документувати отримані дані про пацієнта згідно вимог медсестринського 

процесу  

• вибрати відповідну модель для роботи в залежності від особливостей, стану 

здоров’я пацієнта 

• оформляти документацію медсестринського процесу при різній патології  

Здобувач повинен оволодіти вмінням: 

• виявляти найбільш інформативні ознаки захворювань, отриманих  в результаті  

фізичних методів обстеження 

• правильно і послідовно проводити запис отриманих даних в медсестринській 

документації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основними методами  та формами навчання є:  

• Лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять включає: 

словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного 

конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних технологій; проблемні 

лекції (розв’язування ситуаційних задач, кейсів), бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції із 

заздалегідь запланованими помилками, лекції-прес-конференції. 

•  Навчальна практика: інструктаж, усне фронтальне опитування, письмове 

опитування, вирішення типових та нетипових практичних та ситуаційних завдань; ділова 

гра; робота у групах, заповнення облікової та звітної медичної документації. 

• Самостійна робота здобувачів: обов'язкова, що передбачена навчальним 

планом і робочими програмами є одним з показників академічної активності та 

додаткових освітніх досягнень здобувачів вищої освіти. 

– виконання домашніх завдань;  

– доопрацювання матеріалів лекції;  

– робота в інформаційних мережах;  

– есе за вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з викладачем;  

– створення портфоліо навчального курсу та його презентація;  

– розробка кейсів;  

– підготовка відповідних документів, матеріалів тощо;  

– підготовка тематичних презентацій;  

– підготовка та публікація наукових статей, тез наукових доповідей та повідомлень 

тощо;  

– узагальнення матеріалів за обраною проблемою;  

– систематичне відвідування навчальних занять;  

– відвідування додаткових занять, лекцій, семінарів, круглих столів тощо;  

- відвідування та участь у засіданнях відповідних студентських наукових гуртків 

тощо;  

– інші здобутки, що підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо). 

• Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) – наукова й 

дослідницька робота здобувачів, що полягає у самостійному проведенні обстеження 

пацієнта, досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі; до цієї ж категорії належать 

аудиторні потокові та групові заняття, участь у роботі наукового студентського 

товариства (гуртки, конференції, підготовка доповідей, тез, статей). 

• Дистанційне навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХІ. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

СФОРМОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності здобувачів 

здійснюється відповідно до вимог програми вибіркової дисципліни «Медсестринські 

теорії та процес» та Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності здобувачів в 

умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього 

процесу в Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

При оцінюванні роботи студента протягом семестру враховується наступне: 

- відвідування занять; 

- активна та продуктивна участь на навчальній практиці; 

- вивчення базової та додаткової літератури; 

- своєчасна здача завдань та модулів. 

 

Методи оцінювання: 

• усне індивідуальне опитування 

• письмовий тестовий контроль 

• комп’ютерний тестовий контроль 

• розв’язування типових та нетипових ситуаційних завдань 

• демонстрація практичних навичок 

• індивідуальне завдання 

• проекти 

• презентації 

• участь в НДРЗ 

• залік 

 

Оцінка з вибіркової дисципліни «Медсестринські теорії та процес» є рейтинговим та 

визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності здобувача та оцінок за модульне 

контрольне оцінювання. 

Передбачені наступні форми контролю: 

1. Поточний контроль (засвоєння теми) контролюється на навчальній практиці 

відповідно до конкретних цілей, засвоєння конкретної теми змістовного модуля. 

Рекомендується застосовувати такі методи оцінювання рівня підготовки здобувачів: 

опитування, вирішення ситуаційних завдань, тестування, практична перевірка рівня 

оволодіння та виконання практичних знань та умінь. 

2. Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється для оцінювання 

результатів навчання після завершення вивчення дисципліни та проводиться на 

останньому занятті навчальної практики. Підсумковий контроль знань включає 

семестровий контроль у вигляді заліку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  

ЗДОБУВАЧЕМ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Рейтингова система оцінювання набутих здобувачем знань та вмінь розроблена 

відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності здобувачів в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу» (лист МОЗ України від 15.04.2014 № 08.01-47/10395) та Положення «Про 

рейтингову систему оцінювання». 

 

Порядок  нарахування балів 

Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику систематичності та 

успішності навчальної роботи студента. Вона формується на засадах набуття компетенцій 

та накопичення рейтингових балів за різноманітну навчальну діяльність здобувача за 

певний період навчання.  

Поточне оцінювання здобувачів здійснюється на навчальній практиці за 

традиційною 4-бальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з 

подальшим перерахунком у багатобальну шкалу. Складається з балів, які здобувач 

отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння цього модуля (робота на 

навчальній практиці, виконання та захист індивідуальних завдань, опрацювання матеріалу 

самостійної роботи тощо), а також участь в ІНДЗ з дисципліни, студентських 

конференціях за тематикою дисципліни тощо.  

Підсумкова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) 

як сума оцінок отриманих за засвоєння кожного змістового модуля. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі 

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 здобувачем 

Максимальна кількість балів, що присвоюється здобувачам при засвоєнні 

кожного модулю (залікового кредиту) – 200 балів (100%).  

Мінімальна кількість балів, яку здобувач повинен набрати за поточну навчальну 

діяльність під час вивчення дисципліни, для допуску до заліку – 120 балів. 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожній 

навчальній практиці засвоєння теми змістового модулю (поточний контроль).  

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається 

кількістю тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Медсестринські теорії та процес» (модуль 1) є рейтинговою та 

визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності здобувача та оцінок засвоєння 

ним передбачених програмою змістових модулів. 

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли здобувач знає зміст заняття та 

лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; 

дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал 

без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного 

ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли здобувач знає зміст заняття та добре 

його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематизовано, 



але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання здобувач відповідає без помилок; 

вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих 

випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється здобувачеві на основі його знань всього змісту 

заняття та при задовільному рівні його розуміння. Здобувач спроможний вирішувати 

видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та 

виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний 

самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання 

відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння здобувача не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

 

Перерахунок поточної успішності здобувачів при вивченні модуля 1 з традиційної 

шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка “відмінно” – 10,5 бали;  

- оцінка “добре” – 9 балів; 

- оцінка “задовільно” – 8 балів; 

- оцінка “незадовільно” – 0 балів. 

Таблиця 1 

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS  

Модуль 1. Медсестринські теорії та процес 

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 більше12 балів) 11 
  

0 

МОДУЛЬ 1 200   0 

Оцінка  Зараховано Не зараховано 

 



Оцінювання самостійної  роботи 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в тематичному плані 

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

відповідному аудиторному занятті.  

 

Оцінювання індивідуальної дослідної  роботи здобувача 

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу здобувача складає 12 балів 

(табл. 2).  

 

Таблиця 2 

Схема та критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи здобувача (в балах ЕCTS) 

№ 

критерію 

Критерій рейтингової оцінки Мах кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 

завданню та повнота його розкриття 

5 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання під 

час захисту 

5 

 
Максимальна кількість балів 12 

Примітка: бали можуть коливатися від 0 до 12 залежно від якості виконаної ІНДЗ.  

Якщо здобувач приймає участь у двох і більше видах індивідуальної роботи, йому 

зараховуються бали лише за один вид роботи на його вибір. 

Загальна кількість балів результатів поточної успішності та балів за ІНДЗ не 

повинна перевищувати 200 балів. 

 

Схема нарахування балів за поточну успішність 

1. За поточну навчальну діяльність здобувач може отримати максимально 200 балів 

(табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (18 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“відмінно” (10,5 балів), з додаванням максимальної кількості балів за ІНДЗ  (11 балів - 

якщо здобувач виконав індивідуальну роботу). 

18 тем  х 10,5 балів  = 189 балів  + 11 балів (ІНДЗ)  = 200 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність здобувач може отримати мінімально 144 бали 

(табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (18 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“задовільно” (8 балів).  

18 тем х 8 балів = 144 бали 

 

Заохочувальні бали за рішенням Педагогічної  Ради можуть додаватися до кількості 

балів з дисципліни здобувачам, які мають наукові публікації або приймали участь у 

конференціях. Загальна кількість балів Модулю не повинна перевищувати 200 балів. 

 

  



Таблиця  3 

Оцінювання дисципліни «Медсестринські теорії та процес» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної 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 

 

Оцінка з дисципліни виставляється здобувачам, яким зараховані усі 2 змістових 

модулі з дисципліни. Бали з дисципліни для здобувачів, які успішно виконали програму з 

дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними 

критеріями (табл. 4). 

Таблиця  4 

Конвертація балів ECTS  

у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями  

 

Оцінка за 200-бальною шкалою 
Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до 120 (мінімальної кількості балів), яку 

повинен набрати здобувач 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен 

набрати здобувач 
«2» 

Примітка Ці критерії також застосовуються при визначенні оцінки за модуль за 

необхідності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

• Робоча навчальна програма 

• Підручники та навчальні посібники 

- Конспекти лекцій 

- Методичні вказівки та рекомендації до навчальної практики під керівництвом 

викладача, методичні рекомендації СПРС 

- Індивідуальні завдання 

- Збірники ситуаційних завдань (кейсів) та проблемних ситуацій 

- Комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

- Ілюстративний матеріал 

- Каталоги ресурсів  

- Банк тестів,  електронний банк тестових завдань 

 

Матеріальне забезпечення 

• облікова та звітна документація 

• медична документація 

• електронні книги  

• ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Професійні організації медичних сестер. 

2. Перший етап медсестринського процесу. Збір необхідної інформації. 

3. Модель В. Хендерсон як основа медсестринського процесу для країн 

реформаційного періоду 

4. Поняття здоров'я та хвороби. 

5. Другий етап медсестринського процесу. Встановлення і написання 

медсестринського діагнозу. 

6. Об'єкти медсестринського догляду. 

7. Другий етап медсестринського процесу. Обробка одержаних даних. 

8. Стандарти медсестринської діяльності. 

9. Медсестринський діагноз: визначення, основні риси і відмінності. 

10. Модель Файе Абделла. 

11. Історія розвитку медсестринства у світі. 

12. Таксономія медсестринських діагнозів. 

13. Флоренс Найтінгейл - основоположниця філософії медсестринської справи. 

14. Історія розвитку медсестринської справи в Україні. 

15. Компоненти діагностичного формулювання та правила написання 

медсестринського діагнозу. 

16. Модель Мадлен Лейнінгер. 

17. Освітнє значення медсестринського процесу. 

18. Третій етап медсестринського процесу та його стадії. 

19. Поняття про наукові теорії (моделі) медсестринської справи. 

20. Поняття про людські потреби (за А. Маслоу). 

21. Третій етап медсестринського процесу. Встановлення мети і завдань догляду. 

22. Модель В. Хендерсон як основа медсестринського процесу для країн 

реформаційного періоду. 

23. Медсестринський процес, як наукова основа медсестринської справи. 

24. Третій етап медсестринського процесу. Визначення типів медсестринських 

втручань. 

25. Мета і основа моделі Доротеї Орем. 

26. Етапи та мета медсестринського процесу. 

27. Основні характеристики медсестринських втручань. 

28. Вдосконалена оздоровча модель Аллен. 

29. Етичний кодекс медичної сестри. 

30. Третій етап медсестринського процесу. Обговорення плану догляду і 

ознайомлення з ним пацієнта. 

31. Функції медсестринства. 

32. Четвертий етап медсестринського процесу. Здійснення плану медсестринських 

втручань. 

33. Теорія збереження Мойри Левайн 

34. Категорії медсестринських втручань 

35. Еволюційно-Адаптаційна модель Канадської  асоціації медсестер. 

36.  Стадії здійснення медсестринського процесу. 

37. Документація медсестринського процесу. 

38. Модель поведінкової системи за Джонсом. 

39. П'ятий етап медсестринського процесу - оцінка ефективності медсестринського 

процесу, його складові. 

40. Модель Файє Абделла. 

41. Видатні теоретики та практики медсестринства. 



42. Офіційні форми медичної документації в закладах охорони здоров'я України. 

43. Медсестринський процес як наукова основа медсестринської справи. 

44. Категорії медсестринських втручань. 

45.  Медсестринський процес і системи забезпечення медсестринського догляду. 

46. Медсестринська діагностика. 

47. Модель Джулії Джонсон. 

48. Порівняння концептуальних моделей Дороті Орем і Мойри Аллен. 

49. Третій етап медсестринського процесу та його стадії. 

50. Ранні теорії медсестринства (Хільдегард Пеплау, Вірджинії Хендерсон, Файє 

Абделла). 

51. Сучасні теорії медсестринства (М. Левайн, Д. Орем, Д. Джонсон). 

52. Медсестринське обстеження пацієнта. 

53. Стандартизація медсестринської практики. 

54. М. Аллен - удосконалена модель здоров'я, модель Мак-Гілла. 

55. Медсестринський процес як наукова основа медсестринської справи. 

56. Сучасні теорії медсестринства (І. Кінг, М. Лейнінгер, Д. Ватсон). 

57. Сучасні теорії медсестринства (Б. Ньюмен, М. Аллен). 

  

  



ХV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

 

1. Визначити необхідну модель при роботі з пацієнтом. 

2. Працювати із пацієнтом за моделлю Д. Джонсон. 

3. Працювати із пацієнтом за моделлю Ф. Абдулли. 

4. Працювати із пацієнтом за моделлю Д. Орландо. 

5. Працювати із пацієнтом за моделлю Е. Віденбах 

6. Працювати із пацієнтом за моделлю І. Кінг. 

7. Працювати із пацієнтом за моделлю М. Роджерс. 

8. Працювати із пацієнтом за моделлю К. Рой. 

9. Працювати із пацієнтом за моделлю Б. Ньюман. 

10. Працювати із пацієнтом за моделлю  Д. Ватсон. 

11. Працювати із пацієнтом за моделлю Р. Парсі. 

12. Працювати із пацієнтом за моделлю М. Лейнінгер. 

13. Працювати із пацієнтом за моделями Е. Бойкан, С. Шоенгофер. 

14. Здійснювати етапи медсестринського процесу. 

15. Вести медичну та медсестринську документацію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ХVІ. 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/ 

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 фаховий коледж. [Електронний ресурс] – режим доступу 

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

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

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

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