
 



 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –  

11,25 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я  

 

Нормативна 

 
 

Модулів – 8 

Спеціальність (професійне 

спрямування):  

223 Медсестринство 

(Сестринська справа) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

17 
3-4 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                          

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 338 

ІІІ курс – 135 год. 

ІV курс – 203 год. 

6-8 

Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

Аудиторних - 

Самостійна робота 

студентів - 
Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Молодший спеціаліст 

 39 год.  

ІІІ курс – 22 год. 

ІV курс – 17 год. 

Практичні 

180 год. 

ІІІ курс  – 66 год. 

ІV курс – 114 год. 

Лабораторні 

 - 

Самостійна робота 

119 год. 

ІІІ курс  – 47 год. 

ІV курс – 72 год. 

Індивідуальні 

завдання: - 

Вид контролю:  

ІІІ курс  –залік  

ІV курс  –іспит 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програму з дисципліни “Медсестринство у внутрішній медицині” 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 338 год, з них лекцій — 39, 

навчальної практики — 180, самостійної позааудиторної роботи — 119 год. 

Суть медсестринства у внутрішній медицині полягає в науковій організації діяльності 

медичної сестри при захворюваннях внутрішніх органів. Основу цієї діяльності становить 

реалізація медсестринського процесу. Головну роль у ньому відіграє медична сестра, яка в 

межах своєї компетенції надає медичні та медсестринські послуги, спрямовані на зміцнення 

здоров’я пацієнта, запобігання захворюванням, стабілізацію стану та виздоровлення. Вона 

працює в тісному контакті з пацієнтом з метою сприяння успішній діагностиці, задоволення 

його потреб, вирішення дійсних і супутніх проблем, пов’язаних із захворюванням, та 

ефективного лікування й реабілітації. 

Потреба в медсестринському процесі універсальна. Вона передбачає надання 

кваліфікованого догляду за пацієнтом, опіки над ним у широкому сенсі (побутовому, 

соціальному, духовному, національному з точки зору традицій). 

Медична сестра обговорює з пацієнтом питання медсестринського процесу, 

першочерговості та послідовності надання медсестринських послуг, догляду. Важливою умовою 

успішного медсестринського процесу є вміння медичної сестри уважно вислухати пацієнта, 

визначити спільно з ним пріоритетні напрями діяльності, що має принести пацієнту 

психологічний та фізичний комфорт і значне полегшення. 

Мета дисципліни — оволодіти медсестринським процесом при патології внутрішніх 

органів, який здійснюється в такій послідовності: 

Визначення захворювання. 

Етіологія. 

Класифікація за клінічними проявами, перебігом, стадіями, активністю патологічного 

процесу, ускладненнями і т. ін., що необхідно для загальної орієнтації медичної сестри. 

Медсестринський процес у клініці внутрішніх хвороб: 

І етап — медсестринське обстеження (скарги пацієнта, анамнестичні дані, об’єктивно); 

ІІ етап — медсестринська діагностика (перераховані медсестринські діагнози — ознаки 

захворювання, на які медична сестра може впливати, надавати допомогу пацієнтові в межах своєї 

компетенції); 

ІІІ етап — планування медсестринських втручань за схемою: 

— підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; 

— підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження; 

— спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем; 

— виконання призначень лікаря; 

— вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта; 

— навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду; 

ІV етап — реалізація плану медсестринських втручань, де розшифровуються всі пункти ІІІ 

етапу; 

V — етап оцінювання результатів медсестринських втручань та корекція їх. 

Профілактика захворювань: первинна і вторинна. 

За навчальним планом “Медсестринство у внутрішній медицині” вивчають на другому і 



третьому роках навчання. 

Види навчальних занять згідно з навчальним планом: 

 лекції; 

 практичні заняття; 

 самостійна (індивідуальна) позааудиторна робота студентів. 

Предметна (циклова) комісія терапевтичних дисциплін має право вносити зміни до 

навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямів наукових 

досліджень, екологічних особливостей регіону, але відповідно до вимог кінцевих цілей освітньо-

кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної підготовки (ОПП) за фахом 

підготовки та навчальним планом (у межах 15 %). 

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях. Рекомендується застосовувати 

такі засоби визначення рівня знань студентів: комп’ютерні тести, розв’язування типових та 

проблемно-ситуаційних задач, контроль практичних навичок на муляжах, рольові ігри тощо. 

 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:  

 історію вчення про внутрішні хвороби; 

 етапи медсестринського процесу; 

 основну роль медсестринства у внутрішній медицині; 

 основні симптоми і синдроми при патології внутрішніх органів: 

• органів дихання; 

• серцево-судинної системи; 

• органів травлення; 

• нирок та сечовивідних шляхів; 

• сполучної тканини; 

• системи крові; 

• ендокринної системи;  

 методи діагностики у внутрішній медицині, підготовку пацієнтів до них та участь 

медсестри в їх проведенні; 

 основні методи лікування внутрішніх хвороб і роль медсестри у виконанні призначень 

лікаря та ефективності лікування; 

 методи спостереження, догляду за пацієнтами; 

 суть опіки над пацієнтами; 

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

в лікувально-профілактичному закладі; 

 принципи медичної етики та деонтології; 

 чинні накази МОЗ України, які регламентують діяльність лікувально-профілактичних 

закладів та медсестер; 

 правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, професійної безпеки. Заходи безпеки 

при роботі з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом. 

 

Студенти повинні вміти: 

 дати медсестринську оцінку стану пацієнта в клініці внутрішніх хвороб; 

 проводити медсестринське обстеження пацієнта; 

 готувати пацієнтів до діагностичних і лікувальних процедур; 

 проводити реалізацію медсестринських втручань та їх корекцію; 

 проводити профілактичні заходи для забезпечення інфекційної безпеки пацієнта і 

медичної сестри; 



 надавати медсестринську допомогу пацієнтам при критичних станах: 

• задишці; 

• нападі бронхіальної астми; 

• кашлі; 

• кровохарканні; 

• легеневій кровотечі; 

• стенокардії; 

• інфаркті міокарда; 

• гіпертонічному кризі; 

• гострій серцевій недостатності; 

• гострій судинній недостатності; 

• перфорації шлунка; 

• стравохідній, шлунковій, кишковій кровотечах; 

• печінковій коліці; 

• гострій затримці сечі; 

• нирковій коліці; 

• геморагічному синдромі; 

• гіперглікемічній комі; 

• гіпоглікемічній комі; 

• гіпер-, гіпотермії; 

 навчати пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду; 

 володіти технікою медсестринських маніпуляцій; 

 вирішувати супутні проблеми та потреби пацієнта; 

 дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного 

режиму, професійної безпеки в лікувально-профілактичних закладів. Заходи безпеки при 

роботі з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом. 

 

Студенти мають бути поінформовані про: 

 сучасні методи діагностики; 

 сучасні методи лікування; 

 нові методи профілактики захворювань; 

 статистичні дані захворюваності; 

 екологічний і санітарно-епідеміологічний стан регіону, України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

3 курс. 

Модуль 1. Вчення про медсестринство у внутрішній медицині.  

Методи обстеження пацієнта в клініці внутрішніх хвороб. 

Змістовий модуль 1. Суб’єктивні та об’єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою. 

Тема 1. Вчення про медсестринство у внутрішній медицині. 

Тема 2. Суб’єктивний та об’єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою. 

Тема 3. Перший етап медсестринського процесу: опитування пацієнта (паспортні дані, скарги, 

анамнез хвороби, анамнез життя), правила та послідовність їх проведення медичною сестрою. 

Тема 4. Виявлення проблем пацієнта (дійсних та супутніх, пріоритетних, потенційних). 

Тема 5.  Огляд пацієнта: оцінювання його загального стану, свідомості, положення в ліжку, 

загальний огляд пацієнта та окремих систем і органів. 

Тема 6.   Суть та значення фізичних методів обстеження (антропометрія, визначення частоти 

дихальних рухів, підрахунок і характеристика пульсу, вимірювання артеріального тиску) для 

встановлення медсестринських діагнозів. Медсестринська діагностика на основі отриманих 

даних. 

Змістовий модуль 2. Інструментальні та лабораторні методи обстеження пацієнта. 

Тема 1.  Додаткові методи обстеження пацієнта. 

Тема 2. Лабораторні методи обстеження. Роль медичної сестри в їх проведенні. 

Тема 3. Інструментальні методи обстеження. Роль медичної сестри в їх проведенні. 

 

Модуль 2. Хвороби органів дихання. Професійні захворювання та отруєння. 

Змістовий модуль 3. Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень. 

Тема 1. Медсестринський процес при хронічних обструктивних захворюваннях легень. 

Тема 2. Медсестринський процес при бронхіальній астмі. 

Змістовий модуль 4. Ведення пацієнтів у випадку патології легень. 

Тема 1. Медсестринський процес при пневмоніях. 

Тема 2. Медсестринський процес при туберкульозі легень. 

Тема 3. Медсестринський процес при плевритах. 

Змістовий модуль 5. Ведення пацієнтів у разі професійних захворювань та отруєнь 

Тема 1. Медсестринський процес при професійних захворюваннях. 

Тема 2. Медсестринський процес при отруєннях.          

 

Модуль 3. Хвороби серцево-судинної системи. 

Змістовий модуль 6. Медсестринський процес у випадку атеросклерозу та порушень вінцевого 

кровообігу. 

Тема 1. Медсестринський процес при атеросклерозі. 

Тема 2. Медсестринські підходи до вирішення дійсних проблем пацієнтів при стенокардії.  



Тема 3. Медсестринські підходи до вирішення дійсних проблем пацієнтів при інфаркті міокарда. 

 

Змістовий модуль 7. Ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією, набутими вадами серця, 

серцево-судинною недостатністю. 

Тема 1. Медсестринський процес при гіпертонічній хворобі 

Тема 2. Медсестринська опіка над пацієнтами при набутих мітральних вадах серця. 

Тема 3. Медсестринська опіка над пацієнтами при набутих аортальних вадах серця. 

Тема 4. Тактика медичної сестри при гострій серцево-судинній недостатності. 

Тема 5. Тактика медичної сестри при хронічній серцево-судинній недостатності. 

 

4 курс. 

Модуль 4. Захворювання органів травлення. 

Змістовий модуль 8. Вирішення проблеми пацієнта в разі захворювань шлунка. 

Тема 1. Медсестринський процес при гострих гастритах 

Тема 2. Медсестринський процес при хронічних гастритах 

Тема 3. Медсестринський процес при виразковій хворобі шлунка 

Тема 4. Медсестринський процес при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки 

Тема 5. Медсестринський процес при раку шлунка 

Змістовий модуль 9. Ведення пацієнтів в разі патології печінки, жовчного міхура та 

жовчновивідних шляхів та кишечника. 

Тема 1. Медсестринський процес при хронічних гепатитах 

Тема 2. Медсестринський процес при цирозі печінки 

Тема 3. Медсестринський процес при захворюваннях жовчного міхура 

Тема 4. Медсестринський процес при захворюваннях жовчно-вивідних шляхів 

Тема 5. Медсестринський процес при хронічному панкреатиті 

 

Модуль 5. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів. 

Змістовий модуль 10. Медсестринський процес у випадку гломерулонефритів. 

Тема 1. Медсестринський процес при гострих гломерулонефритах. 

Тема 2. Медсестринський процес при хронічних гломерулонефритах. 

Змістовий модуль 11. Ведення пацієнтів з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних 

шляхів  

Тема 1. Медсестринський процес при гострих пієлонефритах. 

Тема 2. Медсестринський процес при хронічних пієлонефритах 

Тема 3. Медсестринський процес при нирковокам’яній хворобі 

Тема 4. Медсестринський процес при хронічній нирковій недостатності. 

Тема 5. Специфіка роботи медичної сестри в нефрологічному відділенні, відділенні гемодіалізу 

 

Модуль 6. Ревматичні та системні хвороби сполучної тканини.  

Алергійні захворювання. 

Змістовий модуль 12. Ведення пацієнтів у випадку алергійних захворювань 



Тема 1. Участь медичної сестри в обстеженні пацієнтів з проявами бронхіальної астми, полінозів,  

кропив’янки. 

Тема 2. Участь медичної сестри в обстеженні пацієнтів з проявами медикаментозної алергії, харчової 

алергії. 

Тема 3. Участь медичної сестри в обстеженні пацієнтів з проявами анафілактичного шоку.  

Невідкладна допомога. 

Тема 4. Методи проведення алергологічних тестів: провокаційних, аплікаційних, скарифікаційних, 

внутрішньо-шкірних, підшкірних. 

Тема 5. Надання невідкладної допомоги при виникненні алергійних реакцій та лікування. 

Змістовий модуль 13. Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб 

сполучної тканини. 

Тема 1. Медсестринський процес при ревматичній хворобі. 

Тема 2. Медсестринський процес при ревматоїдному артриті. 

Тема 3. Медсестринський процес при дифузних захворюваннях сполучної тканини. 

 

Модуль 7. Хвороби системи крові 

Змістовий модуль 14. Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій. 

Тема 1. Медсестринський процес при анеміях: постгеморагічній, залізодефіцитній,  

Тема 2. Медсестринський процес при анеміях: В12 і фолієвій дефіцитній (мегалобластній), 

Тема 3. Медсестринський процес при анеміях: гіпо- і апластичній, гемолітичній. 

Змістовий модуль 15. Медсестринський процес у разі гемобластозів та геморагічних 

захворювань  

Тема 1. Медсестринський процес при гострому лейкозі. 

Тема 2. Медсестринський процес при хронічних лейкозах. 

Тема 3. Медсестринський процес при тромбоцитопенії, тромбоцитопатії. 

Тема 4. Медсестринський процес при гемофілії, геморагічному васкуліті, ДВЗ-синдромі. 

 

Модуль 8. Хвороби ендокринної системи та обміну речовин. Охорона праці в 

галузі. 

Змістовий модуль 16. Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі захворювань 

щитоподібної залози. 

Тема 1. Медсестринські підходи до вирішення проблем при гіперфункції щитоподібної залози. 

Тема 2. Медсестринські підходи до вирішення проблем при гіпотиреозі. 

Змістовий модуль 17. Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння. 

Тема 1. Тактика медсестри при цукровому діабеті. 

  Тема 2. Тактика медсестри при коматозних станах (гіпеглікемічній та гіпоглікемічній комах) 

Тема 3. Навчання пацієнта та його оточення правилам інсулінотерапії, раціонального 

харчування. Виконання наказів МОЗ України «Про затвердження протоколів надання медичної 

допомоги за спеціальністю “Ендокринологія”». 

  Тема 4. Медсестринський процес при ожирінні 

 

 



 

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. Вчення про медсестринство у внутрішній медицині.  

Методи обстеження пацієнта в клініці внутрішніх хвороб. 
Змістовий модуль 1. Суб’єктивні та об’єктивні методи обстеження пацієнта медичною 

сестрою. 

Тема 1. Вчення про медсестринство у внутрішній 

медицині. 
1 1 - - - - 

Тема 2. Суб’єктивний та об’єктивні методи обстеження 

пацієнта медичною сестрою. 
3 1 2 - - - 

Тема 3. Перший етап медсестринського процесу: 

опитування пацієнта, правила та послідовність їх 

проведення медичною сестрою. 

1 - 1 - - - 

Тема 4. Виявлення проблем пацієнта. 1 - 1 - - - 

Тема 5.  Огляд пацієнта: оцінювання його загального 

стану, свідомості, положення в ліжку, загальний огляд 

пацієнта та окремих систем і органів. 

2 - 2 - - - 

Тема 6. Суть та значення фізичних методів обстеження для 

встановлення медсестринських діагнозів.  
2 - 2 - - - 

Всього за змістовним модулем 1 10 2 8 - - - 

Змістовий модуль 2. Інструментальні та лабораторні методи обстеження пацієнта. 

Тема 1.  Додаткові методи обстеження пацієнта. 2 - 2 - - - 

Тема 2. Лабораторні методи обстеження.  

Роль медичної сестри в їх проведенні. 
12 - 8 - - 4 

Тема 3. Інструментальні методи обстеження.  

Роль медичної сестри в їх проведенні. 
9 - 6 - - 3 

Всього за змістовним модулем 2 23 - 16 - - 7 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 1 33 2 24 - - 7 

Модуль 2. Хвороби органів дихання.  

Професійні захворювання та отруєння. 
Змістовий модуль 3. Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень. 

Тема 1. Медсестринський процес при хронічних 

обструктивних захворюваннях легень. 
8 1 4 - - 3 

Тема 2. Медсестринський процес при бронхіальній астмі. 8 1 4 - - 3 

Всього за змістовним модулем 3 16 2 8 - - 6 

Змістовий модуль 4. Ведення пацієнтів у випадку патології легень. 

Тема 1. Медсестринський процес при пневмоніях. 8 2 4 - - 2 

Тема 2. Медсестринський процес при туберкульозі  

легень. 
8 2 4 - - 2 

Тема 3. Медсестринський процес при плевритах. 2 - 2 - - - 



Всього за змістовним модулем 4 18 4 10 - - 4 

Змістовий модуль 5. Ведення пацієнтів у разі професійних захворювань та отруєнь 

Тема 1. Медсестринський процес при  

професійних захворюваннях. 
9 1 4 - - 4 

Тема 2. Медсестринський процес при отруєннях.    11 1 4 - - 6 

Всього за змістовним модулем 5 20 2 8 - - 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 2 54 8 26 - - 20 

Модуль 3. Хвороби серцево-судинної системи. 
Змістовий модуль 6. Медсестринський процес у випадку атеросклерозу та порушень вінцевого 

кровообігу. 

Тема 1. Медсестринський процес при атеросклерозі. 7 1 2 - - 4 

Тема 2. Медсестринські підходи до вирішення дійсних 

проблем пацієнтів при стенокардії. 
11 1 6 - - 4 

Тема 3. Медсестринські підходи до вирішення дійсних 

проблем пацієнтів при інфаркті міокарда. 
14 2 8 - - 4 

Всього за змістовним модулем 6 32 4 16 - - 12 

Змістовий модуль 7. Ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією, набутими вадами серця, 

серцево-судинною недостатністю. 

Тема 1. Медсестринський процес при гіпертонічній 

хворобі 
8 2 4 - - 2 

Тема 2. Медсестринська опіка над пацієнтами при набутих 

мітральних вадах серця. 
7 1 4 - - 2 

Тема 3. Медсестринська опіка над пацієнтами при набутих 

аортальних вадах серця. 
7 1 4 - - 2 

Тема 4. Тактика медичної сестри при гострій серцево-

судинній недостатності. 
5 - 4 - - 1 

Тема 5. Тактика медичної сестри при хронічній серцево-

судинній недостатності. 
5 - 4 - - 1 

Всього за змістовним модулем 6 32 4 20 - - 8 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 3 64 8 36 - - 20 

Модуль 4. Захворювання органів травлення. 

Змістовий модуль 8. Вирішення проблеми пацієнта в разі захворювань шлунка. 

Тема 1. Медсестринський процес при гострих гастритах

  
3 - 2 - - 1 

Тема 2. Медсестринський процес при хронічних гастритах 5 1 2 - - 2 

Тема 3. Медсестринський процес при виразковій хворобі 

шлунка 
5 1 2 - - 2 

Тема 4. Медсестринський процес при виразковій хворобі 

дванадцятипалої кишки 
4 - 2 - - 2 

Тема 5. Медсестринський процес при раку шлунка 3 - 2 - - 1 

Всього за змістовним модулем 8 20 2 10 - - 8 

Змістовий модуль 9. Ведення пацієнтів в разі патології печінки, жовчного міхура та 

жовчновивідних шляхів та кишечника. 

Тема 1. Медсестринський процес при хронічних гепатитах 9 1 4 - - 4 

Тема 2. Медсестринський процес при цирозі печінки 8 - 2 - - 6 

Тема 3. Медсестринський процес при захворюваннях 

жовчного міхура 
5 1 2 - - 2 



Тема 4. Медсестринський процес при захворюваннях 

жовчно-вивідних шляхів 
4 - 2 - - 2 

Тема 5. Медсестринський процес при хронічному 

панкреатиті 
4 - 2 - - 2 

Всього за змістовним модулем 9 30 2 12 - - 16 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 4 50 4 22 - - 24 

Модуль 5. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів. 
Змістовий модуль 10. Медсестринський процес у випадку гломерулонефритів. 

Тема 1. Медсестринський процес при гострих 

гломерулонефритах. 
7 1 2 - - 4 

Тема 2. Медсестринський процес при хронічних 

гломерулонефритах. 
7 1 2 - - 4 

Всього за змістовним модулем 10 14 2 4 - - 8 

Змістовий модуль 11. Ведення пацієнтів з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних 

шляхів  

Тема 1. Медсестринський процес при гострих 

 пієлонефритах. 
4 1 2 - - 1 

Тема 2. Медсестринський процес при хронічних  

пієлонефритах 
6 1 4 - - 1 

Тема 3. Медсестринський процес при нирковокам’яній 

 хворобі 
2 - 2 - - - 

Тема 4. Медсестринський процес при хронічній нирковій 

недостатності. 
3 - 2 - - 1 

Тема 5. Специфіка роботи медичної сестри в 

нефрологічному відділенні, відділенні гемодіалізу 
2 - 2 - - - 

Всього за змістовним модулем 11 17 2 12 - - 3 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 5 31 4 16 - - 11 

Модуль 6. Ревматичні та системні хвороби сполучної тканини.  

Алергійні захворювання. 
Змістовий модуль 12. Ведення пацієнтів у випадку алергійних захворювань 

Тема 1. Участь медичної сестри в обстеженні пацієнтів з проявами 

бронхіальної астми, полінозів,  

кропив’янки. 

2 - 2 - - - 

Тема 2. Участь медичної сестри в обстеженні пацієнтів з проявами 

медикаментозної алергії, харчової алергії. 
2 - 2 - - - 

Тема 3. Участь медичної сестри в обстеженні пацієнтів з проявами 

анафілактичного шоку. 

Невідкладна допомога. 

2 - 2 - - - 

Тема 4. Методи проведення алергологічних тестів: провокаційних, 

аплікаційних, скарифікаційних, внутрішньо-шкірних, підшкірних. 
2 - 2 - - - 

Тема 5. Надання невідкладної допомоги при виникненні алергійних 

реакцій та лікування. 
2 - 2 - - - 

Всього за змістовним модулем 12 10 - 10 - - - 

Змістовий модуль 13. Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб 

сполучної тканини. 

Тема 1. Медсестринський процес при ревматичній 

хворобі. 
7 2 2 - - 3 



Тема 2. Медсестринський процес при ревматоїдному 

артриті. 
7 1 2 - - 4 

Тема 3. Медсестринський процес при дифузних 

захворюваннях сполучної тканини. 11 1 4 - - 6 

Всього за змістовним модулем 13 25 4 8 - - 13 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 6 35 4 18 - - 13 

Модуль 7. Хвороби системи крові 
Змістовий модуль 14. Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій. 

Тема 1. Медсестринський процес при анеміях: 

постгеморагічній, залізодефіцитній 
6 1 4 - - 1 

Тема 2. Медсестринський процес при анеміях: В12 і 

фолієвій дефіцитній (мегалобластній) 
4 1 2 - - 1 

Тема 3. Медсестринський процес при анеміях: гіпо- і 

апластичній, гемолітичній. 
3 - 2 - - 1 

Всього за змістовним модулем 14 13 2 8 - - 3 

Змістовий модуль 15. Медсестринський процес у разі гемобластозів та геморагічних 

захворювань  

Тема 1. Медсестринський процес при гострому лейкозі. 5 1 2 - - 2 

Тема 2. Медсестринський процес при хронічних лейкозах. 6 - 4 - - 2 

Тема 3. Медсестринський процес при тромбоцитопенії, 

тромбоцитопатії. 
6 1 4 - - 1 

Тема 4. Медсестринський процес при гемофілії, 

геморагічному васкуліті, ДВЗ-синдромі. 
4 - 2 - - 2 

Всього за змістовним модулем 15 21 2 12 - - 7 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 7 34 4 20 - - 10 

Модуль 8. Хвороби ендокринної системи та обміну речовин.  

Охорона праці в галузі. 
Змістовий модуль 16. Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі захворювань 

щитоподібної залози. 

Тема 1. Медсестринські підходи до вирішення проблем 

при гіперфункції щитоподібної залози. 
9 1 4 - - 4 

Тема 2. Медсестринські підходи до вирішення проблем 

при гіпотиреозі. 
8 1 4 - - 3 

Всього за змістовним модулем 16 17 2 8 - - 7 

Змістовий модуль 17. Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння. 

Тема 1. Тактика медсестри при цукровому діабеті. 7 1 4 - - 2 

 Тема 2. Тактика медсестри при коматозних станах  5 1 2 - - 2 

Тема 3. Навчання пацієнта та його оточення правилам 

інсулінотерапії, раціонального харчування.  
4 1 2 - - 1 

  Тема 4. Медсестринський процес при ожирінні 4 - 2 - - 2 

Всього за змістовним модулем 17 20 3 10 - - 7 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 8 37 5 18 - - 14 

ВСЬОГО 338 39 180 - - 119 

 

 



 

 

 

5. Теми лекційних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

ІІІ курс  

Модуль 1 Вчення про медсестринство у внутрішній медицині. Методи обстеження пацієнта в 

клініці внутрішніх хвороб. 

1 

Тема 1. Вчення про медсестринство у внутрішній медицині. Суб’єктивний та 

об’єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою. Додаткові методи 

обстеження: лабораторні та інструментальні. 

2 

Модуль 2 Хвороби органів дихання. Професійні захворювання та отруєння. 

2 

Тема 1. Поняття про хронічні неспецифічні захворювання легень (ХНЗЛ): бронхіт, 

бронхоектатична хвороба. Бронхіальна астма. Медсестринський процес при 

обструктивних захворюваннях легень та при бронхіальній астмі. 

2 

3 Тема 2. Пневмонія. Медсестринський процес при пневмонії.  2 

4 Тема 3. Туберкульоз легень.  Медсестринський процес при туберкульозі легень.                           2 

5 

Тема 4. Професійні інтоксикації свинцем, хлорорганічними, фосфорорганічними, 

ртуть-органічними, миш’яковмісними сполуками. Медсестринський процес при 

пневмоконіозі і вібраційній хворобі. 

2 

Модуль 3 Хвороби серцево-судинної системи. 

6 
Тема 1. Артеріальна гіпертензія. Медсестринський процес при гіпертонічній 

хворобі.  
2 

7 Тема 2. Ішемічна хвороба серця. Медсестринський процес при стенокардії. 2 

8 Тема 3. Медсестринський процес при гострому інфаркті міокарда.  2 

9 
Тема 4. Вади серця. Медсестринський процес при набутих вадах серця залежно від 

їх клінічних форм. 
2 

Модуль 4. Захворювання органів травлення. 

10 

Тема 1. Гострий гастрит. Хронічний гастрит типу А, В. Медсестринський процес 

при гострому та хронічних гастритах. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої 

кишки. Виконання медсестринського процесу при виразковій хворобі шлунка і 

дванадцятипалої кишки.  

2 

11 
Тема 2. Хронічний гепатит.  Медсестринський процес при хронічних гепатитах, 

цирозі печінки, холециститах та жовчнокам’яній хворобі. 
2 

Всього за 3 курс: 22 

IV курс  

Модуль 5. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів. 

12 
Тема 1. Гломерулонефрит гострий та хронічний. Медсестринський процес при 

гломерулонефриті. 
2 

13 
Тема 2.  Пієлонефрит гострий та хронічний.  Медсестринський процес при 

пієлонефриті. 
2 

Модуль 6. Ревматичні та системні хвороби сполучної тканини. Алергійні захворювання. 

14 
Тема 1. Ревматична хвороба. Етіологія. Медсестринський процес при ревматичній 

хворобі. 
2 



15 

Тема 2. Медсестринський процес при захворюваннях сполучної тканини 

(ревматоїдному артриті, деформівному остеоартрозі, системному червоному вовчаку, 

системній склеродермії, дерматоміозиті). 

2 

Модуль 7. Хвороби системи крові. 

16 

Тема 1.  Постгеморагічна (гостра, хронічна), залізодефіцитна, мегалобластна, гіпо- і 

апластична, гемолітична (набута, вроджена) анемії. Медсестринський процес при 

анемії. 

2 

17 

Тема 2. Медсестринський процес при гострому мієлоїдному та лімфоїдному лейкозі, 

хронічних мієлопроліферативних захворюваннях  та лімфопроліферативних 

процесах.  Медсестринський процес при геморагічних захворюваннях. 

2 

Модуль 8. Хвороби ендокринної системи та обміну речовин. Охорона праці в галузі. 

18 
Тема 1. Дифузне тиреотоксичне воло. Ендемічне воло. Гіпотиреоз. Мікседема. 

Медсестринський процес при хворобах щитоподібної залози. 
2 

19 Тема 2. Цукровий діабет.  Медсестринський процес при цукровому діабеті. 2 

20 Тема 3. Гіперглікемічна та гіпоглікемічна коми. 1 

Всього за 4 курс: 17 

 Всього:  39 

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кільк

ість 

годин 

ІІІ курс   
Модуль 1 Вчення про медсестринство у внутрішній медицині. Методи обстеження пацієнта в 

клініці внутрішніх хвороб. 

Змістовий модуль 1. Суб’єктивні та об’єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою. 

1 
Тема 1. Перший етап медсестринського процесу: опитування пацієнта, правила та 

послідовність їх проведення медичною сестрою. 
2 

2 Підсумкова практика. Тема 1. Реєстратура. Робота медичної сестри в реєстратурі. 2 

3 
Тема 2. Огляд пацієнта: оцінювання його загального стану, свідомості, положення в 

ліжку, загальний огляд пацієнта та окремих систем і органів. 
2 

4 
Тема 3.   Суть та значення фізичних методів обстеження  для встановлення 

медсестринських діагнозів. Медсестринська діагностика на основі отриманих даних. 
2 

Змістовий модуль 2. Інструментальні та лабораторні методи обстеження пацієнта. 

5 Тема 1. Лабораторні методи обстеження. Роль медичної сестри в їх проведенні. 2 

6 
Підсумкова практика. Тема 2. Робота та обов’язки медичної сестри 

діагностичного відділення. Підготовка пацієнтів і взяття біологічного матеріалу, 

доставлення його в лабораторію. 

2 

7 Тема 2. Інструментальні методи обстеження. Роль медичної сестри в їх проведенні. 2 

8 

Підсумкова практика. Тема 3. Робота та обов’язки медичної сестри 

діагностичного відділення. Підготовка пацієнтів та участь медичної сестри в 

рентгенологічних обстеженнях, комп’ютерній томографії. Підготовка пацієнтів та 

участь медичної сестри в ендоскопічних обстеженнях та УЗД. 

2 

9 Підсумкова практика. Тема 4. Робота в кабінеті функціональної діагностики. 2 

10 
Підсумкова практика. Тема 5. Робота в маніпуляційній. Здійснення всіх видів 

ін’єкцій. Спостереження за станом пацієнтів. Проведення заходів щодо запобігання 
2 



ускладненням. Здійснення передстерилізаційного оброблення та дезінфекції 

інструментарію після використання 

11 Підсумкова практика. Тема 6. Робота у фізіотерапевтичному відділенні. 2 

12 Підсумкова практика. Тема 7. Робота в приймальному відділенні. 2 

Модуль 2 Хвороби органів дихання. Професійні захворювання та отруєння. 

Змістовий модуль 3. Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень. 

13 
Тема 1. Медсестринський процес при хронічних обструктивних захворюваннях 

легень. 
2 

14 

Підсумкова практика. Тема 1. Робота в пульмонологічному відділенні. 

Медсестринське обстеження пацієнтів при хворобах органів дихання. Виконання 

призначень лікаря: усіх видів ін’єкцій, фізіотерапевтичних процедур, ЛФК, масажу 

тощо. 

2 

15 

Підсумкова практика. Тема 2. Робота в пульмонологічному відділенні. Виконання 

найпростіших засобів впливу на кровообіг: тепла, холоду, п’явок, гірчичників, банок, 

компресів тощо.  

2 

16 Тема 2. Медсестринський процес при бронхіальній астмі. 2 

Змістовий модуль 4. Ведення пацієнтів у випадку патології легень. 

17 Тема 1. Медсестринський процес при пневмоніях. 2 

18 Тема 2. Медсестринський процес при туберкульозі легень. 2 

19 

Підсумкова практика. Тема 3. Робота у фтізіопульмонологічному відділенні. 

Медсестринське обстеження пацієнтів з туберкульозом легень. Встановлення 

медсестринських діагнозів. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних 

проблем. Надання невідкладної допомоги при ускладненнях: кровохарканні, 

легеневій кровотечі. 

2 

20 

Підсумкова практика. Тема 4. Робота у фтізіопульмонологічному відділенні. 

Постановка діагностичної проби Манту. Участь у специфічній та неспецифічній 

профілактиці туберкульозу. Навчання пацієнта та його оточуючих само- та 

взаємодогляду: принципи співжиття при інфекційному захворюванні. 

2 

21 Тема 3. Медсестринський процес при плевритах. 2 

Змістовий модуль 5. Ведення пацієнтів у разі професійних захворювань та отруєнь. 

22 Тема 1. Медсестринський процес при професійних  захворюваннях. 2 

23 Тема 2. Медсестринський процес при отруєннях.          2 

24 

Підсумкова практика. Тема 5. Робота у відділенні профпатології.   

Медсестринське обстеження пацієнта з професійними захворюваннями та  

отруєннями. 

2 

25 

Підсумкова практика. Тема 6. Робота у відділенні профпатології.  

Відпрацювання навичок підготовки пацієнта та взяття біологічного  

матеріалу для лабораторних досліджень; підготовки пацієнта до проведення інструментальних 

обстежень. Надання невідкладної допомоги при гострих  

професійних отруєннях та ураженнях. 

2 

Модуль 3. Хвороби серцево-судинної системи. 

Змістовий модуль 6. Медсестринський процес у випадку атеросклерозу та порушень вінцевого 

кровообігу. 

26 Тема 1. Медсестринський процес при атеросклерозі. 2 

27 
Тема 2. Медсестринські підходи до вирішення дійсних проблем пацієнтів при 

стенокардії. 
2 

28 
Тема 3. Медсестринські підходи до вирішення дійсних проблем пацієнтів при 

інфаркті міокарда. 
2 



29 
Підсумкова практика. Тема 1. Робота в інфарктному відділенні. Медсестринське 

обстеження пацієнта з інфарктом міокарда (гострий період, реабілітація).  
2 

30 
Підсумкова практика. Тема 2. Робота в інфарктному відділенні. Надання 

невідкладної допомоги при больовому синдромі з метою запобігання кардіогенному шоку. 
2 

31 

Підсумкова практика. Тема 3. Робота в інфарктному відділенні. Підготовка 

пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень. Підготовка 

пацієнта та участь медсестри в інструментальних та функціональних методах 

обстеження (ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенографії, комп’ютерній томографії, ендоскопії тощо). 

2 

32 
Підсумкова практика. Тема 4. Робота у відділенні постінфарктної реабілітації. 

Медсестринське обстеження пацієнта в період реабілітації при інфаркті міокарда.  
2 

33 

Підсумкова практика. Тема 5. Робота у відділенні постінфарктної реабілітації. 

Участь медичної сестри в реалізації медичної, психологічної та професійної 

реабілітації. 

2 

 Всього годин за 3 курс: 66 год 

 

IV курс  
Модуль 3. Хвороби серцево-судинної системи. 

Змістовий модуль 7. Ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією, набутими вадами серця, 

серцево-судинною недостатністю. 

1 Тема 1. Медсестринський процес при гіпертонічній хворобі 2 

2 Тема 2. Медсестринська опіка над пацієнтами при набутих мітральних вадах серця. 2 

3 Тема 3. Медсестринська опіка над пацієнтами при набутих аортальних вадах серця. 2 

4 Тема 4. Тактика медичної сестри при гострій серцево-судинній недостатності. 2 

5 Тема 5. Тактика медичної сестри при хронічній серцево-судинній недостатності. 2 

6 

Підсумкова практика. Тема 6. Робота в кардіологічному відділенні. 

Медсестринське обстеження пацієнта з гіпертонічною хворобою, стенокардією, 

атеросклерозом вінцевих судин серця, вадами серця, хронічною серцевою 

недостатністю. 

2 

7 

Підсумкова практика. Тема 7. Робота в кардіологічному відділенні. Надання 

невідкладної допомоги при гіпертонічному кризі, нападі стенокардії, шоку, зомлінні, 

колапсі, гострій серцевій недостатності (набряку легень, серцевій астмі тощо). 

2 

8 Підсумкова практика. Тема 8. Робота в блоці інтенсивної терапії.  2 

9 

Підсумкова практика. Тема 9. Робота в кардіологічному відділенні. Здійснення 

спостереження та догляду за тяжкохворими: дослідження пульсу, артеріального тиску, 

частоти дихальних рухів, визначення набряків, добового діурезу (реєстрація в 

температурному листку). 

2 

10 

Підсумкова практика. Тема 10. Робота в кардіологічному відділенні. Дотримання 

правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки. Заходи безпеки під час 

роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом. 

2 

Модуль 4. Захворювання органів травлення. 

Змістовий модуль 8. Вирішення проблеми пацієнта в разі захворювань шлунка. 

11 Тема 1. Медсестринський процес при гострих гастритах. 2 

12 Тема 2. Медсестринський процес при хронічних гастритах. 2 

13 Тема 3. Медсестринський процес при виразковій хворобі шлунка. 2 

14 Тема 4. Медсестринський процес при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки. 2 

15 Тема 5. Медсестринський процес при раку шлунка. 2 

Змістовий модуль 9. Ведення пацієнтів в разі патології печінки, жовчного міхура, жовчновивідних 



шляхів та кишечника. 

16 Тема 1. Медсестринський процес при хронічних гепатитах. 2 

17 Тема 2. Медсестринський процес при цирозі печінки. 2 

18 
Тема 3. Медсестринський процес при захворюваннях жовчного міхура і жовчно-

вивідних шляхів. 
2 

19 
Тема 4. Невідкладна допомога при гострих станах (шлунково-стравохідній кровотечі, 

печінковій недостатності, жовчній коліці). 
2 

20 Тема 5. Медсестринський процес при хронічному панкреатиті. 2 

21 
Тема 6. Медсестринський процес при хронічному ентериті. Медсестринський процес 

при хронічному коліті. 
2 

Модуль 5. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів. 

Змістовий модуль 10. Медсестринський процес у випадку гломерулонефритів. 

22 Тема 1. Медсестринський процес при гострих гломерулонефритах. 2 

23 Тема 2. Медсестринський процес при хронічних гломерулонефритах. 2 

Змістовий модуль 11. Ведення пацієнтів з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів  

24 Тема 1. Медсестринський процес при гострих пієлонефритах. 2 

25 Тема 2. Медсестринський процес при хронічних пієлонефритах 2 

26 Тема 3. Медсестринський процес при нирковокам’яній хворобі. 2 

27 
Тема 4. Надання невідкладної допомоги при еклампсії, нирковій гіпертензії. Надання 

невідкладної допомоги під час нападу ниркової коліки.  
2 

28 Тема 5. Медсестринський процес при хронічній хворобі нирок.  Принципи лікування. 2 

29 
Тема 6. Специфіка роботи медичної сестри в нефрологічному відділенні, відділенні 

гемодіалізу. Види діалізу. Трансплантація нирки.  
2 

Модуль 6. Ревматичні та системні хвороби сполучної тканини. Алергійні захворювання. 

Змістовий модуль12. Ведення пацієнтів у випадку алергійних захворювань 

30 
Тема 1. Участь медичної сестри в обстеженні пацієнтів з проявами бронхіальної 

астми.   
2 

31 
Тема 2. Участь медичної сестри в обстеженні пацієнтів з проявами полінозів, 

кропив’янки, алергодерматиту. 
2 

32 

Тема 3. Участь медичної сестри в обстеженні пацієнтів з проявами медикаментозної 

алергії, харчової алергії, набряку Квінке. Методи проведення алергологічних тестів: 

провокаційних, аплікаційних, скарифікаційних, внутрішньо-шкірних, підшкірних. 

2 

33 
Тема 4. Участь медичної сестри в обстеженні пацієнтів з проявами анафілактичного 

шоку. Невідкладна допомога. 
2 

34 

Тема 5. Надання невідкладної допомоги при виникненні алергійних реакцій та 

лікування. Навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду та 

запобіганню повторних нападів алергії. Специфіка роботи медичної сестри в 

алергологічному відділенні. 

2 

Змістовий модуль 13. Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб 

сполучної тканини. 

35 Тема 1. Медсестринський процес при ревматичній хворобі. 2 

36 Тема 2. Медсестринський процес при ревматоїдному артриті. 2 

37 
Тема 3. Медсестринський процес при дифузних захворюваннях сполучної тканини 

(деформівному остеоартрозі, системному червоному вовчаку). 
2 

38 
Тема 4. Медсестринський процес при дифузних захворюваннях сполучної тканини 

(системній склеродермії, дерматоміозиті).  
2 

Модуль 7. Хвороби системи крові. 

Змістовий модуль 14. Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій. 



39 Тема 1. Медсестринський процес при анеміях: постгеморагічній, залізодефіцитній. 2 

40 
Тема 2. Медсестринський процес при анеміях: В12 і фолієвій дефіцитній 

(мегалобластній) 
2 

41 Тема 3. Медсестринський процес при анеміях: гіпо- і апластичній, гемолітичній 2 

42 
Тема 4. Надання невідкладної долікарської допомоги при гемолітичному кризі. 

Участь медичної сестри в лікуванні, догляді за пацієнтом та профілактиці анемії.  
2 

Змістовий модуль 15. Медсестринський процес у разі гемобластозів та геморагічних захворювань  

43 
Тема 1. Медсестринський процес при гострому  мієлоїдному та лімфоїдному 

лейкозах. 
2 

44 
Тема 2. Медсестринський процес при хронічних мієлопроліферативних 

захворюваннях. 
2 

45 Тема 3. Медсестринський процес при хронічних лімфопроліферативних процесах. 2 

46 Тема 4. Медсестринський процес при тромбоцитопенії, тромбоцитопатії. 2 

47 
Тема 5. Медсестринський процес при гемофілії, геморагічному васкуліті, ДВЗ-

синдромі. 
2 

48 
Тема 6. Надання невідкладної долікарської допомоги при геморагічному синдромі.  

Специфіка роботи гематологічного відділення (стаціонару). 
2 

Модуль 8. Хвороби ендокринної системи та обміну речовин. Охорона праці в галузі. 

Змістовий модуль 16. Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі захворювань 

щитоподібної залози. 

49 
Тема 1. Медсестринські підходи до вирішення проблем при гіперфункції 

щитоподібної залози. 
2 

50 
Тема 2. Надання невідкладної долікарської допомоги при тиреотоксичному кризі. 

Участь медичної сестри в лікуванні та профілактиці гіпертиреозу.  
2 

51 Тема 3. Медсестринські підходи до вирішення проблем при гіпотиреозі. 2 

52 Тема 4.  Реалізація медсестринського процесу при ендемічному зобі. 2 

Змістовий модуль 17. Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння. 

53 Тема 1.  Медсестринський процес при цукровому діабеті. 2 

54 Тема 2. Медсестринський процес при цукровому діабеті. 2 

55 Тема 3. Тактика медсестри при коматозних станах. 2 

56 
Тема 4. Навчання пацієнта та його оточення правилам інсулінотерапії, раціонального 

харчування.  
2 

57  Тема 5. Медсестринський процес при ожирінні. 2 

 
Всього за 4 курс: 114 

год 

 
Всього: 180 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль 

кість 

год 

ІІІ курс 

Модуль 1 Вчення про медсестринство у внутрішній медицині. Методи обстеження 

пацієнта в клініці внутрішніх хвороб. 

Змістовий модуль 1. Суб’єктивні та об’єктивні методи обстеження пацієнта медичною 

сестрою. 

Змістовий модуль 2. Інструментальні та лабораторні методи обстеження пацієнта. 

1 
Тема 1. Радіоізотопні методи обстеження. Відпрацювання підготовки пацієнта до 

обстеження та участь у їх проведенні 
3 

2 
Тема 2. Функціональні методи діагностики. Відпрацювання підготовки пацієнта 

до обстеження та участь у їх проведенні 
4 

Модуль 2 Хвороби органів дихання. Професійні захворювання та отруєння. 

Змістовий модуль 3. Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень. 

3 
Тема 1. Пневмосклероз. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних 

навичок 
3 

4 
Тема 2. Емфізема легень. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних 

навичок 
3 

Змістовий модуль 4. Ведення пацієнтів у випадку патології легень. 

5 
Тема 1. Абсцес легень. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних 

навичок 
4 

Змістовий модуль 5. Ведення пацієнтів у разі професійних захворювань та отруєнь. 

6 

Тема 1. Професійна інтоксикація: свинцем, хлорорганічними, 

фосфорорганічними, ртутьорганічними, миш’яковмісними сполуками. 

Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок. 

4 

7 
Тема 2. Вібраційна хвороба. Медсестринський процес. Відпрацювання 

практичних навичок 
3 

8 
Тема 3. Променева хвороба. Медсестринський процес. Відпрацювання 

практичних навичок 
3 

Модуль 3. Хвороби серцево-судинної системи. 

Змістовий модуль 6. Медсестринський процес у випадку атеросклерозу та порушень вінцевого 

кровообігу. 

9 
Тема 1. Кардіоміопатія. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних 

навичок 
4 

10 
Тема 2. Міокардити неревматичного походження. Медсестринський процес. 

Відпрацювання практичних навичок 
4 

11 
Тема 3. Септичний ендокардит. Медсестринський процес. Відпрацювання 

практичних навичок. 
4 

Змістовий модуль 7. Ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією, набутими вадами серця, 

серцево-судинною недостатністю. 

12 
Тема 1. Гострий та хронічний перикардит. Медсестринський процес. 

Відпрацювання практичних навичок 
4 



13 
Тема 2. Медсестринський процес при хворобах серцево-судинної системи. 

Удосконалення практичних навичок та умінь 
4 

 Разом за ІІІ курс: 47 

 

IV курс 

Модуль 4. Захворювання органів травлення. 

Змістовий модуль 8. Вирішення проблеми пацієнта в разі захворювань шлунка. 

1 
Тема 1. Функціональні розлади шлунка. Медсестринський процес. 

Відпрацювання практичних навичок та вмінь 
4 

2 
Тема 2. Гострі стани в гастроентерології. Медсестринський процес. 

Відпрацювання практичних навичок та вмінь 
4 

Змістовий модуль 9. Ведення пацієнтів в разі патології печінки, жовчного міхура, 

жовчновивідних шляхів та кишечника. 

3 
Тема 1. Панкреатит. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних 

навичок та вмінь 
4 

4 
Тема 2. Печінкова недостатність. Медсестринський процес. Відпрацювання 

практичних навичок та вмінь 
4 

5 
Тема 3. Запальні захворювання тонкої кишки. Медсестринський процес. 

Відпрацювання практичних навичок та вмінь 
4 

6 
Тема 4. Запальні процеси товстої кишки. Медсестринський процес. 

Відпрацювання практичних навичок та вмінь. 
4 

Модуль 5. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів. 

Змістовий модуль 10. Медсестринський процес у випадку гломерулонефритів. 

7 
Тема 1. Гестози. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок 

та вмінь 
4 

8 
Тема 2. Амілоїдоз нирок. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних 

навичок та вмінь 
4 

Змістовий модуль 11. Ведення пацієнтів з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних 

шляхів  

9 
Тема 1. Проведення рекомендацій дієтотерапії при захворюваннях нирок. 

Відпрацювання практичних навичок та вмінь 
3 

Модуль 6. Ревматичні та системні хвороби сполучної тканини. Алергійні захворювання. 

Змістовий модуль12. Ведення пацієнтів у випадку алергійних захворювань 

Змістовий модуль 13. Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб 

сполучної тканини. 

10 
Тема 1. Системний червоний вовчак.  Медсестринський процес. Відпрацювання 

практичних навичок та вмінь 
3 

11 
Тема 2. Дерматоміозит. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних 

навичок та вмінь 
3 

12 
Тема 3. Деформівний остеоартрит. Медсестринський процес. Відпрацювання 

практичних навичок та вмінь 
4 

13 
Тема 4. Системний васкуліт.  Медсестринський процес. Відпрацювання 

практичних навичок та вмінь. 
3 

Модуль 7. Хвороби системи крові. 

Змістовий модуль 14. Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій. 

14 
Тема 1. Анемія. Проведення рекомендацій дієтотерапії. Відпрацювання 

практичних навичок та вмінь 
3 

Змістовий модуль 15. Медсестринський процес у разі гемобластозів та геморагічних 



захворювань  

15 
Тема 1.Злоякісні лімфоми (лімфогранулематоз).  Медсестринський процес. 

Відпрацювання практичних навичок та вмінь  
4 

16 
Тема 2. Тромбофілії. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних 

навичок та вмінь 
3 

Модуль 8. Хвороби ендокринної системи та обміну речовин. Охорона праці в галузі. 

Змістовий модуль 16. Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі захворювань 

щитоподібної залози. 

17 
Тема 1. Тиреоїдит. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних 

навичок та вмінь 
4 

18 
Тема 2. Ендемічний зоб. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних 

навичок та вмінь 
3 

Змістовий модуль 17. Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння. 

19 
Тема 1. Гіповітамінози. Причини виникнення та проблеми пацієнта, вирішення, 

відпрацювання практичних навичок та вмінь 
4 

20 
Тема 2. Нецукровий діабет. Медсестринський процес. Відпрацювання 

практичних навичок та вмінь. 
3 

 Всього за 4 курс: 72 

 Всього: 119 

 

 

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 

 

На 3 курсі: 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест  
(залік) 

модуль 1 модуль 2 
- 

10 балів 10 балів 



 

 
 

 

На 4 курсі: 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (іспит) 
Сума 

модуль 3 модуль 4 модуль 5 модуль 6 

 
модуль 7 

 
модуль 8 

  40 100 

10 балів 10 балів 5 балів 5 балів 
 

5 балів 
 

5 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 

 

Базова 

 
1. Внутрішні хвороби / за ред. М.С. Расіна. — Полтава: Форпіка, 2002. — 468 с. 



2. Литвиненко В.I. Сестринська справа. — К.: Знання, 2008. — 820 с. 

3. Медсестринство у внутрішній медицині: навч. посіб. / М.Б. Шегедин, І.А. Шуляр, 

Л.М. Подносова, Л.П. Дацко, О.Т. Шавала. — К.: Медицина, 2009. — 176 с. 

4. Медсестринство у внутрішній медицині: підручник / О.С. Стасишин, Н.Я. Іванів, Г.П. 

Ткачук та ін. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010. — 536 с.  

5. Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике. — М.: Издат. дом “Гэотар-мед”, 2004. — 210 с. 

6. Пропедевтика внутрішніх хвороб / за ред. Ю.І. Децика. — К.: Здоров’я. 2000. — 546 с. 

7. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими / За заг. ред. 

д.м.н., проф. А.В. Єпішина. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. 

8. Середюк Н.М., Вакалюк І.П. Внутрішня медицина. Терапія: підручник. — К.: 

Медицина, 2010. — 668 с. 

9. Файник А.Ф., Бродик О.В. Невідкладні стани в клініці внутрішніх захворювань. — 

Львів: Фенікс, 2002. 

10. Федорів Я.Р. Патологія системи дихання. — Львів: Видавничий дім “Наутіліус”, 2001. 

11. Хворостінка В.М., Журавльова Л.В., Мойсеєнко Т.А. Факультетська терапія. — 

Харків: Факт, 2000. 

Допоміжна 

 
1. Никитин А.В., Переверзев Б.М., Гусманов А.К. Основы диагностики заболеваний 

внутренних органов. — М.: МарТ, 2003. 

2. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. — М.: Медицинская 

литература, 2000. 

3. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. — М.: Медицинская 

литература, 2000. 

4. Смолева Э.В. Сестринское дело. — Ростов н/Д.: Фенікс, 2004. 

5. Справочник терапевта / под ред. академика РАМН Н.Р. Полеева; в 2 кн. — М.: Оникс 

ХХІ век, Мирообразование, 2003.  

6. Шегедин М.Б. Медсестринство в Україні: навч. посіб. — Тернопіль: Укрмедкнига, 

2003. 

7. Шегедин М.Б., Мудрик Н.О. Історія медицини та медсестринства. — Тернопіль: 

Укрмедкнига, 2003. 

8. Шишкин А.Н., Слепых Л.А. Практикум по внутренним болезням: Ведение больных в 

терапевтической клинике: Методическое пособие. — СПб: Лань, 2002. 

 

 

14. Інформаційні ресурси 

1. Базова та допоміжна  література. 

2. Лекційні матеріали, атласи, таблиці, відеофільми. 

3. Слайди, мікрофотографії. 

4. Інформаційний матеріал  електронної бібліотеки. 

5. Центр медичної статистики http://medstat.gov.ua 

Нормативно-директивні документи МОЗ України http://mozdocs.kiev.ua/ 

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

Документація ШМД 

 
 


