
 
Вісь 1 – вісь  змісту 

Код Тематичний розділ / теми Питома 
вага % 

1.0.0.0 Діагностика, моніторинг здоров'я людини та планування 
медсестринських втручань в контексті інфекційної безпеки 
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1.1.0.0 Здоров’я, хвороба, діагноз,   резистентність, адаптація  
1.2.0.0 Медсестринський процес при  захворюваннях терапевтичного 

профілю різних вікових груп 
 

1.2.1.0 Оцінка суб’єктивного та  об’єктивного  стану пацієнта  
1.2.2.0 Підготовка пацієнта до  лабораторних, інструментальних 

методів  дослідження та їх оцінка 
 

1.2.3.0 Планування та реалізація медсестринського процесу із 
задоволення потреб пацієнта/клієнта 

 

1.3.0.0 Медсестринський процес при  захворюваннях хірургічного 
профілю різних вікових груп 

 

1.3.1.0 Оцінка суб’єктивного та  об’єктивного  стану пацієнта  
1.3.2.0 Підготовка пацієнта до  лабораторних, інструментальних 

методів  дослідження та їх оцінка 
 

1.3.3.0 Планування та реалізація медсестринського процесу із 
задоволення потреб пацієнта/клієнта 

 

1.4.0.0 Медсестринський процес при  захворюваннях при інфекційних 
захворюваннях різних вікових груп 

 

1.4.1.0 Оцінка суб’єктивного та об’єктивного стану пацієнта  
1.4.2.0 Підготовка пацієнта до  лабораторних, інструментальних 

методів дослідження та їх оцінка 
 

1.4.3.0 Планування та реалізація медсестринського процесу із 
задоволення потреб пацієнта/клієнта 

 

1.5.0.0 Клініко-лабораторна та інструментальна діагностика 
професійних хвороб та отруєнь різних вікових груп 

 

1.6.0.0 Діагностика та моніторинг здоров'я жінки  
1.6.1.0 Анатомо-фізіологічні особливості жіночої репродуктивної 

системи жінки 
 

1.6.2.0 Оцінка суб’єктивного стану, загальне гінекологічне обстеження 
пацієнток  вікових категорій 

 

1.6.3.0 Оцінка стану здоров’я вагітної/породіллі :  
1.6.3.1 при фізіологічному перебігу вагітності  
1.6.3.2 при ускладненому перебігу вагітності  
1.6.3.3 при фізіологічному перебігу післяпологового періоду  
1.6.3.4 при ускладненому перебігу післяпологового періоду  
1.7.0. 0 Оцінка анатомо-фізіологічних особливостей (АФО) 

новонародженого, фізичного та психомоторного розвитку 
дитини 

 

1.7.1.0 АФО недоношеної та доношеної дитини  



1.7.2.0 Розрахунок маси тіла та зросту згідно вікових норм  
1.7.3.0 Оцінка психомоторного розвитку дитини  
1.8.0.0 Інфекційна безпека та інфекційний контроль  
1.8.1.0 Безпечне лікарняне  середовище  
1.8.2.0 Профілактичні та протиепідемічні заходи  
2.0.0.0 Невідкладна долікарська допомога пацієнтам різних 

вікових груп 
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2.1.0.0 Невідкладна долікарська допомога пацієнтам різних вікових 
груп при гострих станах 

 

2.1.1.0 При патології органів дихання  
2.1.1.1 Загострення  бронхіальної астми    
2.1.1.2 Стенозуючий ларинготрахеїт  
2.1.1.3 Асфіксії різної етіології  
2.1.2.0 При патології серцево-судинної системи  
2.1.2.1 Гострий коронарний синдром  
2.1.2.2 Ускладнення інфаркту міокарда  
2.1.2.3 Гіпертонічний криз (ускладнений та неускладнений)  
2.1.2.4 Гостра судинна недостатність  
2.1.3.0 При кровотечах  
2.1.3.1 Зовнішні кровотечі  
2.1.3.2. Легенева кровотеча  
2.1.3.3 Кровотечі  шлунково-кишкового тракту  
2.1.3.4 Кровотечі в акушерстві  та аномальні маткові кровотечі  
2.1.4.0 При ушкодженнях  
2.1.4.1 Механічні ушкодження  
2.1.4.2 Окремі види механічних ушкоджень різних систем та органів  
2.1.4.3 Термічні та електричні ушкодження  
2.1.4.4 Хімічні та променеві ушкодження  
2.1.5.0 При церебро-васкулярній патології  
2.1.5.1 Транзиторна ішемічна атака  
2.1.5.2 Гостре порушення мозкового кровообігу  
2.1.6.0 При    коматозних/кризових станах  
2.1.6.1 Гіпер/гіпогіпоглікемія  
2.1.6.2 Тиреотоксичний криз  
2.1.7.0 При   інших критичних станах  
2.1.7.1 Гострий живіт  
2.1.7.2 Гостра затримка сечі  
2.1.7.3 Гострі отруєння  
2.1.7.4 Судоми різної етіології  
2.1.7.5 Анафілаксія  
2.1.8.0 При термінальних станах  
2.1.8.1 Правила поведінки на місці. Первинний огляд  
2.1.8.2 Базові реанімаційні заходи  



2.1.8.3 Реанімаційні заходи в педіатрії  
2.1.8.4 Серцево-легенева реанімація в разі утоплення, повішення  
2.2.0.0 Особливості невідкладної долікарської допомоги пацієнтам у 

воєнний час (MARCH) 
 

2.2.1.0 Фази надання ЕМД в ТЕМД  
2.2.1.1 Допомога в умовах прямої загрози  
2.2.1.2 Допомога в умовах непрямої загрози  
2.2.1.3 допомога під час евакуації  
3.0.0.0 Менеджмент та управління в діяльності медичної сестри 30 
3.1.0.0 Загальні основи менеджменту  
3.1.1.0 Принципи та закони менеджменту  
3.1.2.0 Централізоване та децентралізоване управління  
3.2.0.0 Організація як об’єкт менеджменту  
3.2.1.0 Структура закладів охорони здоров’я  
3.2.2.0 Цілі та задачі організації  
3.2.3.0 Фактори впливу: зовнішнє та внутрішнє середовище  
3.2.4.0 Організаційна структура  
3.3.0.0 Моделі організації та фінансування ОЗ  
3.3.1.0 Фінансування медичної допомоги  
3.3.2.0 Види медичного страхування  
3.3.3.0 Якість медичної допомоги  
3.4.0.0 Комунікація у медсестринстві  
3.5.0.0 Сімейна медицина в загальній структурі охорони здоров'я  
3.5.1.0 Принципи сімейного обслуговування населення на засадах 

сімейної медицини 
 

3.5.2.0 Організація амбулаторної допомоги  
3.5.3.0 Організація роботи денних і домашніх стаціонарів  
4.0.0.0 Фармакотерапія 6 
4.1.0.0 Обґрунтування терапевтичного застосування лікарського 

засобу 
 

4.2.0.0 Фармакокінетика  
4.2.1.0 Визначення шляхів введення лікарського засобу та курсу 

лікування 
 

4.2.2.0 Розрахунок добової та разової дози препарату  
4.3.0.0 Фармакодинаміка  
4.3.1.0 Очікування від застосування лікарського засобу  
4.3.2.0 Побічні ефекти  

Вісь 2 – вісь професійних компетентностей 
1.0.0.0 Здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і 

його змін, хвороби чи інвалідності (оцінка/діагноз), 
обмежень можливості повноцінної життєдіяльності і 
визначити проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та 
станах 

 

2.0.0.0 Здатність до ефективного застосовування професійних  



навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій при 
оцінці функціонального стану пацієнтів/клієнтів, підготовці 
їх до діагностичних досліджень та заборі біологічного 
матеріалу для лабораторних досліджень 

3.0.0.0 Здатність до організації надання медичної допомоги за 
принципом сімейної медицини 

 

4.0.0.0 Здатність орієнтуватися у визначенні групової належності 
лікарських засобів, особливостях їх фармакокінетики та 
фармакодинаміки 

 

5.0.0.0 Здатність виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань 
з результатами додаткових методів дослідження 

 

6.0.0.0 Здатність організовувати та надавати невідкладну 
допомогу при різних гострих станах 

 

7.0.0.0 Здатність організовувати та надавати невідкладну 
допомогу в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний 
час 

 

8.0.0.0 Здатність організовувати та управляти відповідним 
структурним підрозділом (лідерство та менеджмент) 

 

 


