
“Мистецтво служіння людині”                                                                                                                                        
200 років від дня народження Флоренс Найтінгейл          

(1820-1910)                                                     

    12 травня - Міжнародний День медичних сестер 

 

         Щорічно 12 травня відзначається Міжнародний 

день медичних сестер (International Nurses Day). 

     Складно собі уявити нашу медицину без медичної 

сестри. Це одна з найгуманніших професій нашого часу, 

так як життя людини, її здоров’я - головні цінності для 

кожного. Саме вони виконують усі призначення лікаря, їх 

небайдуже слово відіграє чималу роль у процесі 

видужання хворого. За даними статистики на плечі 

медсестер лягає близько 80 % всього догляду за хворими. 

  Медичні сестри сьогодні на передньому краї боротьби з 

світовою пандемією: впевнено зустрічають виклики 

сьогодення, чітко виконують щоденну роботу, розуміючи 

свою велику відповідальність. 

   

     На 72 сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я 

World Health Organization (WHO) прийнято рішення 

назвати 2020 Міжнародним роком працівників 

сестринських і акушерських служб.                                                                     

         World Health Organization обрало цю річницю 

приводом долучитися до глобального руху з розширення 

можливостей нового покоління середнього медичного 

персоналу в області лідерства, практичної діяльності та 

підтримки охорони здоров’я.                                              

         Цього року по всьому світу мають проводитись 

різноманітні навчання з формування лідерських навичок і 

розвитку для молодих медсестер і акушерок. Серед них і 

масштабна міжнародна програма Nightingale Challenge, 

яка покликана підтримати престиж професії та 

перспективи цікавої і успішної кар’єри.                         

      Міністерство охорони здоров’я планує запровадити 

європейські стандарти медсестринства в Україні. 

Вирішення цього питання потребує не тільки покращення 

умов праці та підвищення заробітної плати, а 

комплексного  підходу, що включає більш якісний та 

сучасний рівень освіти медичних сестер, розширення 

медичних практик, зміна системи управління. 

    Цього року виповнюється  200 років від дня 

народження Флоренс Найтінгейл - британської 

реформаторки сестринської справи, засновниці 

медсестринства, письменниці, громадської діячки.  

       



  Під час Кримської війни 1853-56 років, залишивши 

Лондон, з  підготовленими нею помічниками прибула до 

Криму для надання допомоги хворим і пораненим воїнам. 

Жінка швидко налагодила госпітально-польове 

обслуговування поранених і організувала школу 

медсестер, вона стала прикладом служіння людям і 

прообразом міжнародного милосердя.  

         У 1912 році Товариством Червоного Хреста було 

засновано медаль Флоренс Найтінгейл, якою 

нагороджуються раз на два роки дипломовані медсестри і 

медбрати за беззастережну відданість своїй професії та 

хоробрість під час надання допомоги пораненим і хворим, 

як у воєнний, так і в мирний час.  Це медаль, на якій 

зображена жінка зі світильником, як символ добра, світла, 

милосердя і надії. На зворотному боці напис: «За 

справжнє милосердя і турботу про людей, що викликають 

захоплення всього людства». 

     Дорогі медсестри, ваша щоденна робота вимагає 

неабиякої наснаги і душевних сил. Щиро вітаємо Вас з 

професійним святом, особливо тих хто надає допомогу 

хворим на коронавірус. 

 Бажаємо міцного здоров’я, весняного настрою, 

сімейного щастя, добробуту та  пошани від своїх колег 

та пацієнтів!  
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   Антропова, Т. О. Медсестринство в сімейній 

медицині [Текст] : підручник / Т. О. Антропова. - 4-е 

вид., випр. - Київ : ВСВ "Медицина", 2015. - 488 с.  

616.1/9-083/А 72 

   У підручнику розглянуто питання організації первинної медико-

санітарної допомоги, етико-правові проблеми в роботі сімейної 

медсестри. Подано облікову і звітну документацію на дільниці 

сімейної медицини. 

Проаналізовано роль сімейної медсестри у формуванні здорового 

способу життя пацієнтів, профілактиці захворювань у дітей. 

Описано сучасні аспекти догляду за пацієнтами з ВІЛ і хворими на 

СНІД, організацію допомоги безнадійним пацієнтам. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Гавріш, О. В. Медсестринство в 
оториноларингології [Текст] : підручник / О. В. 

Гавріш, С. А. Ніколаєнко. - Київ : ВСВ "Медицина", 

2015. - 416 с.   616.21/Г 12 
 

     У підручнику описано роль медичної сестри в процесі 

лікування хворого. Під час його написання автори керувалися 

тим, що основним напрямом діяльності медичних працівників є 

поліпшення і розширення спеціалізованої допомоги, яку надає 

населенню середній медичний персонал. Крім того, у підручнику 

враховано зміни в навчальній програмі для студентів вищих 

медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за фахом 

«Медсестринство в оториноларингології», спрямовані на 

поглиблене засвоєння теоретичних знань і практичних навичок.    

Клінічний матеріал подано з урахуванням сучасного рівня 

розвитку медичної науки. Значну увагу приділено алгоритмам 

методик догляду за хворими, використанню сучасних методів 

діагностики і лікування, питанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Касевич, Н. М. Медсестринська етика і 

деонтологія [Текст] : підручник / Н. М. Касевич. - 2-е 

вид., стер. - К. : ВСВ "Медицина", 2010. - 200 с.  

610.25/К 28 

    У підручнику викладено матеріал з питань медичної етики 

і деонтології: етичні категорії; Етичний кодекс медичної сестри 

України; помилки в професійній діяльності медичних сестер та 

їх етичну оцінку. Описано сучасні уявлення про хворобу і 

проблеми медсестринської етики й деонтології; психологічні 

основи спілкування медичної сестри і пацієнта; збереження 

професійної таємниці та інформування пацієнта; біоетичні 

проблеми в сучасній медицині. 

      Для студентів вищих медичних закладів освіти I—III равнів 

акредитації. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Козько, В. М. Клінічне медсестринство в інфекційних 

хворобах [Текст] : навчальний посібник / В. М. Козько, 

Г. О. Соломенник, К. В. Юрко. - Київ : Медицина, 2018. - 

256 с.   616.9/К 59                                                                                                                                                                      

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до типових навчальних 

програм з дисциплін «Медсестринство в інфекційних хворобах», 

«Медсестринство в інфектології» для студентів зі спеціальності 

«Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» напряму підготовки 

«Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів 

освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Нозологічні 

форми викладено за однотипною схемою: визначення, етіологія, епідеміологія, 

патогенез, клінічна картина, діагностика, лікування, профілактика. Опису кожної 

групи хвороб залежно від механізму зараження передує їх загальна 

характеристика з наведенням особливостей усіх етапів медсестринського 

процесу. Особливу увагу приділено питанням загальної інфектології, догляду за 

хворими, наданню невідкладної допомоги. У посібнику використано матеріали 

та рекомендації ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій провідних 

фахівців, клінічні протоколи надання медичної допомоги МОЗ України. Поданий 

матеріал викладено на сучасному науковому рівні відповідно до чинних 

міжнародних рекомендацій. Для студентів медичних закладів вищої освіти, 

медичних сестер практичної охорони здоров’я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Лісовий, В. М. Основи медсестринства [Текст] : 

підручник / В. М. Лісовий, Л. П. Ольховська, В. А. 

Капустник. - 3-є вид., перероб. і доп. - Київ : Медицина, 

2018. - 912 с.   616.1/9-083/Л 63 

    Третє видання підручника «Основи медсестринства» за структурою відповідає 

освітньо-професійним програмам підготовки спеціалістів за 

спеціальностями «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська 

справа». Описано засоби, форми та методи роботи молодших медичних 

працівників відповідно до навчального плану та вимог типової програми з 

дисципліни «Основи медсестринства», навчальних програм з питань 

сестринської, лікувальної та акушерської справи. 

У розділі «Основи практичної діяльності медичної сестри. Маніпуляційна 

техніка» приділено увагу оволодінню не лише маніпуляційною технікою, а й 

майстерністю спілкування медичної сестри з пацієнтами та їхнім оточенням. 

Детально викладено мету виконання кожної маніпуляції, показання, 

протипоказання, можливі ускладнення та послідовність проведення основних 

маніпуляцій. Доповнено розділами, які висвітлюють питання страхової 

медицини, домедичної та паліативно-хоспісної допомоги, організації надання 

медичної допомоги в умовах бойових дій. Для студентів медичних 

(фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства, а 

також для самопідготовки медичних сестер до атестації. 



 

  

 

 

 

     Медична та соціальна реабілітація [Текст]: 

навчально-методичний посібник / С. С. Сипункова 

[и др.]. - Київ : Медицина, 2018. - 280 с. (610.23/М 

42) 

   Навчально-методичний посібник складено відповідно до 

навчальної програми з дисципліни «Медична та соціальна 

реабілітація» спеціальності «Медсестринство». Викладено 

матеріал з основ реабілітації, фізіотерапії, лікувальної 
фізкультури, масажу, медичної та соціальної реабілітації при 

різних видах патології в дорослих, дітей та осіб літнього і 

старечого віку. Кожен з розділів видання містить науково-

методичне обґрунтування теми, постановку цілей, стислий 

зміст із висвітленням етапів медсестринського процесу, а 

також завдання для самоконтролю та рекомендовану 

літературу. Для студентів та викладачів медичних 

(фармацевтичних) закладів вищої освіти, слухачів закладів 

(факультетів) післядипломної освіти, інструкторів з 

лікувальної фізкультури та масажу, практикуючих медичних 

сестер. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Медсестринство в дерматології і венерології 

[Текст] : навч.-метод. посібник / В. І. Степаненко [и 

др.]. - Київ : Медицина, 2018. - 416 с.  616.5/М 42 

  У навчально-методичному посібнику системно, відповідно до 

навчальної програми і тематичних планів медичних навчальних 

закладів викладено матеріал для практичних занять. У кожній 

темі розкрито актуальність, мету, що повинен знати та вміти 

студент, описано етіологію та патогенез, клінічні прояви, 

діагностику, лікування і профілактику різних дерматозів і 

захворювань, які передаються статевим шляхом. Питання, тести, 

клінічні задачі та завдання, запропоновані алгоритми для 

відпрацювання практичних навичок допоможуть студентам 

вивчити, повторити та закріпити навчальний  матеріал. Для 

студентів медичних училищ, коледжів, інститутів 

медсестринства і лабораторної медицини та для медичних 

працівників за спеціальністю «Дерматологія і венерологія». 
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Медсестринство в дитячій інфектології [Текст]: 

підручник / В. С. Тарасюк [и др.] ; ред.: В. С. Тарасюк, Н. 

В. Титаренко. - Київ : Медицина, 2014. - 296 с. 616.9-

053/М 42 

   Група авторів Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова, Вінницького медичного коледжу 

ім. Д.К. Заболотного й практичних лікарів підготувала підручник і 

врахувала всі вимоги сьогодення, особливо поширення 

інфекційних захворювань серед дитячого населення. Увагу читача 

акцентовано на специфічності збудників вірусних чи бактерійних 

захворювань, їхніх епідеміологічних і клінічних проявах, наведено 

класифікації хвороб за формами, клінічними варіантами, тяжкістю 

перебігу тощо. Окремо оцінено стан пацієнта, розроблено план 

сестринського догляду й етапи його реалізації з оцінюванням 

отриманих результатів. Це друге видання зі значними змінами і 

доповненнями. Автори Тарасюк В.С. та Титаренко Н.В склали 

підручник з трьох основних розділів та розкрили в них тему 

вірусних та бактеріальних інфекцій. На початку підручника 

описано організацію проведення заходів у дитячих стаціонарах. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестринство в педіатрії [Текст] : підручник / ред. 

В. С. Тарасюк. - Київ : Медицина, 2014. - 336 с.  

618.94/М 42 

    Підручник підготовлено за новою програмою. Кожне дитяче 

захворювання описано за схемою медсестринського процесу, а 

саме: визначення, чинники, класифікація, клінічні прояви, 

оцінювання стану, план сестринського догляду, реалізація плану 

догляду, оцінювання результатів. Викладено основні положення, 

що стосуються медсестринського догляду за хворими дітьми.       

Плани медсестринського догляду наведено за схемою проблема-

причина - очікуваний результат - дії медичної сестри. Подано 

інструкції до виконання практичних навичок. Запропоновано 

тестові завдання та контрольні ситуаційні задачі, складено 

таблиці з відповідями до них. Для студентів вищих медичних 

навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації, а також працівників 

практичної охорони здоров'я. 

                                                                                  

 



                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Медсестринство в стоматології [Текст] : учебное 

пособие / І. П. Мазур [и др.] ; ред. І. П. Мазур. - Київ : 

Медицина, 2017. - 160 с.    616.31-08/М 42 

 
  У посібнику висвітлено основні питання зі стоматології, 

діагностику, методи лікування та профілактику основних 

стоматологічних захворювань. Приділено значну увагу 

інфекційному контролю в закладах охорони здоров'я 

стоматологічного профілю. Представлено основні завдання 

медичної сестри в стоматологічних кабінетах різного профілю. 

Для молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом 

«Стоматологія» - медичних сестер зі стоматології, помічників 

лікаря-стоматолога, зубних лікарів і зубних гігієністів. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестринство в терапії [Текст] : підручник / Ред. М. 

І. Швед , Н. В. Пасєчко . - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. 

- 546 с. : іл. 616.1/9-083/М 42 
 

     Об’єм матеріалу викладено у трьох розділах підручника. В 1 

розділі подано загальні відомості про розвиток терапії і 

медсестринства, а також визначення теоретичних положень щодо 

поняття хвороба, симптоми і синдроми. У II розділі викладено 

методи обстеження хворого, які використовує медична сестра, 

виявляючи і оцінюючи діагностичні ознаки захворювань різних 

органів та систем. Спеціальна частина підручника включає виклад 

захворювань внутрішніх органів за системами організму. Матеріал 

систематизовано в плані реалізації основних етапів сестринського 

процесу. Структура кожного розділу спеціальної частини включає 

короткий анатомо-фізіологічний опис системи, основні проблеми, 

що виникають при обстеженні хворого, а також спеціальні методи 

обстеження, клініку захворювання та особливості догляду за 

хворим. В додатках вміщено освітньо-кваліфікаційну 

характеристику медичних сестер, карту сестринського обстеження 

пацієнта, нормативні  показники деяких  додаткових  методів  

обстеження, характеристику дієт. 

  



 

          

Медсестринство у внутрішній медицині [Текст] : 

підручник / О. С. Стасишин [и др.] ; ред. В. В. Стасюк. 

- 3-є вид., випр. - Київ : ВСВ "Медицина", 2015. - 536 с. 

: іл. 616.1/9-083М 42 
 

   Підручник відповідає типовій програмі для медичних училищ, 

коледжів та інститутів медсестринства. Узагальнено відомості про 

розвиток внутрішньої медицини як науки, коротко наведено 

історичні факти, принципи організації та методи надання 

лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам в Україні, а також 

визначення теоретичних положень, що стосуються таких понять, як 

хвороба, симптоми, проблеми, медсестринський діагноз. Подано 

характеристику методів обстеження пацієнта медичною сестрою. 

Акцентовано увагу на функції медичної сестри відповідно до етапів 

медсестринського процесу. Описано основні захворювання 

внутрішніх органів, починаючи з анатомо-фізіологічних 

особливостей усіх систем організму, клінічні ознаки, основні 

проблеми пацієнта, планування медсестринських втручань, основні 

принципи лікування, диспансеризацію, профілактику. 

Для студентів медичних училищ, коледжів та інститутів 

медсестринства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестринський догляд за пацієнтом: 

Стандарти медсестринських процедур, 

маніпуляцій та планів догляду і навчання [Текст] : 

навчальний посібник / І. Я. Губенко [и др.]. - К. : 

Медицина, 2008. - 304 с.  616.1/9-083/М 42 

     У навчальному посібнику представлені стандарти 

медсестринських процедур з догляду за пацієнтом, 

маніпуляції, плани медсестринського догляду, зразки 

медсестринської документації, стандарти навчання пацієнтів. 

    Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних 

закладів І—III рівнів акредитації, медсестринських 

факультетів університетів, слухачів відділень післядипломної 

освіти, медичних сестер, фельдшерів, акушерок. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Найтингел, Ф. Записки об уходе: Пер.с англ. 

[Текст] : монография / Ф. Найтингел. - М. : 

Издательский дом "Русский врач", 2002.- 96с. - 

(Прилож. к журн. "Медицинская сестра").  616.1/9-

083/Н 20 

     Книга, що стала бестселером відразу після її виходу в світ 

більш як 140 років тому. У світі немає жодної медичної сестри, 

яка не знає про Ф. Найтінгейл і її внесок в питання догляду, 

гігієни і психології хворого. “Записки про догляд за хворими” 

актуальні і сьогодні, завдяки простоті викладення і важливості 

обговорюваних питань. 
 

 

 

 

 

 

      

Офтальмологія [Текст] : підручник / Г. Д. Жабоєдов 

[и др.] ; ред.: Г. Д. Жабоєдов, Р. Л. Скрипник. - Київ : 

Медицина, 2018. - 296 с. (617.7/О-91) 

    Підручник підготовлено згідно із програмою дисципліни 

“Офтальмологія” для навчального процесу за кредитно-

модульною системою. У підручнику наведено особливості 

будови органа зору, клінічні методи дослідження зорових 

функцій, аномалій рефракції, описано основні офтальмологічні 

захворювання, їх етіологію, патогенез, клінічну картину, 

діагностику. Особливу увагу приділено наданню долікарської 

медичної допомоги, оскільки підручник передбачає обсяг 

матеріалу, необхідний для повсякденної практики середнього 

медичного персоналу. Підручник містить логічні схеми, таблиці, 

оригінальні фотографії, що сприяє наочному поданню матеріалу. 

Для студентів медичних коледжів, училищ та інститутів 

медсестринства за спеціальністю “Медсестринство”. 

 

 



 

 

                         
 

    Пасєчко, Н. В. Основи сестринської справи [Текст] : 

підручник / Н. В. Пасєчко, М. О. Лемке, П. Є. Мазур. -

Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 544 с.  616.1/9-083/П 19 

 
   Підручник складається з чотирьох розділів, зміст яких повністю 

відповідає програмі дисципліни. У першому розділі “Вступ до 

предмета викладено історію сестринської справи, обгрунтовано 

поняття стандартів сестринського догляду, мистецтва спілкування і 

сестринської педагогіки, які є новими у підготовці медичних 

сестер. У другому розділі подано основи маніпуляційної техніки і 

значну увагу приділено дотриманню принципів інфекційної 

безпеки пацієнта та професійної безпеки медичних працівників. 

Третій розділ “Основи санології” висвітлює основні принципи 

здорового способу життя і можливості втручання медичної сестри 

для зміцнення здоров’я пацієнта. Заключний розділ підручника 

містить інформацію про методи організації і виконання системного 

догляду за пацієнтом - сестринський процес; дає чіткі орієнтири 

для здійснення медичними сестрами своїх професійних обов’язків 

відповідно до світових стандартів. У додатках - законодавчі акти 

медичного права України, галузевий стандарт, витяги з наказів, що 

забезпечують інфекційну безпеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Погорєлов,І.І. Медсестринство в психіатрії і 
наркології [Текст] : підручник / І. І. Погорєлов, С. Ю. 

Сезін. - 3-е вид., випр. - Київ : Медицина, 2018. - 352 

с.  616.89/П 43 

 
    У підручнику викладено матеріал із питань психіатрії та 

наркології відповідно до сучасної навчальної програми. Значну 

увагу приділено питанням професійної діяльності медичної 

сестри та фельдшера в роботі з пацієнтами психіатричного та 

наркологічного профілю. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Практикум з медсестринства в хірургії [Текст] : 

практикум / Р. О. Сабадишин [и др.]. - Вінниця : Нова 

книга, 2017. - 360 с. : іл.  617.4/П 69 
 

   При поданні практичного матеріалу одна з ряду подібних 

алгоритмічних інструкцій описується детально, у вигляді 

повного технологічного процесу її виконання, інші - 

скорочено, з метою уникнення перевантаження посібника 

типовою одноманітною інформацією. Посібник “Практикум з 

клінічного медсестринства в хірургії” призначений для 

студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів 

акредитації і створений відповідно до навчальної програми з 

дисципліни “Медсестринство в хірургії”, затвердженої 

Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ 

України для спеціальності “Сестринська справа” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Савельев, Н. Н. Уколы, капельницы, 
перевязки и другие медицинские процедуры и 
манипуляции [Текст] : справочное издание / Н. Н. 
Савельев. - Москва : АСТ, 2017. - 192 с. - (Новейший 
медицинский справочник).   616.1/9-083/С 12 

      У книзі дана техніка безпечного парентерального 

введення лікарських засобів, розроблена на основі матеріалів з 

безпеки ін'єкцій ВООЗ та Міністерства охорони здоров'я і 

соціального розвитку РФ. Представлені технології перев'язок, 

іммобілізації, бандажів, ортопедичних посібників, а також 

прості медичні процедури і маніпуляції. 

   Видання адресоване медичним працівникам середньої 

ланки, учням середніх професійних медичних навчальних 

закладів, а також всім, кому необхідно зробити медичні 

маніпуляції на дому. 
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