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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програму з дисципліни “Медсестринства в сімейній медицині та геронтології.  Громадське 

здоров'я” складено для вищих медичних навчальних закладів України І—ІІІ рівнів акредитації для 

спеціальності  223 Медсестринство (Сестринська справа) відповідно до складових галузевих 

стандартів вищої освіти — освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної 

програми (ОПП) підготовки молодших спеціалістів, затверджених МОН і МОЗ України у 2011 р. і, 

навчальних планів (2011 р.). Навчальним планом передбачено 224 год, з них лекцій — 35, навчальної 

практики — 98, самостійної позааудиторної роботи — 91 год. 

“Медсестринства в сімейній медицині та геронтології.  Громадське здоров'я” як навчальна 

дисципліна: 

 ґрунтується на вивченні таких дисциплін, як анатомія людини, фізіологія, мікробіологія, основи 

латинської мови з медичною термінологією, основи психології та міжособове спілкування, 

фармакологія та медична рецептура, ріст і розвиток людини, основи медсестринства, 

медсестринство у внутрішній медицині, медсестринство в педіатрії, медсестринство в хірургії, 

медсестринство при інфекційних хворобах тощо; 

 інтегрується з такими дисциплінами, як основи профілактичної медицини, медична та 

соціальна реабілітація, медсестринство у внутрішній медицині, медсестринство в хірургії, 

медсестринство в онкології, медсестринство в дерматології та венерології, медсестринство в 

оториноларингології, медсестринство в офтальмології, медсестринство в педіатрії, 

медсестринство в акушерстві та гінекології, основи медсестринства, медсестринство в 

інфектології тощо. 

Теми лекцій розкривають загальні принципи організації роботи на дільниці, функціональні 

обов’язки сімейної медичної сестри на амбулаторному прийомі та вдома, етіолого-епідеміологічні дані, 

класифікацію, особливості здійснення медсестринського процесу при догляді за геріатричними 

пацієнтами, профілактику загострень, принципи фармакотерапії в геріатрії, засоби і механізми 

формування, збереження і зміцнення здоров’я здорових людей, чинники ризику виникнення 

захворювання, методи їх активного виявлення і класифікацію, стандарти обстеження пацієнтів, 

діагностичні критерії захворювань у межах компетенції медсестри, диспансерне спостереження, 

комплексну первинну і вторинну профілактику та ефективність профілактичних заходів. 

Навчальна практика передбачає проведення медсестринського обстеження пацієнта різного віку, 

виявлення його проблем та членів родини, здійснення догляду та опіку над ними відповідно до етапів 

медсестринського процесу, проведення диспансерного спостереження, реабілітаційних заходів, 

профілактичної та протиепідемічної роботи на дільниці, удосконалення практичних навичок з догляду 

за пацієнтами геріатричних вікових груп з різними нозологічними формами хронічних хвороб; набуття 

практичних навичок з догляду за пацієнтами при здійсненні паліативної та хоспісної допомоги; 

формування умінь щодо виявлення проблем пацієнта, виділення серед них пріоритетних та 

потенційних, складання та реалізація плану медсестринських втручань, їх оцінювання та корекція, 

практичну роботу в кабінетах сімейних лікарів чи дільничних терапевтів і педіатрів та проведення 

медсестринського обстеження здорових людей під час профілактичних оглядів, проведення 

медсестринської діагностики стану здоров’я, валеометричних досліджень, встановлення рівня 

здоров’я, а також медсестринське обстеження хронічних пацієнтів, діагностику, опрацювання 

комплексних заходів з первинної та вторинної профілактики захворювань, чинники ризику, які 

виявлені під час обстеження. 

Самостійна позааудиторна робота студентів спрямована на самостійний пошук тематичної 

літератури, самостійне вивчення фрагментів навчальної програми, виконання індивідуальних завдань 

викладача тощо. 

Предметна (циклова) комісія має право вносити зміни до навчальної програми (15 %) залежно 

від організаційних і технічних можливостей, напрямів наукових досліджень, екологічних особливостей 

регіону, але відповідно до кінцевих цілей ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальним планом. 



 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:  

 загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці; 

 нормативні документи, які регламентують роботу відділення (амбулаторії) сімейної медицини, 

чинні накази МОЗ України; 

 етіологію, чинники ризику, класифікацію, клінічні ознаки, стандарти лабораторних та 

інструментальних обстежень, принципи лікування нозологічних форм, які найчастіше 

трапляються в загальній практиці в межах медсестринської компетенції; 

 вікові аспекти захворювань; 

 ознаки критичних станів та методику надання невідкладної долікарської медичної допомоги; 

 основи медичної етики та деонтології; 

 основи асептики та антисептики; 

 фармакологічну дію найпоширеніших медичних препаратів, методику введення та можливі 

ускладнення; 

 основні принципи диспансеризації, реабілітації та профілактики найпоширеніших у практиці 

сімейної медицини захворювань. 

 вікові анатомо-фізіологічні зміни, що проходять в органах і системах у похилому та старечому 

віці; 

 визначення, етіологію, класифікацію захворювань органів і систем у похилому та старечому 

віці; 

 особливості клінічних проявів захворювань і гострих станів у похилому та старечому віці;  

 правила збирання анамнезу та медсестринського обстеження пацієнтів похилого та старечого 

віку; 

 визначення: “паліативна медицина”, “паліативна допомога”, “хоспіс”; 

 філософію паліативної медицини; 

 принципи роботи хоспісу;  

 психологічні аспекти паліативної допомоги; 

 соціальні аспекти паліативної допомоги; 

 духовні аспекти паліативної допомоги; 

 етико-деонтологічні особливості спілкування з безнадійно хворими пацієнтами та їхніми 

родичами; 

 законодавчі та нормативні документи МОЗ України щодо організації та надання геріатричної, 

паліативної та хоспісної допомоги населенню. 

 основні визначення та поняття (валеологія, валеометрія, громадське здоров’я тощо); 

 основні методи та етапи диспансеризації, групи здоров’я; 

 основні методи діагностики вагітності; 

 патронаж новонароджених у домашніх умовах; 

 методику грудного, змішаного, штучного вигодовувань; 

 основні етапи введення прикормів; 

 календар профілактичних щеплень; 

 суть захворювань, основні клінічні форми та їх прояви, перебіг, медсестринська діагностика, 

ускладнення; 

 методи первинної та вторинної профілактики; 

 принципи медичної деонтології та етики, необхідні в повсякденній фаховій, валеологічній і 

профілактичній діяльності громадської медичної сестри; 

 правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного режиму, професійної 

безпеки в практичній діяльності. 

 

Студенти повинні вміти: 



 проводити медсестринське обстеження пацієнта при найпоширеніших у загальній практиці 

нозологіях; 

 установлювати медсестринський діагноз; 

 виконувати медсестринські втручання та опіку відповідно до етапів медсестринського процесу; 

 надавати невідкладну долікарську медичну допомогу у випадку критичних станів; 

 володіти прийомами реанімації; 

 проводити профілактичну та протиепідемічну роботу на дільниці; 

 брати активну участь у проведенні диспансеризації та реабілітаційних заходів при 

найпоширеніших захворюваннях; 

 пропагувати медичні та санітарно-гігієнічні знання серед населення дільниці; 

 вести передбачену медичну і медсестринську документацію; 

 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної 

безпеки в лікувально-профілактичних закладах. 

 забезпечувати лікувально-охоронний, санітарно-протиепідемічний режим у структурних 

підрозділах лікувально-профілактичних і соціальних закладах із надання адекватної медичної 

допомоги особам похилого та старечого віку;  

 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі та професійної безпеки; 

 виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта; 

 передбачати потенційні проблеми пацієнта від тривалого застосування ліків; 

 встановлювати медсестринські діагнози при захворюваннях у похилому та старечому віці; 

 складати план медсестринських втручань у разі виявлення геріатричних проблем; 

 виконувати призначення лікаря; 

 виконувати всі види маніпуляцій, передбачені для фаху “медична сестра”; 

 проводити підготовку пацієнтів та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; 

 проводити підготовку пацієнтів до комп’ютерної томографії, рентгенологічного, 

ендоскопічного, УЗД та інших методів обстеження; 

 здійснювати спостереження, моніторування стану окремих органів і систем; 

 здійснювати догляд, опіку над пацієнтами похилого та старечого віку; 

 вести медичну документацію; 

 надавати долікарську та невідкладну допомогу при гострих станах; 

 проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини, 

пропаганди здорового способу життя, спрямованих на продовження життя та профілактику 

розвитку захворювань; 

 здійснювати медсестринський процес при наданні паліативної допомоги з синдромом 

хронічного болю; 

 здійснювати медсестринський процес при наданні паліативної допомоги інкурабельним 

онкологічним хворим; 

 здійснювати медсестринський процес при наданні паліативної допомоги хворим із вірусом 

імунодефіциту та туберкульозу; 

 володіти прийомами профілактики синдрому емоційного вигорання. 

 формувати, зберігати і зміцнювати індивідуальне та громадське здоров’я; 

 формувати комплекси валеологічних заходів для конкретних здорових людей різного віку на 

основі діагностики рівня здоров’я (валеометрії); 

 збирати анамнестичні дані щодо з’ясування рівня здоров’я здорових і визначення чинників 

ризику виникнення певних захворювань у здорових людей та дітей; 

 проводити медсестринське обстеження здорових людей та хворих; 

 проводити медсестринську діагностику рівня здоров’я здорових, планування та реалізацію 

медсестринських втручань з оцінюванням їх результативності та корекцією; 

 володіти методикою проведення практичних навичок валеометрії та медсестринської 



діагностики захворювань; 

 проводити вторинну профілактику з метою збереження певного рівня здоров’я та підвищення 

якості життя пацієнтів на хронічні недуги з використанням залишкового рівня здоров’я;  

 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного режиму, 

професійної безпеки в практичній діяльності. 

 

 

Студенти мають бути поінформовані про: 

 основні демографічні показники населення України; 

 основні принципи організації, роботу денного стаціонару, його структурних підрозділів; 

 основні функціональні обов’язки менеджера сімейної медицини; 

 законодавство України про охорону праці; 

 основи законодавства України з охорони здоров’я. 

 структуру захворювань населення України в похилому та старечому віці; 

 сучасні теорії старіння; 

 особливості перебігу “хвороб у старості”; 

 теорії довголіття, роль медичних працівників у їхній реалізації; 

 екологічний та санітарно-епідеміологічний стан регіону, країни; 

 досягнення в галузі паліативної та хоспісної медицини, що втілюються в практику охорони 

здоров’я; 

 нові лікарські засоби і методи їх застосування в паліативній та хоспісній медицині; 

 нові методики організації догляду за пацієнтами в галузі паліативної та хоспісної медицини. 
 захворюваність населення в Україні та регіоні відповідно до віку пацієнтів; 

 накази, стандарти та інші нормативні документи, які регламентують роботу сестри медичної в 

лікувально-профілактичних закладах; 

 сучасні підходи діагностики, лікування та профілактики захворювань; 

 екологічний та санітарно-епідеміологічний стан України, регіону та їх вплив на формування 

здоров’я населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Медсестринство в сімейній медицині. 

Змістовий модуль 1. Вступ. Сімейна медицина в Україні. Загальні принципи організації роботи 

сімейної медичної сестри на дільниці. 

Тема 1. Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний 

персонал. Денний стаціонар. 

Тема 2. Організація та ведення домашнього стаціонару. 

Змістовий модуль 2. Профілактика — основа сімейної медицини. 

Тема 1.  Профілактика — основа сімейної медицини. 

Тема 2. Участь сімейної медичної сестри в організації та проведенні диспансеризації населення. 

Тема 3. Організація роботи з геріатричними пацієнтами. 

Тема 4. Роль медичної сестри у пропаганді активного довголіття. 

Тема 5. Диспансеризація геріатричного пацієнта, догляд за тяжкохворим і вмираючим пацієнтом 

похилого (старечого) віку. 

Змістовий модуль 3. Особливості спостереження за дітьми раннього віку в сімейній медицині. 

Тема 1. Організація роботи з дітьми раннього віку. 

Тема 2. Участь сімейної медичної сестри в профілактиці рахіту, анемії, дистрофії у немовлят. 

Змістовий модуль 4. Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її 

проведенні. 

Тема 1. Проведення медсестринського обстеження пацієнта. Виявлення проблем пацієнта при 

конкретному захворюванні. 

Тема 2. Оволодіння методиками підготовки пацієнта до основних лабораторних та  інструментальних 

 методів обстеження. 

Тема 3. Організація та ведення домашнього стаціонару для пацієнта з конкретним захворюванням. 

Тема 4. Участь сімейної медсестри у проведенні диспансеризації, реабілітаційних заходів при  

конкретному захворюванні. 

Тема 5. Відпрацювання методики надання невідкладної долікарської медичної допомоги. 

Змістовий модуль 5. Гострі хірургічні захворювання органів травлення в практиці сімейної медицини. 

Тема 1. Основні проблеми пацієнта при гострому животі. 

Тема 2. Опрацювання методики надання невідкладної долікарської медичної допомоги при гострому  

животі, жовчній коліці, шлунково-кишковій кровотечі. 

Змістовий модуль 6. Протиепідемічна робота, участь сімейної медичної сестри в її проведенні. 

Тема 1. Проведення медсестринського обстеження пацієнта при конкретному інфекційному 

захворюванні. 

Тема 2. Планування профілактичних щеплень населенню дільниці сімейної медицини. 

Змістовий модуль 7. Проблеми надання довготривалої медичної допомоги населенню.  

Охорона праці в галузі. 

Тема 1. Проведення медсестринського обстеження пацієнта з артеріальною  

гіпертензією. 

Тема 2. Допомога сімейному лікареві в організації та веденні домашнього стаціонару  

в разі гіпертонічної хвороби. 



Тема 3. Проведення медсестринського обстеження пацієнта при захворюваннях опорно-рухової 

системи. 

Тема 4. Допомога сімейному лікареві в організації та веденні домашнього стаціонару  при 

захворюваннях опорно-рухової системи. 

Тема 5. Проведення медсестринського обстеження пацієнтів у разі захворювання органів травлення. 

Тема 6.  Виконання діагностичних та лікувальних призначень сімейного лікаря у разі  

захворювання органів травлення. 

Тема 7.  Медсестринське обстеження пацієнта з синдромом гіперглікемії. 

Тема 8.  Вирішення дійсних і супутніх проблем пацієнта з синдромом гіперглікемії. 

Тема 9.  Синдром гіпер- або гіпотиреозу в практиці сімейної медицини. 

Тема 10.  Проведення медсестринського обстеження пацієнта та виконання призначень  

сімейного  лікаря при анеміях. 

Тема 11.  Проведення медсестринського обстеження пацієнта та виконання призначень  

сімейного  лікаря при гемобластозах. 

Тема 12.  Проведення медсестринського обстеження пацієнта та виконання призначень  

сімейного  лікаря при геморагічних захворюваннях. 

 

Модуль 2. Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині. 

Змістовий модуль 8. Основи геронтології та геріатрії. 

Тема 1. Вступ. Основи геронтології. Основні завдання геріатричної допомоги в Україні. Роль медичної 

сестри в її організації. Охорона праці в галузі. 

Тема 2. Медсестринський процес при захворюваннях серцево-судинної системи в похилому та 

старечому віці. 

Тема 3. Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання у похилому та старечому віці. 

Тема 4. Медсестринський процес при захворюваннях органів кровотворної, сечової та статевої систем 

у похилому та старечому віці. 

Тема 5. Медсестринський процес при захворюваннях органів травлення в похилому та старечому віці.  

Тема 6. Медсестринський процес при захворюваннях ендокринної системи в похилому та старечому 

віці. 

Тема 7. Медсестринський процес при захворюваннях опорно-рухового апарату в похилому та 

старечому віці. 

Тема 8. Медсестринський процес при психоневрологічних захворюваннях  в похилому та старечому 

віці. 

Тема 9. Медсестринський процес при хворобах органів слуху, зору та шкіри в похилому та старечому 

віці. 

Змістовий модуль 9. Основи паліативної медицини. 

Тема 1. Паліативна та хоспісна допомога. 

Тема 2. Етико-деонтологічні особливості спілкування з безнадійно хворими пацієнтами та їхніми 

родичами. 

Тема 3. Паліативна допомога при синдромі хронічного болю. 

Тема 4. Паліативна допомога інкурабельним онкологічним хворим. 

Тема 5. Особливості надання паліативної допомоги пацієнтам з вірусом імунодефіциту людини. 

Клінічні ознаки наявності ВІЛ-інфекції у хворого на туберкульоз. 

 

 



Модуль 3. Громадське здоров’я та громадське медсестринство. 

Змістовий модуль 10. Здорова вагітність. Здорова дитина. Профілактика захворювань у дітей. 

Тема 1. Медична валеологія та громадське медсестринство. 

Тема 2. Здорова вагітність.  

Тема 3. Здорова дитина. 

Тема 4. Профілактика рахіту, анемії, гіпотрофії в дітей грудного та раннього віку.  

Тема 5. Профілактика інфекційних захворювань у дітей. Щеплення. 

Змістовий модуль 11. Профілактика захворювань внутрішніх органів. 

Тема 1. Профілактика бронхіальної астми. 

Тема 2. Профілактика гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця. 

Тема 3. Профілактика захворювань ендокринної системи. 

Тема 4. Роль раціонального і лікувально-профілактичного харчування у збереженні та зміцненні 

здоров’я. 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 
Усьо 
го 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Медсестринство в сімейній медицині. 

Змістовий модуль 1. Вступ. Сімейна медицина в Україні. Загальні принципи організації роботи 

сімейної медичної сестри на дільниці. 

Тема 1. Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної 

медицини, її функції, медичний персонал. Денний стаціонар. 
7 1 2 - - 4 

Тема 2. Організація та ведення домашнього стаціонару. 7 1 2 - - 4 

Всього за змістовним модулем 1 14 2 4 - - 8 

Змістовий модуль 2. Профілактика — основа сімейної медицини. 

Тема 1.  Профілактика — основа сімейної медицини. 3 1 2 - - - 

Тема 2. Участь сімейної медичної сестри в організації та 

проведенні диспансеризації населення. 
2 - 2 - - - 

Тема 3. Організація роботи з геріатричними пацієнтами. 7 1 2 - - 4 

Тема 4. Роль медичної сестри у пропаганді активного довголіття. 2 - 2 - - - 

Тема 5. Диспансеризація геріатричного пацієнта, догляд за 

тяжкохворим і вмираючим пацієнтом похилого (старечого) віку. 
2 - 2 - - - 

Всього за змістовним модулем 2 16 2 10 - - 4 

Змістовий модуль 3. Особливості спостереження за дітьми раннього віку в сімейній медицині. 

Тема 1. Організація роботи з дітьми раннього віку. 7 1 2 - - 4 

Тема 2. Участь сімейної медичної сестри в профілактиці рахіту, 

анемії, дистрофії у немовлят. 
7 1 2 - - 4 

Всього за змістовним модулем 3 14 2 4 - - 8 

Змістовий модуль 4. Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в 

її проведенні. 

Тема 1. Проведення медсестринського обстеження пацієнта. 

Виявлення проблем пацієнта при конкретному захворюванні. 
7 1 2 - - 4 

Тема 2. Оволодіння методиками підготовки пацієнта до основних 

лабораторних та  інструментальних методів обстеження. 

3 1 2 - - - 

Тема 3. Організація та ведення домашнього стаціонару для 

 пацієнта з конкретним захворюванням. 
2 - 2 - - - 

Тема 4. Участь сімейної медсестри у проведенні диспансеризації, 

реабілітаційних заходів при конкретному захворюванні. 
2 - 2 - - - 

Тема 5. Відпрацювання методики надання невідкладної  

долікарської медичної допомоги. 
2 - 2 - - - 

Всього за змістовним модулем 4 16 2 10 - - 4 

Змістовий модуль 5. Гострі хірургічні захворювання органів травлення в практиці сімейної 

медицини. 

Тема 1. Основні проблеми пацієнта при гострому животі. 7 1 2 - - 4 

Тема 2. Опрацювання методики надання невідкладної  3 1 2 - - - 



долікарської медичної допомоги при гострому животі,  

жовчній коліці, шлунково-кишковій кровотечі. 

Всього за змістовним модулем 5 10 2 4 - - 4 

Змістовий модуль 6. Протиепідемічна робота, участь сімейної медичної сестри в її проведенні. 

Тема 1. Проведення медсестринського обстеження пацієнта при 

конкретному інфекційному захворюванні. 
7 1 2 - - 4 

Тема 2. Планування профілактичних щеплень населенню 

дільниці сімейної медицини. 
3 1 2 - - - 

Всього за змістовним модулем 6 10 2 4 - - 4 

Змістовий модуль 7. Проблеми надання довготривалої медичної допомоги населенню.  

Охорона праці в галузі. 

Тема 1. Проведення медсестринського обстеження  

пацієнта з артеріальною гіпертензією. 
3 1 2 - - - 

Тема 2. Допомога сімейному лікареві в організації та веденні  

домашнього стаціонару в разі гіпертонічної хвороби. 
3 1 2 - - - 

Тема 3. Проведення медсестринського обстеження пацієнта при 

захворюваннях опорно-рухової системи. 
3 1 2 - - - 

Тема 4. Допомога сімейному лікареві в організації та веденні 

домашнього стаціонару  при захворюваннях опорно-рухової 

системи. 

7 1 2 - - 4 

Тема 5. Проведення медсестринського обстеження пацієнтів у 

разі захворювання органів травлення. 
7 1 2 - - 4 

Тема 6.  Виконання діагностичних та лікувальних призначень  

сімейного лікаря у разі захворювання органів травлення. 
3 1 2 - - - 

Тема 7.  Медсестринське обстеження пацієнта з синдромом 

гіперглікемії. 
7 1 2 - - 4 

Тема 8.  Вирішення дійсних і супутніх проблем пацієнта з 

синдромом гіперглікемії. 
3 1 2 - - - 

Тема 9.  Синдром гіпер- або гіпотиреозу в практиці сімейної 

медицини. 
4 - - - - 4 

Тема 10.  Проведення медсестринського обстеження пацієнта  

та виконання призначень сімейного  лікаря при анеміях. 
6 - 2 - - 4 

Тема 11.  Проведення медсестринського обстеження пацієнта та  

виконання призначень сімейного  лікаря при гемобластозах. 
2 - 2 - - - 

Тема 12.  Проведення медсестринського обстеження пацієнта та  

виконання призначень  сімейного  лікаря при геморагічних  

захворюваннях. 

2 - 2 - - - 

Всього за змістовним модулем 7 50 8 22 - - 20 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 1 130 20 58 - - 52 

Модуль 2. Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині. 

Змістовий модуль 8. Основи геронтології та геріатрії. 

Тема 1. Вступ. Основи геронтології. Основні завдання 

геріатричної допомоги в Україні. Роль медичної сестри в її 

організації. Охорона праці в галузі. 

6 2 - - - 4 

Тема 2. Медсестринський процес при захворюваннях серцево-

судинної системи в похилому та старечому віці. 
6 2 2 - - 2 



Тема 3. Медсестринський процес при захворюваннях органів 

дихання у похилому та старечому віці. 
4 1 2 - - 1 

Тема 4. Медсестринський процес при захворюваннях органів 

кровотворної, сечової та статевої систем у похилому та 

старечому віці. 

5 1 2 - - 2 

Тема 5. Медсестринський процес при захворюваннях органів 

травлення в похилому та старечому віці. 
5 1 2 - - 2 

Тема 6. Медсестринський процес при захворюваннях 

ендокринної системи в похилому та старечому віці. 
5 1 2 - - 2 

Тема 7. Медсестринський процес при захворюваннях опорно-

рухового апарату в похилому та старечому віці. 
3 - 2 - - 1 

Тема 8. Медсестринський процес при психоневрологічних 

захворюваннях  в похилому та старечому віці. 
3 - 2 - - 1 

Тема 9. Медсестринський процес при хворобах органів слуху, 

зору та шкіри в похилому та старечому віці. 
3 - 2 - - 1 

Всього за змістовним модулем 8 40 8 16 - - 16 

Змістовий модуль 9. Основи паліативної медицини. 

Тема 1. Паліативна та хоспісна допомога. 4 - 2 - - 2 

Тема 2. Етико-деонтологічні особливості спілкування з 

безнадійно хворими пацієнтами та їхніми родичами. 

2 - 2 - - - 

Тема 3. Паліативна допомога при синдромі хронічного болю. 2 - 2 - - - 

Тема 4. Паліативна допомога інкурабельним онкологічним 

хворим. 
4 - 2 - - 2 

Тема 5. Особливості надання паліативної допомоги  

пацієнтам з вірусом імунодефіциту людини. Клінічні ознаки  

наявності ВІЛ-інфекції у хворого на туберкульоз. 

2 - 2 - - - 

Всього за змістовним модулем 9 14 - 10 - - 4 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 2 54 8 26 - - 20 

Модуль 3. Громадське здоров’я та громадське медсестринство. 

Змістовий модуль 10. Здорова вагітність. Здорова дитина. Профілактика захворювань у дітей. 

Тема 1. Медична валеологія та громадське медсестринство. 2 2 - - - - 

Тема 2. Здорова вагітність.  4 - 2 - - 2 

Тема 3. Здорова дитина. 5 1 2 - - 2 

Тема 4. Профілактика рахіту, анемії, гіпотрофії в дітей грудного  

та раннього віку.  
3 1 2 - - - 

Тема 5. Профілактика інфекційних захворювань у дітей.  

Щеплення. 
2 - 2 - - - 

Всього за змістовним модулем 10 16 4 8 - - 4 

Змістовий модуль 11. Профілактика захворювань внутрішніх органів. 

Тема 1. Профілактика бронхіальної астми. 7 1 2 - - 4 

Тема 2. Профілактика гіпертонічної хвороби та ішемічної 

хвороби серця. 
7 1 2 - - 4 

Тема 3. Профілактика захворювань ендокринної системи. 5 - 2 - - 3 

Тема 4. Роль раціонального і лікувально-профілактичного 5 1 -   4 



харчування у збереженні та зміцненні здоров’я. 

Всього за змістовним модулем 11 24 3 6 - - 15 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 3 40 7 14 - - 19 

ВСЬОГО 224 35 98 - - 91 

 

 

 

 

5. Теми лекційних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

Модуль 1.  Медсестринство в сімейній медицині. 

1 
Тема 1. Вступ. Сімейна медицина в Україні. 

Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці.  
2 

2 Тема 2. Профілактика — основа сімейної медицини. 2 

3 Тема 3. Особливості спостереження за дітьми раннього віку в сімейній медицині. 2 

4 
Тема 4. Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної 

сестри в її проведенні. 
2 

5 
Тема 5. Гострі хірургічні захворювання органів травлення в практиці сімейної 

медицини. 
2 

6 Тема 6. Протиепідемічна робота, участь сімейної медичної сестри в її проведенні.  2 

7 
Тема 7. Проблеми надання довготривалої медичної допомоги населенню. 

Артеріальна гіпертензія. 
2 

8 Тема 8. Суглобовий синдром у практиці сімейної медицини. 2 

9 
Тема 9. Організація диспансерного спостереження за пацієнтами з патологією 

органів травлення. 
2 

10 
Тема 10. Синдром гіперглікемії, гіпер- або гіпотиреозу в практиці сімейної 

медицини 
2 

Модуль 2. Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині. 

11 
Тема 1. Вступ. Основи геронтології. Основні завдання геріатричної допомоги в 

Україні. Роль медичної сестри в її організації. Охорона праці в галузі.  
2 

12 
Тема 2.  Медсестринський процес при захворюваннях серцево-судинної системи в 

похилому та старечому віці. 
2 

13 
Тема 3. Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання, кровотворної, 

сечової та статевої систем у похилому та старечому віці. 
2 

14 
Тема 4. Медсестринський процес при захворюваннях органів травлення та 

захворюваннях ендокринної системи в похилому та старечому віці. 
2 

Модуль 3. Громадське здоров’я та громадське медсестринство. 
15 Тема 1. Медична валеологія та громадське медсестринство. 2 

16 
Тема 2.  Роль правильного вигодовування дітей першого року життя у формуванні 

здоров’я та профілактиці захворювань. 
2 

17 
Тема 3. Профілактика бронхіальної астми, гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби 

серця та захворювань ендокринної системи. 
2 

18 
Тема 4. Роль раціонального і лікувально-профілактичного харчування у збереженні 

та зміцненні здоров’я. 
1 

 Всього:  35 

 



 

6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми 
К-сть 
годин 

Модуль 1.  Медсестринство в сімейній медицині. 

Змістовий модуль 1. Вступ. Сімейна медицина в Україні. Загальні принципи організації роботи 

сімейної медичної сестри на дільниці. 

1 
Тема 1. Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, 

медичний персонал. Денний стаціонар. 
2 

2 Тема 2. Організація та ведення домашнього стаціонару. 2 

Змістовий модуль 2. Профілактика — основа сімейної медицини. 

3 Тема 1.   Профілактика — основа сімейної медицини. 2 

4 Тема 2. Участь сімейної медичної сестри в організації та проведенні диспансеризації.  2 

5 Тема 3. Організація роботи з геріатричними пацієнтами. 2 

6 Тема 4. Роль медичної сестри у пропаганді активного довголіття. 2 

7 
Тема 5. Диспансеризація геріатричного пацієнта, догляд за тяжкохворим і вмираючим 

пацієнтом похилого (старечого) віку. 
2 

Змістовий модуль 3. Особливості спостереження за дітьми раннього віку в сімейній медицині 

8 Тема 1. Організація роботи з дітьми раннього віку. 2 

9 
Тема 2. Участь сімейної медичної сестри в профілактиці рахіту, анемії, дистрофії у 

немовлят. 
2 

Змістовий модуль 4. Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її 

проведенні. 

10 
Тема 1. Проведення медсестринського обстеження пацієнта. Виявлення проблем пацієнта 

при конкретному захворюванні. 
2 

11 
Тема 2. Оволодіння методиками підготовки пацієнта до основних лабораторних та  

інструментальних методів обстеження. 
2 

12 
Тема 3. Організація та ведення домашнього стаціонару для пацієнта з конкретним 

захворюванням. 
2 

13 
Тема 4. Участь сімейної медсестри у проведенні диспансеризації, реабілітаційних заходів 

при конкретному захворюванні. 
2 

14 Тема 5. Відпрацювання методики надання невідкладної долікарської медичної допомоги.  2 

Змістовий модуль 5. Гострі хірургічні захворювання органів травлення в практиці сімейної медицини 

15 Тема 1. Основні проблеми пацієнта при гострому животі. 2 

16 
Тема 2. Опрацювання методики надання невідкладної долікарської медичної допомоги 

при гострому животі, жовчній коліці, шлунково-кишковій кровотечі. 
2 

Змістовий модуль 6. Протиепідемічна робота, участь сімейної медичної сестри в її проведенні. 

17 
Тема 1. Проведення медсестринського обстеження пацієнта при конкретному 

інфекційному захворюванні. 
2 

18 Тема 2. Планування профілактичних щеплень населенню дільниці сімейної медицини. 2 

Змістовий модуль 7. Проблеми надання довготривалої медичної допомоги населенню. Охорона праці в 

галузі 

19 
Тема 1. Проведення медсестринського обстеження пацієнта з артеріальною  

гіпертензією. 
2 

20 
Тема 2. Допомога сімейному лікареві в організації та веденні домашнього стаціонару  

в разі гіпертонічної хвороби. 
2 

21 
Тема 3. Проведення медсестринського обстеження пацієнта при захворюваннях опорно-

рухової системи. 
2 

22 
Тема 4.  Допомога сімейному лікареві в організації та веденні домашнього стаціонару  

при захворюваннях опорно-рухової системи. 
2 



23 
Тема 5.  Проведення медсестринського обстеження пацієнтів у разі захворювання органів 

травлення. 
2 

24 
Тема 6.  Виконання діагностичних та лікувальних призначень сімейного лікаря у разі  

захворювання органів травлення. 
2 

25 Тема 7.  Медсестринське обстеження пацієнта з синдромом гіперглікемії. 2 

26 Тема 8.  Вирішення дійсних і супутніх проблем пацієнта з синдромом гіперглікемії.  2 

27 
Тема 9.  Проведення медсестринського обстеження пацієнта та виконання призначень  

сімейного  лікаря при анеміях. 
2 

28 
Тема 10.  Проведення медсестринського обстеження пацієнта та виконання призначень  

сімейного  лікаря при гемобластозах. 
2 

29 
Тема 11.  Проведення медсестринського обстеження пацієнта та виконання призначень  

сімейного  лікаря при геморагічних захворюваннях. 
2 

Модуль 2. Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині. 

Змістовий модуль 8. Основи геронтології та геріатрії. 

30 
Тема 1. Медсестринський процес при захворюваннях серцево-судинної системи в 

похилому та старечому віці. 
2 

31 
Тема 2. Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання у похилому та 

старечому віці 
2 

32 
Тема 3. Медсестринський процес при захворюваннях органів кровотворної, сечової та 

статевої систем у похилому та старечому віці 
2 

33 
Тема 4. Медсестринський процес при захворюваннях органів травлення в похилому та 

старечому віці 
2 

34 
Тема 5. Медсестринський процес при захворюваннях ендокринної системи в похилому та 

старечому віці. 
2 

35 
Тема 6. Медсестринський процес при захворюваннях опорно-рухового апарату в 

похилому та старечому віці. 
2 

36 
Тема 7. Медсестринський процес при психоневрологічних захворюваннях  в похилому та 

старечому віці. 
2 

37 
Тема 8. Медсестринський процес при хворобах органів слуху, зору та шкіри в похилому 

та старечому віці. 
2 

Змістовий модуль 9. Основи паліативної медицини. 

38 Тема 1. Паліативна та хоспісна допомога.  2 

39 
Тема 2. Етико-деонтологічні особливості спілкування з безнадійно хворими пацієнтами 

та їхніми родичами. 
2 

40 Тема 3. Паліативна допомога при синдромі хронічного болю. 2 

41 Тема 4. Паліативна допомога інкурабельним онкологічним хворим. 2 

42 
Тема 5. Особливості надання паліативної допомоги пацієнтам з вірусом імунодефіциту 

людини. Клінічні ознаки наявності ВІЛ-інфекції у хворого на туберкульоз. 
2 

Модуль 3. Громадське здоров’я та громадське медсестринство. 

Змістовий модуль 10. Здорова вагітність. Здорова дитина. Профілактика захворювань у дітей. 

43 Тема 1. Здорова вагітність.  2 

44 Тема 2. Здорова дитина. 2 

45 Тема 3. Профілактика рахіту, анемії, гіпотрофії в дітей грудного та раннього віку.  2 

46 Тема 4. Профілактика інфекційних захворювань у дітей. Щеплення. 2 

Змістовий модуль 11. Профілактика захворювань внутрішніх органів. 

47 Тема 1. Профілактика бронхіальної астми. 2 

48 Тема 2. Профілактика гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця. 2 

49 Тема 3. Профілактика захворювань ендокринної системи. 2 

 Всього: 98 год 

 



 

7. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми 
К-сть 

год 

Модуль 1.  Медсестринство в сімейній медицині. 

1 Тема 1. Основні показники роботи на дільниці. Складання статистичного звіту. 4 

2 Тема 2. Егогенія, ятрогенія, причини виникнення, профілактика. 4 

3 
Тема 3. Патронажний візит до дитини з групи ризику. Оцінювання фізичного, 

психомоторного розвитку. 
4 

4 Тема 4. Дистрофії. Проведення етапів медсестринського процесу. 4 

5 
Тема 5. Деонтологічні аспекти спілкування з пацієнтами похилого віку. Геродієта. 

Складання меню, залежно від віку пацієнта, стану здоров’я. 
4 

6 
Тема 6. Хронічний тонзиліт. Виконання етапів медсестринського процесу, проведення 

заходів вторинної профілактики. 
4 

7 Тема 7. Позаматкова вагітність. Гострий апендицит у дітей раннього віку. 4 

8 
Тема 8. Диспансеризація пацієнтів з інфекційною патологією. Епідемічний паротит. 

Проведення етапів медсестринського процессу. 
4 

9 
Тема 9. Суглобовий синдром при подагрі. Ювенільний ревматоїдний артрит. Виконання 

етапів медсестринського процесу. Проведення реабілітаційних заходів 
4 

10 
Тема 10. Цироз печінки. Виконання етапів медсестринського процесу. Проведення 

реабілітаційних заходів. 
4 

11 Тема 11. Цукровий діабет у дітей. Складання лікувальної дієти. 4 

12 Тема 12. Рак щитоподібної залози. Проведення заходів первинної профілактики. 4 

13 
Тема 13. Анемія у вагітних. Проведення етапів медсестринського процесу, заходів 

первинної профілактики. 
4 

Модуль 2. Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині. 

14 
Тема 1. Основні завдання геріатричної допомоги в Україні. Роль медичної сестри в її 

організації. Охорона праці в галузі. 
4 

15 
Тема 2. Медсестринський процес при захворюваннях серцево-судинної  та ендокринної 

систем в похилому та старечому віці. 
4 

16 
Тема 3. Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання, кровотворної, 

сечової та статевої систем у похилому та старечому віці. 
4 

17 
Тема 4. Медсестринський процес при захворюваннях органів травлення та опорно-

рухового апарату в похилому та старечому віці. 
4 

18 
Тема 5. Паліативна допомога інкурабельним онкологічним хворим, при синдромі 

хронічного болю. 
4 

Модуль 3. Громадське здоров’я та громадське медсестринство. 

19 Тема 1. Планування сім’ї. Методи контрацепції. 4 

20 
Тема 2. Роль громадської медсестри в диспансеризації. Робота денних і домашніх 

стаціонарів у поліклініці. 
4 

21 
Тема 3. Скласти план заходів первинної та вторинної профілактики при хронічному 

гломерулонефриті, пієлонефриті, хронічному бронхіті. 
4 

22 
Тема 4. Скласти раціон харчування пацієнтів з виразковою хворобою шлунка та 

дванадцятипалої кишки. Профілактика ревматичної хвороби. 
4 

23 
Тема 5. Скласти алгоритм надання медсестринської допомоги при нападі жовчнокам’яної 

коліки. 
3 

 Всього: 91 

 

8. Індивідуальні завдання 

 



9. Методи навчання 

1. словесні методи: моделювання фахової ситуації, бесіда, лекція;       

2. наочні методи: ілюстрація, демонстрація;      

3. практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати;    

4. творчі, проблемно-пошукові методи: самостійна, творчо пізнавальна діяльність;  

5. самостійна робота поза контролем викладача – усна та письмова самостійна робота 

вдома.  

 

10. Методи контролю 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються методи усного, 

письмового, практичного, тестового контролю і самоконтролю студентів.  

                                                                       

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

модуль 1 модуль 2 модуль 3 

100 

50 балів 30 балів 20 балів 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Засоби унаочнення (таблиці, схеми, муляжі для медсестринських втручань, укладки для 

виконання практичних навиків). 

2. Засоби навчання (підручники, нормативна, довідкова та спеціальна література, клінічні 

протоколи для надання медичної допомоги затверджені МОЗ України). 

3. Програмне забезпечення комп’ютерного навчання (тести для оцінювання модульного 

контролю у системі moodle). 



4. Навчальні відео фільми (відеофільми та відеоролики по темах). 

 

13. Рекомендована література 
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14. Інформаційні ресурси 

1. Базова та допоміжна  література. 

2. Лекційні матеріали, атласи, таблиці, відеофільми. 

3. Слайди, мікрофотографії. 

4. Інформаційний матеріал  електронної бібліотеки. 
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Нормативно-директивні документи МОЗ України http://mozdocs.kiev.ua/ 

http://www.moz.gov.ua клінічні протоколи надання медичної допомоги 

Документація ШМД 
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