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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЛІДЕРСТВО В МЕДСЕСТРИНСТВІ  

 (назва навчальної дисципліни) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний рівень, 

форма навчання 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 
 

Обов’язкова  
 

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 МЕДСЕСТРИНСТВО   

 

Термін підготовки 

10 місяців 

1 рік 10 місяців 
Змістових модулів –2 

Загальна кількість годин 

–  90 год. 
Лекції 

20 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 44 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Навчальна практика 

32 год. 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента –38 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

38 год. 

Вид контролю:  

Підсумковий модуль 
 

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год. 

 

 

 

 

 

  



І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент та 

лідерство в медсестринстві» складена відповідно освітньо-професійної 

програми, яка затверджена на засіданні Педагогічної ради коледжу від 

10.12.2018р. протокол №3, стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 

Медсестринство для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344. Освітньо-

професійна програма, робоча навчальна програма введені в дію з 01 вересня 

2019 р.,переглянуті та затверджені на засіданні Педагогічної ради 31.08.2020 

р.протокол №1. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві» розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій –20 годин, 

навчальної практики – 32 годин, самостійної роботи студентів – 38 годин.  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

1. Метою навчальної дисципліни «Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві» – надання студентам знань, які допоможуть їм віртуозно 

орієнтуватися в інформаційних потоках, дадуть вміння підготовки та виконання 

управлінських рішень, знання технології процесу управління, його 

документального забезпечення, знання психології управління, ділових 

стосунків, вміння організації управлінської праці, тощо і є метою даного курсу. 

2. Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення 

результатів навчання. 

 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 

 організовувати та управляти медсестринським структурним підрозділом 

(лідерство та менеджмент) 

 знаходити необхідну інформацію, застосовувати необхідні новітні 

інформаційні технології, відфільтровувати тільки актуальну та корисну 

інформацію, аналізувати її 

 визначати закономірності та використовувати їх у практичній діяльності 

 прогнозувати й робити висновки на основі аналізу попередньої 

інформації, формувати власну точку зору 

 генерувати оригінальні думки та ідеї, реалізовувати на практиці на основі 

власних ідей нові розробки, технології тощо 

 удосконалення комунікативної культури, вмінь працювати в команді, та 

ефективних прийомів та методів запобігання будь-яких конфліктних 

ситуацій 



3. Передумови для вивчення дисципліни: медсестринська: етика та 

деонтологія, основи медсестринства, основи психології та міжособове 

спілкування, медична психологія, охорона праці в галузі, 
 



IІ. 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 03 Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

Знати особливості пізнавальної 

діяльності людини, 

спрямованої на розкриття 

загальних, істотних зв'язків і 

співвідношень речей на 

достатньому рівні. 

Вміти пізнавати нові зв'язки й 

відношення об'єктів, розширяти 

і поглиблювати свої знання про 

них; аналізувати і синтезувати 

утворені поняття шляхом 

суджень, міркувань, 

умовиводів. 

Набути комунікативного 

досвіду в процесі адекватного 

сприйняття і розуміння змісту 

повідомлень. 

Вміти створювати власне 

монологічне висловлювання 

відповідно до отриманої 

інформації. 

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 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 08.  Навички 

використання інформаційних 

і комунікаційних технологій 

Мати глибокі знання в галузі 

інформаційних і 

комунікаційних технологій, що 

застосовуються у професійній 

діяльності 

Вміти використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній галузі, 

що потребує оновлення та 

інтеграції знань. 

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології у 

професійній діяльності 

Нести відповідальність за 

розвиток професійних знань 

та умінь. 

ЗК 09 Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих 

обов’язків 

Знати обов’язки та шляхи 

виконання поставлених 

завдань 

Вміти визначати мету та 

завдання, бути наполегливим та 

сумлінним при виконанні 

обов’язків 

Встановлювати 

міжособистісні зв’язки для 

ефективного виконання 

завдань та обов’язків 

Відповідати за якісне 

виконання поставлених 

завдань 

ЗК 10 Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

Знати тактики та стратегії 

спілкування, закони та способи 

комунікативної поведінки 

Вміти приймати обґрунтоване 

рішення, обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної 

командної роботи 

Використовувати стратегії 

спілкування та навички 

міжособистісної взаємодії 

Нести відповідальність за 

вибір та тактику (способу) 

комунікації 

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 

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 16 Здатність 

організовувати та управляти 

медсестринським 

структурним підрозділом 

(лідерство та менеджмент) 

Знати: 

- роль медичної сестри – 

лідера в діяльності установи 

охорони здоров’я; 

- структуру управління в 

охороні здоров’я; 

- загальні основи 

менеджменту; 

- роль управління кадрами; 

- засади менеджменту в 

Україні; 

роль управління в охороні 

здоров’я України; 

- Управлінську роль 

керівника; 

- вимоги до управлінських 

рішень; 

- науково-практичні підходи 

до підбору та розміщення 

кадрів; 

- психологічні мотиви, що 

сприяють виникненню 

конфліктів; 

- особливості поведінки 

неформальних лідерів та 

управління конфліктною 

ситуацією; 

Вміти: 

- займатись 

медсестринським 

адмініструванням; 

- приймати управлінські 

рішення, забезпечувати їх 

виконання на основі 

застосування моделей 

медсестринського керівництва; 

- забезпечувати 

виконання наказів та постанов з 

питань охорони здоров’я; 

- освоїти функціональні 

обов’язки керівника 

медсестринських служб; 

- знати порядок проведення 

ліцензування та акредитації 

лікувально- профілактичних 

закладів, лабораторій різного 

профілю; 

- підбирати кадри, проводити 

аналіз якісного складу кадрів та 

оцінку їх діяльності; 

- вести медичну обліково- 

звітну документацію зі своєї 

ділянки роботи; 

працювати у команді. 

- Реалізація впливу на 

підлеглих; 

- передача управлінської 

інформації зверху до низу; 

- інструктаж підлеглих; 

забезпечення роботи у 

команді. 

Відповідальність за 

оперативність передачі 

управлінської інформації, 

ефективність впливу на 

підлеглих і своєчасність 

проведення 

інструктажу. 



- основи акмеологічного 

підходу; 

- на достатньому рівні 

міждисциплінарну модель 

командної діяльності. 



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 «Менеджмент та лідерство в медсестринстві», є: 

ПРН 4. Демонструвати вміння керувати медсестринським персоналом в умовах закладів 

охорони здоров’я та відповідно до посадових обов’язків з метою дотримання санепідрежиму 

вміти: проводити навчання молодшого медперсоналу з питань виконання функціональних 

обов’язків та ОП; контролювати роботу молодшого медперсоналу та дотримання ним правил 

техніки безпеки, виконання правил внутрішнього розпорядку персоналом та пацієнтами, 

дотримання заходів сангігрежиму в палатах та медичних кабінетах. 

ПРН 5. Здійснювати медсестринське адміністрування щодо підвищення ефективності 

роботи медичної установи та вміти: приймати управлінські рішення, забепечувати їх виконання 

на основі застосування моделей медсестринського керівництва; забезпечувати виконання 

наказів та постанов з питань ОЗ; оволодіти функціональними обов’язками керівника 

медсестринських служб; знати порядок проведення ліцензування та акредитації закладів 

охорони здоров’я, лабораторій різного профілю. 

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. 

 

  



 

ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 

з/п 
Назва змістових модулів та тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 
Навчальна 

практика 
СРС 

Модуль 1. Менеджмент та лідерство в медсестринстві 

Змістовий модуль 1. Вступ до менеджменту. Управлінська  роль керівника. 

1. Загальні основи менеджменту. Вступ до 

менеджменту 

6 2 2 3 

2. Інформація в менеджменті 4  2 2 

3. Роль менеджера в діяльності організації 6 2 2 2 

4. Психологія службових стосунків 2  2 2 

5. Організація як об'єкт менеджменту 4 2 2 2 

6. Інформаційне забезпечення управління 2 2 2 2 

7. Структура управління в охороні здоров'я 6 2 2 2 

                                         Усього змістовий модуль 1 30 10 14 15 

Змістовий модуль 2. Організація, структура управління, види, функції. 

1. Організація управлінської праці 4 2 2 3 

2. Функції управління 4 2 2 3 

3. Управлінська інформація та її види. 2  2 3 

4. Управлінські рішення та контроль 6 2 2 4 

5. Розробляти стратегічний план діяльності м/с служб 

відділення чи  лікарні 

2  2 3 

6. Визначати обсяг та структуру інформаційного 

запиту для старшої та головної м/с. Розробляти 

проект робочого місця старшої м/с 

2 2 2 3 

7. Види та сутність конфліктів. 8 2 2 4 

8. Підсумковий модуль-контроль 2  2  

                                        Усього змістовий модуль 2 30 10 16 23 

                                        Усього за курс навчання: 60 20 30 38 

 

 

 

  



V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

№ 

з/п 

Теми лекцій Кількість 

годин 

 Модуль 1. Менеджмент та лідерство в медсестринстві  

1.  Загальні основи менеджменту в сестринській справі 2 

2.  Роль менеджера в діяльності організації. Управлінська роль керівника 2 

3.  Організація як об᾽єкт менеджменту 2 

4.  Структура управління в охороні здоров'я. Організація управлінської праці. 

Управлінська інформація та її види. Інформаційне забезпечення 

управління 

2 

5.  Функції управління поняття та значення.  2 

6.  Види та суть конфліктів. Управління конфліктами та стресами.  2 

7.   Структура інформаційного запиту старшої та головної медичної сестри 2 

8.  Управління кадрами 2 

9.  Управлінське рішення облік та контроль 2 

10.  Комунікація і її значення для медичної сестри 2 

 Всього 20 

 

 

 

 

 

 

  



VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ  

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 

№ 

з\п 

Навчальна практика  Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Менеджмент та лідерство в медсестринстві 

1 Загальні основи менеджменту.  2 

2 Інформація в менеджменті 2 

3 Роль менеджера в діяльності організації 2 

4 Психологія службових стосунків 2 

5 Організація як об'єкт менеджменту 2 

6 Інформаційне забезпечення управління 2 

7 Структура управління в охороні здоров'я 2 

Усього змістовий модуль 1: 14 

Змістовий модуль 2. Організація,структура управління,види,функції 

8 Організація управлінської праці 2 

9 Функції управління 2 

10 Управлінська інформація та її види. 2 

11 Управлінські рішення та контроль 2 

12 Розробляти стратегічний план діяльності м/с служб відділення чи  лікарні 2 

13 Визначати обсяг та структуру інформаційного запиту для старшої та 

головної м/с.  

2 

14 Розробляти проект робочого місця старшої м/с 2 

15 Види та сутність конфліктів. 2 

 Усього змістовий модуль 2: 16 

16 Підсумковий модуль-контроль 2 

Усього за курс навчання: 30 

 

 

 

 

 

  



VІІ.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1. Системний підхід в менеджменті 3 

2. Оцінка менеджерських здібностей та визначення здібностей до управління 3 

3. Інформаційне забезпечення управління. Види документів 4 

4. Управління кадрами. Перепідготовка кадрів у охороні здоров'я 3 

5. Поняття, особливості та організація управлінської праці 3 

6. Поділ та кооперація праці в апараті управління 3 

7. Роль управлінських рішень в процесі управління. Стресові ситуації та 

управління ними 4 

8. Управління конфліктами.Причини конфліктів. 3 

  9. Мотивація медичного персонала 3 

10. Влада і лідерство 3 

11. Типи лідерства 3 

12. Ліцензування в системі охорони здоров´я 3 

 Всього 38 

 

 

  



VІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Тема 1. Загальні основи менеджменту 

Вступ до менеджменту. Еволюція та основні теорії менеджменту. Засади менеджменту в 

України. Системний підхід у менеджменті. Керуюча та керована система в охороні здоров’я. 

Роль управління в охороні здоров’я України 

 

Тема 2. Роль менеджера в діяльності організації. Управлінська роль керівника 

Визначення придатності медичної сестри до управлінської діяльності за оцінкою 

менеджерських здібностей. Лідерство, вплив та влада. Основні підходи до визначення лідерства  

в медсестринстві. Взаємовідносини в колективі. Стилі роботи керівника. Управлінська роль 

керівника. Управлінська роль керівника. Ролі, що беруть на себе керівники 

 

Тема 3. Організація як об᾽єкт менеджменту.  

Організація як об’єкт менеджменту. Формальні та неформальні організації. Культура 

організації. Розвиток організації 

 

Тема 4. Структура управління в охороні здоров'я.  Організація управлінської праці. 

Управлінська інформація та її види. Інформаційне забезпечення управління 

Загальна характеристика структури процесу управління. Організація та  структура 

управління системою охорони здоровʼя. Організація охорони здоровʼя в країнах із розвинутою 

системою медичної допомоги. Поняття про інформацію, інформаційні системи. Значення 

інформаційного забезпечення в управлінні. Інформаційне забезпечення діяльності лікувально-

профілактичного закладу. Інформаційно-документаційне забезпечення діяльності в галузі 

охорони здоровʼя 

 

Тема 5. Функції управління поняття та значення. Управлінське рішення облік та 

контроль 
Теоретичні основи управління. Функції управління. Рівні управління та типи структур 

управління. Загальна характеристика структури процесу управління. Організація та  структура 

управління системою охорони здоровʼя. 

Організація охорони здоровʼя в країнах із розвинутою системою медичної допомоги. 

 

Тема 6. Види та суть конфліктів. Управління конфліктами та стресами. Управління 

кадрами  
Конфлікт: поняття, структурні елементи, класифікація, види. Особливості конфліктів в 

організаціях системи охорони здоровʼя. Технології врегулювання управління, розв’язання та 

профілактики конфліктів. Стрес і стресори як наслідок конфліктності в управлінській 

діяльності. Поради керівникам щодо управління конфліктами і стресами. Основні поняття 

(положення) управління кадрами. Підбір та орієнтація кадрів. Організація управління кадрам. 

Мотивація та стимулювання праці в управлінні персоналом. Навчання, перепідготовка та 

атестація персоналу. Розвиток кадрів. Створення ефективної команди. Управління мобільністю 

кадрів. 

 

Тема 7. Ліцензування та акредитація в системі охорони здоров’я. Акредитація в 

системі охорони здоров’я 

Ліцензування господарської діяльності. Ліцензійні умови провадження діяльності з 

медичної практики. Контроль за додержанням ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з медичної практики. Світовий досвід розвитку акредитації. Загальні підходи до 

акредитації в Україні. 

 



Практичні навички. 

1.Розробляти стратегічний план діяльності м/с служб відділення чи лікарні 

2.Визначати обсяг та структуру інформаційного запиту для старшої та головної м/с 

3.Розробляти проект робочого місця старшої м/с 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 

Підсумковий модуль-контроль 
 

  



ІХ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

(реферат, есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 
 

1. Виступи на науково-студентському гуртку. 

2. Участь у наукових конференціях. 

3. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань 
1. Основна функція менеджменту. Постановка завдання організації, визначання її мети.   

2. Формування робочої групи, як елемент поведінського менеджменту.  

4. Визначити свій психологічний тип. Визначити психологічний тип свого колеги.  

5. Зобразити графічно лінійну, лінійно-штабну, функціональну та матричну 

структуру управління. 

6. Скласти інформаційний лист, протокол медради, підготувати рішення зборів 

колективу. 

  

 

 

  



Х. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Під час освітньої діяльності застосовують основні методи:  

 словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж); 

 наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 

 практичні (відпрацювання практичних навичок та ситуаційних завдань), курація 

пацієнта, переддипломна практика. 

Форми організації освітнього процесу: 

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 під керівництвом викладача: інструктаж, усне фронтальне 

опитування, письмове опитування, вирішення типових та нетипових практичних та ситуаційних 

клінічних завдань; ділова гра; робота у групах, заповнення медичної документації. 

Самостійна робота студентів: 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;  

 завдання, які виконують студенти під час переддипломної практики;  

 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 студентів, 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); добровільна – робота в позааудиторний час, участь у 

міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, вікторинах. 

 Дистанційне навчання  

  



ХI. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Рейтингова система оцінювання набутих студентом результатів навчання розроблена 

відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах 

впровадження європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу в 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі» та «Положення про систему оцінювання 

досягнень здобувачів вищої освіти Чернівецького медичного фахового коледжу за 

європейською кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу».  

Під час оцінювання роботи студента протягом семестру враховується наступне: 

 відвідування занять 

 активна та продуктивна участь на практичних заняттях 

 вивчення базової та додаткової літератури 

 участь у студентських проєктах, презентаціях, НДРС 

Передбачені наступні форми контролю успішності студентів: 

І. Контроль початкового рівня знань, який визначається на першому практичному 

занятті та включає перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчали під 

час здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Контроль проводять 

методом фронтального усного опитування. 

ІІ. Поточний контроль, який передбачає оцінювання поточної навчальної діяльності 

студента та здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей. 

Рекомендується застосовувати такі методи оцінювання рівня підготовки студентів: опитування, 

вирішення ситуаційних завдань, тестування, практична перевірка рівня оволодіння та виконання 

практичних знань та умінь. 

ІІІ. Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення окремого розділу 

дисципліни, базується на результатах оцінювання поточної навчальної діяльності студентів, які 

повністю виконали навчальну програму – відвідували всі аудиторні навчальні заняття  та 

набрали за результатами поточної навчальної діяльності кількість балів, не меншу 60 % від 

максимальної суми балів за модуль (не менше 120 балів). 

Оцінювання обов'язкової дисципліни «Менеджмент та лідерство в медсестринстві» є 

рейтинговим, визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності та результатів 

модульного контролю. 

Максимальна кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час засвоєння кожного 

модуля – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами 

модульного контролю – 80 балів (40%). 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до 

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

необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, 

структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю 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, яку може набрати здобувач під 

час вивчення модуля складає 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, 

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

яку може набрати здобувач під час вивчення модуля складає 84 бали,  вираховується шляхом 

множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі. 

Оцінювання самостійної роботи. 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 

роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. 



Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних 

навчальних занять, контролюється під чса підсумкового модульного контролю. 

Оцінювання модульного контролю. 

Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті з модуля. До підсумкового контролю допускаються здобувачі, 

які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та під час вивчення модуля 

набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Максимальна кількість балів модульного 

контролю дорівнює 80. Модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач набрав не 

менше 50 балів. 

 

Схема розподілу балів, які отримують здобувачі 

Модуль 1. 

 № 

заняття 
«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий модуль 1 1 8 7 6 0 

2 8 7 6 0 

3 8 7 6 0 

4 8 7 6 0 

5 8 7 6 0 

6 8 7 6 0 

7 8 7 6 0 

Всього змістовий модуль 1  56 49 42 0 

Змістовий модуль 2 
 

8 8 7 6 0 

9 8 7 6 0 

10 8 7 6 0 

11 8 7 6 0 

12 8 7 6 0 

13 8 7 6 0 

14 8 7 6 0 

15 8 7 6 0 

Всього змістовий модуль 2 64 56 48 0 

ІСРС (не більше 12 балів)    0 

Всього поточна успішність 120 105 90 0 

Модуль-контроль 16 80 65 50 0 

МОДУЛЬ 1 200 170 140 0 

 

Оцінювання самостійної роботи 
Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному плані поряд з 

аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному 

аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять 

до тем аудиторних навчальної практики, контролюється під час підсумкового модульного 

контролю.  

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІСРС) 
Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну самостійну роботу студента складає не 

більше 12 балів (табл. 2).  

  



Табл. 2. 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної дослідної 

роботи студента в балах ICTS 

№ 

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 підсумкова оцінка 12 

Загальна кількість балів результатів поточної успішності, балів за ІНДЗ та Модуль-

контроль не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Табл. 5  

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 70 (мінімальної кількості балів), яку повинен 

набрати студент 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати 

студент 
«2» 

 

Примітка Ці критерії також застосовуються при визначенні оцінки за модуль за 

необхідності. 

 

 

 

  



ХІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 

Наочні:  

− демонстрація мультимедійних лекцій, навчальних фільмів 

− виконання експериментів 

− обстеження людини 

 

  



ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 
 Робоча програма 

 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 

- Приклади розв'язування типових задач чи виконання типових завдань 

- Комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

- Ілюстративні матеріали 

- Каталоги ресурсів тощо 

- Банк тестів, електронний банк тестових завдань 

- Тестові завдання для контролю змістових модулів 

- Клінічні ситуаційні завдання (типові та нетипові) для модульного контролю 

- Банк клінічних ситуаційних завдань 

- Робочі зошити 

- Навчальні таблиці 

 

Матеріальне забезпечення 
 медична документація 

 ноутбук 

 

  



ХIV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬ-КОНТРОЛЮ 
 

1.Вступ до менеджменту.  

2.Еволюція та основні теорії менеджменту.  

3.Засади менеджменту в України.  

4.Системний підхід у менеджменті.  

5.Керуюча та керована система в охороні здоров’я.  

6.Роль управління в охороні здоров’я України 

7. Визначення придатності медичної сестри до управлінської діяльності за оцінкою 

менеджерських здібностей.  

8.Лідерство, вплив та влада. 

9. Основні підходи до визначення лідерства  в медсестринстві.  

10.Взаємовідносини в колективі.  

11.Стилі роботи керівника.  

12.Управлінська роль керівника.  

13.Управлінська роль керівника. 

14. Ролі, що беруть на себе керівники 

15.Організація як об’єкт менеджменту.  

16.Формальні та неформальні організації.  

17.Культура організації.  

18.Розвиток організації 

19.Загальна характеристика структури процесу управління. 

20.Організація та  структура управління системою охорони здоровʼя. 

21. Організація охорони здоровʼя в країнах із розвинутою системою медичної допомоги. 

22. Поняття про інформацію, інформаційні системи.  

23.Значення інформаційного забезпечення в управлінні. 

24. Інформаційне забезпечення діяльності лікувально-профілактичного закладу. 

25. Інформаційно-документаційне забезпечення діяльності в галузі охорони здоровʼя 

26.Теоретичні основи управління.  

27.Функції управління. 

28. Рівні управління та типи структур управління. 

29.Загальна характеристика структури процесу управління. 

30. Організація та  структура управління системою охорони здоровʼя. 

31.Організація охорони здоровʼя в країнах із розвинутою системою медичної допомоги. 

32.Конфлікт: поняття, структурні елементи, класифікація, види. 

33. Особливості конфліктів в організаціях системи охорони здоровʼя. Технології 

врегулювання управління, розв’язання та профілактики конфліктів. 

34. Стрес і стресори як наслідок конфліктності в управлінській діяльності. Поради 

керівникам щодо управління конфліктами і стресами.  

35.Основні поняття (положення) управління кадрами.  

36.Підбір та орієнтація кадрів. Організація управління кадрам.  

37.Мотивація та стимулювання праці в управлінні персоналом. Навчання, перепідготовка 

та атестація персоналу.  

38.Розвиток кадрів. Створення ефективної команди. Управління мобільністю кадрів. 

 

  



ХV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

 

1. Розробляти стратегічний план діяльності м/с служб відділення чи лікарні 

2. Визначати обсяг та структуру інформаційного запиту для старшої та головної м/с 

3. Розробляти проект робочого місця старшої м/с 

 

  



ХVІ. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Основна:  
1. Вороненко Ю.В., Литвинова О.Н. Менеджмент та лідерство в медсестринстві. 

Тернопіль «Укрмедкнига» 2001. 

2. Журавель В.І. Основи менеджменту в системі охорони здоров’я. Київ. - 1994. 

3. Криштопа Б.П., Андрєєва І.А. Менеджер в охороні здоров’я. Київ. – Добродій 

МК. - 1995. 

4. Осовська Г.В. Основи менеджменту. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 600с. 

5. Радиш Я.Ф. Основи менеджменту. – Київ. – 1997. 288 с. 

 

Додаткова: 
1. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров’я. Тернопіль. – 

Укрмедкнига. – 1999. 

2. Журавель В.І., Вайнагій В.М., Рогач І.М. Керівник і підлеглі або Про службово-

посадові взаємини. Ужгород. – “Закарпаття”. – 1997. - 222с. 

3. Журавель В.І., Дейкун Н.П. Практика менеджменту в здоровоохороні і його 

методичний інструментарій.Чернігів: Деснянська правда. – 1996. – 120с. 

4. Криштопа Б.П., Андрєєва І.А. Менеджер в охороні здоров‘я. Київ. – Добродій 

МК. - 1995. 

5. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. – 2-ге видання, перероблене і  

Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: пер. З англ. – М.: "Дело", 1992. – 702 с. 

6. Основи законодавства України про охорону здоров’я. – Київ, 1992. 

7. Осовська Г.В. Основи менеджменту. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 600с. 

8. Охорона здоров’я в Україні: проблеми та перспективи– К., 1998. – 310с. 

9. Радиш Я.Ф. Основи менеджменту. – Київ. – 1997. 288 с. 

 

Електоронні джерела 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій та семінарських занять. 

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. Експертні системи в медицині: навчальний посібник / Продеус А.М. та ін. –   

Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2014. – 332 с.: іл. - [Електронний ресурс] – 

режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/ES_UchebnoePosobie.pdf. 

5. Інформаційні технології та аспекти управління в охороні здоров'я. Методичні 

рекомендації / Мартинюк-Гресь С.Д., Сердюк В.Г. – МАУП, 2005. - [Електронний ресурс] – 

режим доступу: rivneosvita.org.ua/method_kabinet/ biblioteka.php/ Книги20/.../nw14.pdf. 

6. Користуйтеся наочними рубриками MeSh (MeSh Database). Львівський національний 

медичний університет ім. Д. Галицького. - 2016 - [Електронний ресурс] – режим доступу: 

http://www.studfiles.ru/preview/5280672/page:8/. 

7. http://www.studfiles.ru/preview/5280672/page:8/. 

8. http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=286 

9. https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 
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