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Метою вивчення навчальної дисципліни є: формування фахових умінь та практичних 

навичок з основ медсестринства. Новизна даної програми полягає в уведенні таких понять, як 

медсестринські моделі, медсестринський процес, людські потреби. 
Міжпредметні звязки: дисципліна «Основи сестринської справи» в структурно-

логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: 

українська мова за професійним спрямуванням, анатомія людини, фізіологія, мікробіологія, 

вірусологія та імунологія, основи латинської мови з медичною термінологією, медична 

біологія інтегрується з вивченням пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики 

педіатрії, загальної хірургії. Вивчення дисципліни формує засади подальшого вивчення 

студентом усіх клінічних дисциплін,що передбачає інтеграцію з ними «по вертикалі» та 

формування вмінь застосовувати знання з догляду за хворими в процесі подальшого навчання 

і в професійній діяльності; забезпечує вивчення правових, організаційних та економічних 

засад галузі охорони здоров’я. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей, як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони 

здоров’я за спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог;  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання 

та розуміння предметної області та професійної діяльності; здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації; визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

здатність діяти соціально, відповідально та свідомо; навички опитування та клінічного 

обстеження пацієнта; навички виконання медичних маніпуляцій; здатність до проведення 

санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів; здатність до планування і проведення 

профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб; здатність до ведення 

медичної документації. 
            Програмні результати навчання: дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології 

у повсякденній професійній діяльності, використовуючи тактики та стратегії спілкування, 

закони та способи комунікативної поведінки, закони та способи міжособистісної взаємодії, 

нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації; використовувати державну 

мову та знання іноземної мови для пошуку інформаційних медичних джерел, моніторингу 

сучасних тенденції розвитку галузі, їх аналізу та прийняття обґрунтованих рішень,  нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань; формувати цілі та визначати структуру 

особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб;  

усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та 

обов’язками; використовувати набуті знання про будову та функції окремих органів й систем 

і організму людини в цілому в нормі, при розвитку патологічних процесів, захворювань в 

подальшому навчанні та у практичній діяльності лікаря; наадавати екстрену медичну 

допомогу, за будь-яких обставин, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення, на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу 

згідно з визначеною тактикою, використовуючи стандартні схеми; виконувати медичні 

маніпуляції (за списком 5) в умовах лікувальної установи, вдома або на виробництві на 

підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта, використовуючи 

знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних 

норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики; 

здійснювати систему протиепідемічних та превентивних заходів, на підставі даних про стан 

здоров’я певних контингентів населення та про наявність впливу на нього навколишнього 

середовища;  проводити заходи первинної, вторинної та третинної профілактики, 



використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, 

профілактичний медичний огляд, звернення за медичною допомогою), використовуючи 

існуючі методи санітарно-просвітницької роботи для гігієнічного навчання з урахуванням 

особливостей регіону.  
Програмні результати навчання:  
знати: визначення поняття сестринської справи, її основні функції; історію розвитку і 

становлення сестринської справи; роль медичної сестри як спеціаліста в системі охорони 

здоров'я, її основні; завдання, права і обов'язки; визначення санітарно-протиепідемічного 

режиму, його призначення; види і методи дезінфекції та стерилізації, її характеристика; 
лікувально-охоронний режим, визначення, шляхи забезпечення; основні принципи 

лікувального харчування; особливості спостереження і догляду за хворими; основні форми 

медичної документації; основи професійної етики і деонтології; основи синології; чинні 

накази, інструкції і методичні вказівки МОЗ України, обласного управління охорони здоров'я; 
етапи сестринського процесу, їх взаємозв'язок і зміст кожного етапу; моделі сестринської 

справи; основні поняття філософії сестринської справи; основні принципи сестринської 

деонтології, викладені в клятві Ф. Найтінгейл і етичному кодексі Міжнародної Ради медичних 

сестер; спілкування як ефективний засіб допомоги     людям в адаптації   до змін в житті у 

зв'язку з захворюванням. 
вміти: проводити санітарну обробку хворого; готувати і застосовувати дезинфікуючі 

розчини; проводити стерилізацію інструментарію; складати добове меню хворому та 

виписувати порційну вимогу; годувати тяжкохворих; виконувати найпростіші 

фізіотерапевтичні процедури; застосовувати лікарські засоби для зовнішнього, ентерального, 

парентерального використання; оформити медичну документацію; давати рекомендації щодо 

здорового способу життя, загартовування; давати рекомендації щодо  раціонального 

харчування; проводити санітарно-освітню роботу (бюлетні, бесіди, лекції); пояснити 

необхідність впровадження сестринського процесу. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Історія медсестринства та перспективи розвитку: система охорони здоров’я в 

Україні. Значення медсестринської справи для охорони здоров’я, її функції. Медсестринська 

справа як предмет; мета, завдання. Поняття про потреби, теорію і класифікацію потреб 

людини.      Історія та  філософія медсестринської справи; обов’язки, цінності та чесноти 

медичної сестри. Основні принципи медсестринської деонтології, викладені в клятві Флоренс 

Найтінгейл і Етичному кодексі Міжнародної ради медичних сестер. Перспективи розвитку 

медсестринства в Україні та світі. 
Поняття про медсестринські теорії та процесс: медсестринський процес. Етапи 

медсестринського процесу. Перший етап медсестринського процесу: медсестринське 

обстеження пацієнта. Методи обстеження пацієнта: суб’єктивний, об’єктивний. Суб’єктивне 

обстеження: розпитування пацієнта, бесіда з родичами пацієнта. Об’єктивне обстеження 
пацієнта. Другий етап медсестринського процесу: медсестринська діагностика. 

Формулювання проблем пацієнта. Формулювання медсестринського діагнозу, 

документування. Третій етап медсестринського процесу: планування медсестринського 

догляду. Складання індивідуального плану догляду за пацієнтом, його значення. Четвертий та 

п’ятий етапи медсестринського процесу. Реалізація (виконання) плану медсестринських 

втручань.  
Типи медсестринських втручань: залежні, незалежні, взаємозалежні. Визначення 

об’єму медсестринських втручань, документування. 
Медична етика і деонтологія. Мистецтво спілкування в медсестринстві: людина і 

хвороба. Хвороба як переживання і поведінка людської особистості. Проблеми життя і смерті 

у медичній етиці та деонтології. Навчання в медсестринській справі.  Сфери навчання: 

пізнавальна, емоційна, психомоторна. Умови ефективного навчання. Етапи навчального 

процесу. Мистецтво спілкування в медсестринстві. Спілкування як ефективний засіб 

допомогти людям в адаптації до змін в житті у зв’язку із захворюванням. Фактори, що 

сприяють і перешкоджають спілкуванню. Майстерність письма як форма словесного 

спілкування з пацієнтами, в яких спостерігається порушення гостроти слуху. Підтримка 



комунікативного зв’язку з пацієнтами, нездатними до вербального спілкування. Самоконтроль 

медичної сестри при невербальному спілкуванні (вираз обличчя, міміка, жести). Моральна та 

юридична відповідальність медичної сестри. 
Моральна та юридична відповідальність медичної сестри: основні етичні категорії 

медичної сестри: обов’язок, відповідальність, гідність, совість, честь. Поняття про обов’язок 

медичної сестри. Почуття гідності, честі і відповідальності — невід’ємна риса характеру 

медичної сестри. Клятва Флоренс Найтінгейл. Етичний кодекс медичної сестри України. Роль 

медичної сестри в дотриманні етичних норм. Стаття 80 Закону України " Основи 

законодавства України про охорону здоров'я". Цивільна, адміністративна та кримінальна 

відповідальність медичної сестри. Договірна відповідальність медичних працівників. 

Відшкодування збитків (моральних та матеріальних). Умови притягнення до відповідальності 
медичної сестри. 

Інфекційна безпека, інфекційний контроль в ЛПЗ: визначення і масштаб проблеми 

внутрішньолікарняної інфекції. Способи передачі. Фактори, що впливають на передачу 

інфекції. Групи ризику розвитку внутрішньолікарняної інфекції. Види збудників, що 

зумовлюють внутрішньолікарняну інфекцію. Резервуари збудників внутрішньолікарняних 

інфекцій. Заходи профілактики і контролю внутрішньолікарняних інфекцій. 
Види та методи стерилізації: передстерилізаційна очистка виробів медичного 

призначення. Стерилізація. Цілі, задачі і принципи роботи центрального стерилізаційного 

відділення. Способи контролю стерилізації. Передстерилізаційне очищення шприців, голок, 

гумових виробів. Мийні розчини, приготування, критерії використання. Контроль якості 

передстерилізаційного очищення: реактиви, постановка, критерії оцінювання. Стерилізація в 

сухожаровій шафі: режим стерилізації, контроль за режимом, види упаковки медичних 

інструментів. Автоклавування: режим стерилізації, контроль за режимом, види упаковки 

медичних інструментів. 
 Дезінфекція: дезінфекція. Правила техніки безпеки під час приготування 

дезінфекційних розчинів. Види, способи і режими дезінфекції в лікувально-профілактичних 

закладах. Значення дезінфекції та стерилізації виробів медичного призначення в профілактиці 

внутрішньолікарняної інфекції. Види, методи та режими дезінфекції в 

лікувальнопрофілактичних закладах. Приготування і використання дезінфекційних розчинів: 

10 %, 1 %, 0,5 % хлорного вапна, 0,5 % 1 %, 3 %, 5 % розчинів хлораміну. Правила зберігання 

хлоровмісних розчинів. Правила техніки безпеки при роботі з хлоровмісними розчинами. 

Характеристика сучасних засобів дезінфекції (АХД2000, бонадерм, дезактин, кутасепт, 

сайдекс, стериліум, сульфохлорантин, хлорантоїн тощо). Дезінфекція предметів догляду за 

пацієнтом. Правила надання першої допомоги при потраплянні хлоровмісних розчинів на 

шкіру і слизові оболонки. 
Асептика й антисептика: гігієна праці медичного персоналу. Правила безпеки роботи 

медичних працівників. Миття рук (соціальний, гігієнічний). Санітарно-протиепідемічний 

режим у: відділенні стаціонару, палатах, маніпуляційному кабінеті. Внутрішньолікарняної 

інфекції: проблеми, способи передачі. Групи ризику. Фактори, що впливають на можливість 

інфікування. Інфекційний контроль у лікувально-профілактичних закладах. Оброблення рук 

до і після виконання маніпуляції. Оброблення рук і слизових оболонок в разі контакту з 

біологічними рідинами.   
Здоров’я. Фактори ризику: виховання поваги до здорового образу життя. Здоров’я , 

філософське, біологічне та етичне визначення. Визначення здоров’я ВООЗ. Здоровий спосіб 

життя як умова його тривалості, фізичного і духовного розвитку.  
Задоволення потреби пацієнта в отриманні знань про здоровий спосіб життя 

і профілактику захворювань: завдання та зміст роботи медичної сестри у пропаганді ЗСЖ. 

Методи та засоби медико-гігієнічного навчання та виховання населення, їх особливості в 

різних закладах охорони здоровя. Розробка профілактичних стратегій щодо зменшення 

негативного впливу захворюваності та травматизму на стан здоров’я населення. Розробка 

анкет для вивчення чинників, що впливають на стан здоров’я населення. Складання плану та 

методологія проведення лекцій на тему промоції  здоров’я. 
Задоволення потреби пацієнта в отриманні знань про раціональне харчування: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12


раціональне харчування, його основні принципи. Режим харчування. Лікувальне харчування. 

Дієтичні столи та індивідуальні дієти. Розвантажувальні дієти. Раціональне харчування — 
чинник профілактики захворювань. Визначення поняття, вплив раціонального харчування на 

здоров’я. Основні вимоги до раціонального харчування. Енергетична цінність харчового 

раціону. Основні принципи збалансованого харчування. Поєднання раціонального харчування 

з правильною організацією рухового режиму. Харчування в похилому віці. Харчування при 

розумовій та фізичній праці. Організація харчування залежно від інтенсивності (енерговитрат) 

праці. 
Задоволення потреби пацієнта в отриманні знань про рухову активність і 

загартування: рух і здоров’я. Формування людини на всіх етапах, активна м'язова діяльність. 

Рух та фізичні вправи. Ходьба. Купання. Плавання. Фізична культура. Дванадцятихвилинний 

тест. Півторамильний тест. Основні принципи загартовування. Характеристика основних 

засобів загартовування. Рекомендації щодо загартовування здорової людини. Можливі 

проблеми пацієнта (часті простудні захворювання; страх переохолодження організму).  

Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли. 
Лікувально-охоронний режим. Безпечне лікарняне середовище:  первинна медико 

- санітарна допомога( сімейний лікар, поліклініка, медико - санітарна частина, лікарськи 

медпункти, фельширсько - акушерський пункти, жіночі консультації, станції швидкої 

медичної допомоги). Вторинна медико - санітарна допомога (багатопрофільні міські 

об’єднанні лікарні). Третинна медико -санітарна допомога ( багатопрофільні та спеціалізовані 

лікарні, спеціалізовані диспансери). Лікувально - охоронний режим та його елементи: 

забезпечення режиму бережливості психіки хворого;  строге дотримання правил внутрішнього 

розпорядку дня; забезпечення режиму раціональної фізичної (рухової') активності. Чотири 

режими фізичної (рухової) активності хворих: суворо постільний режим; постільний режим; 

палатний режим; загальний режим. Роль медичної сестри у підтриманні лікувально - 
охоронного режиму ЛПЗ та створенні безпечного лікарняного середовища. 

Біомеханіка тіла. Прийом пацієнтів: види режимів рухової активності. Правильна 

біомеханіка при різних положеннях тіла. Правила переміщення і зміни положення тіла 

пацієнта у ліжку (на  спині, на животі, в положенні Фаулера і Сімса). Обладнання і функції 

приймального відділення. Зміст діяльності медсестринського персоналу в приймальному 

відділенні стаціонару. Шляхи госпіталізації пацієнтів у стаціонар. Огляд волосяних частин 

тіла пацієнта для виявлення педикульозу. Документація, необхідна для прийому пацієнта в 

стаціонар. Дезінфекційні засоби при педикульозі. Види санітарного оброблення пацієнтів: 

повне і часткове. 
Методи найпростішої фізіотерапії: методи найпростішої фізіотерапії. Загальні 

механізми дії засобів впливу на кровообіг. Застосування: водних ванн, світлолікування. 

Використання міхура з льодом та примочок, зігрівальних компресів і парафіну, гірчиці і 

гірчичників, медичних банок, медичних п’явок (гірудотерапія). Приготування і використання 

сухого тепла і припарок, грілки. 
Методи  лікування електричним струмом: види струмів та їх фізична 

характеристика. Здатність тканин організму людини проводити електричний струм. Реакції, 

що виникають в організмі під його впливом. Фізіологічна дія. Сучасні апарати гальванізації та 

медикаментозного електрофорезу. Методики накладання електродів при гальванізації. 

Ускладнення, їх причини. Показання та протипоказання до гальванізації. Медикаментозний 

електрофорез.  
Застосування ліків: шляхи та способи введення лікарських засобів. Види лікарських 

засобів, класифікація. Форми лікарських препаратів. Зовнішнє застосування ліків.  Внутрішнє 

застосування ліків.   Інгаляційне застосування ліків.  
Виписування та  зберігання  ліків: виписування та облік лікарських засобів. 

Виписування вимоги-накладної, одержання ліків з аптеки. Зберігання лікарських засобів у 

відділенні. Виписування ліків. Облік наркотичних (психотропних) засобів і прекурсорів на 

постах відділень лікувально-профілактичних закладів. 
Парентеральне введення ліків: парентеральне введення ліків. Види шприців та голок. 

Будова шприців та голок. Внутрішньошкірні ін’єкції. Переваги внутрішньом’язового введення 



ліків. Ділянки тіла, що використовують для внутрішньом’язових ін’єкції. Особливості 

введення антибіотиків. Техніка внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові з вени для 

лабораторних досліджень.  
Ускладнення ін’єкцій та їх профілактика: ускладнення парентерального введення 

лікарських засобів. Ускладнення внутрішньошкірних ін’єкцій. Допомога пацієнтам при 

ускладненнях. Ускладнення внутрішньом’язового введення ліків. Профілактика ускладнень та 

допомога при внутрішньом’язовому введенні ліків.  Можливі  ускладнення при введенні 

антибіотиків. Особливості ускладнень  при введенні ліків внутрішньовенно.  
Обсг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 

годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 
 
 
 
 


