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Весняна екзаменаційна сесія 2018/2019 навчальний рік 
 

Перелік теоретичних питань 

 

1. Поняття “індивідуальне здоров’я”, “громадське здоров’я”, збереження і зміцнення 

здоров’я здорової людини, здоровий спосіб життя, санітарна освіта, медико-санітарні 

переконання. 

2. Основні завдання медичної валеології, загальні принципи та проблеми. 

3. Визначення рівня здоров’я здорової людини (валеометрія). Експрес-діагностика 

фізичного здоров’я.  

4. Чинники формування психічного здоров’я: психічний код, чинники 

внутрішньоутробного розвитку, темперамент і характер, психічний стрес і 

психотравма. 

5. Особливості психічної поведінки чоловіків і жінок. 

6. Психологічна сумісність подружньої пари. 

7. Сексуально-репродуктивна сфера чоловіка і жінки. 

8. Роль чоловіка та жінки в сім’ї. 

9. Діагностика вагітності: сумнівні, ймовірні та достовірні ознаки, діагностичні тести на 

вагітність. 

10. Найважливіші чинники, що впливають на формування здоров’я плода під час 

вагітності. 

11. Диспансерне спостереження за вагітними: перший допологовий візит до лікаря, 

комплекс лабораторного обстеження вагітної, повторні відвідування лікаря, 

оптимальна кількість відвідувань протягом вагітності, ультразвукові обстеження 

вагітної, допологовий та післяпологовий патронажі, ведення медичної документації 

на вагітну. 

12. Рекомендації медичної сестри сімейного лікаря вагітній відносно одягу, догляду за 

сосками, харчування, режиму поведінки тощо. 

13. Заходи медичної сестри сімейного лікаря під час першого патронажу новонародженої 

дитини вдома. 

14. Патронажі до новонародженої дитини вдома впродовж першого місяця життя дитини. 

15. Основні переваги грудного вигодовування малят. 



16. Розподіл їжі за енергетичною цінністю для дітей віком 3—7 років на сніданок, обід, 

підвечірок і вечерю (у відсотках). 

17. Призначення профілактичних заходів проти рахіту доношеній одномісячній дитині, 

яка перебуває на природному вигодовуванні. 

18. Харчування та профілактичне лікування дитини віком 9 міс., яка перебуває на 

штучному вигодовуванні та страждає на залізодефіцитну анемію середнього ступеня 

тяжкості. 

19. Добові потреби заліза для дітей грудного віку.  

20. Клінічні ознаки постнатальної набутої гіпотрофії аліментарного походження 

першого ступеня тяжкості, прогресуючого перебігу в дитини віком 10 міс. 

21. Лікувально-профілактичний комплекс заходів для восьмирічної дитини, яка страждає 

на аліментарну гіпотрофію І ступеня. 

22. Планові профілактичні щеплення здоровому дитячому населенню.  

23. Суть диспансеризації. 

24. Мета диспансеризації здорових і хворих та її етапи. 

25. Диспансерні групи (групи здоров’я). 

26. Критерії ефективності диспансеризації. 

27. Форми і методи діяльності денних стаціонарів поліклінік. 

28. Організація роботи домашніх стаціонарів з централізованою та децентралізованою 

формами надання допомоги пацієнтам. 

29. Загальні показання та протипоказання до лікування хворих у денних і домашніх 

стаціонарах. 

30. Раціональне і лікувально-профілактичне лікування. Роль білків, жирів і вуглеводів у 

раціональному і лікувально-профілактичному лікуванні. 

31. Енергетична цінність їжі. 

32. Режим харчування здорової людини. 

33. Хронічний бронхіт: методи активного виявлення, стандарти медсестринського 

обстеження, критерії діагностики, диспансеризація хворих, первинна і 

вторинна профілактика, ефективність профілактичних заходів. 
34. Бронхіальна астма: методи активного виявлення, стандарти медсестринського 

обстеження, критерії діагностики, диспансеризація хворих, первинна і вторинна 

профілактика та її ефективність.  

35. Гіпертонічна хвороба: методи активного виявлення, стандарти медсестринського 

обстеження, критерії діагностики, диспансеризація хворих, первинна і вторинна 

профілактика та її ефективність. 

36. Ішемічна хвороба: методи активного виявлення, стандарти медсестринського 

обстеження, критерії діагностики, диспансеризація хворих, первинна і вторинна 

профілактика та її ефективність. 

37. Ревматична хвороба: методи активного виявлення, стандарти медсестринського 

обстеження, критерії діагностики, диспансеризація хворих, первинна і вторинна 

профілактика та її ефективність. 

38. Хронічний гастрит: методи активного виявлення, стандарти медсестринського 

обстеження, критерії діагностики, диспансеризація хворих, первинна і вторинна 

профілактика та її ефективність. 

39. Виразкова хвороба: методи активного виявлення, стандарти медсестринського 

обстеження, критерії діагностики, диспансеризація хворих, первинна і вторинна 

профілактика та її ефективність. 

40. Хронічний гепатит: методи активного виявлення, стандарти медсестринського 

обстеження, критерії діагностики, диспансеризація хворих, первинна і вторинна 

профілактика та її ефективність. 

41. Жовчнокам’яна хвороба: методи активного виявлення, стандарти 
медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація хворих, 



первинна і вторинна профілактика та її ефективність. 

42. Хронічний панкреатит: методи активного виявлення, стандарти медсестринського 

обстеження, критерії діагностики, диспансеризація хворих, первинна і вторинна 

профілактика та її ефективність. 

43. Хронічний коліт: методи активного виявлення, стандарти медсестринського 

обстеження, критерії діагностики, диспансеризація хворих, первинна і вторинна 

профілактика та її ефективність. 

44. Ендемічний зоб: методи активного виявлення, стандарти медсестринського 

обстеження, критерії діагностики, диспансеризація хворих, первинна і вторинна 

профілактика та її ефективність. 

45. Цукровий діабет: методи активного виявлення, стандарти медсестринського 

обстеження, критерії діагностики, диспансеризація хворих, первинна і вторинна 

профілактика та її ефективність. 

46. Ожиріння: методи активного виявлення, стандарти медсестринського обстеження, 

критерії діагностики, диспансеризація хворих, первинна і вторинна профілактика та 

її ефективність. 

47. Хронічний гломерулонефрит: методи активного виявлення, стандарти 

медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація хворих, 

первинна і вторинна профілактика та її ефективність. 

48. Хронічний пієлонефрит: методи активного виявлення, стандарти медсестринського 

обстеження, критерії діагностики, диспансеризація хворих, первинна і вторинна 

профілактика та її ефективність. 

49. Правила техніки безпеки і охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної 

безпеки при виконанні медсестринських втручань, обстеженні пацієнтів тощо. 

 

Перелік практичних навичок 

 
1. Організація робочого місця дільничної медичної сестри. 

2. Планувати медсестринський нагляд за диспансерними хворими. 

3. Проводити санітарно-освітню роботу, спрямовану на первинну і вторинну 

профілактику найпоширеніших захворювань. 

4. Проводити обстеження здорової людини під час профілактичного огляду і визначати 

рівень її фізичного здоров’я. 

5. Проводити обстеження хворої людини. 

6. Проводити спостереження за станом здоров’я пацієнта, своєчасна діагностика його 

погіршення. 

7. Підготувати матеріали для лікарів з первинного обстеження пацієнтів і попередньо 

визначити групи здоров’я на долікарському етапі. 

8. Виконувати всі види маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра медична”. 

9. Вести затверджену медичну та медсестринську документацію, підготувати дані для 

складання статистичного звіту. 

10. Розраховувати та аналізувати статистичні показники ефективності диспансеризації. 

11. Встановлювати медсестринські діагнози. 

12. Опанувати обов’язками медичної сестри. 

13. Обчислювати основні показники роботи денного і домашнього стаціонарів 

поліклініки. 

14. Визначати групи енерговитрат людини залежно від інтенсивності професійної 

діяльності. 

15. Оцінювати стан здоров’я людини залежно від її харчування. 

16. Складати раціон здорової людини залежно від віку, статі, умов праці та відпочинку. 

17. Визначати показання для одержання робітниками лікувально-профілактичного 

харчування на роботі. 



18. Проводити медсестринське обстеження і оцінювання стану здоров’я людини. 

19. Забезпечувати належний догляд за новонародженою дитиною в домашніх умовах. 

20. Здійснювати взяття біологічного матеріалу від дитини для лабораторного 

дослідження. 

21. Визначати антропометричні показники дитини першого року життя. 

22. Проводити профілактичні щеплення. 

23. Надавати невідкладну допомогу дітям з поствакцинальними алергійними реакціями. 

24. Проводити санітарно-освітню роботу з батьками щодо щеплень дітей. 

25. Визначити добовий раціон їжі та режим вигодовування дитини першого року життя. 

26. Коригувати харчування дитини першого року життя на природному вигодовуванні. 

27. Визначати раціон харчування матері-годувальниці. 

28. Складати індивідуальне меню для дітей першого року життя при змішаному та 

штучному вигодовуванні.  

29. Виявляти чинники ризику і ранні ознаки рахіту, анемії та гіпотрофії у дітей грудного 

віку та проводити їх медсестринське обстеження. 

30. Визначати харчові продукти та дієтичні добавки, якими слід збагачувати раціон дітей 

першого року життя при загрозі виникнення рахіту, анемії та гіпотрофії. 

31. Проводити санітарно-освітню роботу з батьками щодо профілактики рахіту, анемії та 

гіпотрофії у дітей першого року життя. 

32. Визначити чинники ризику виникнення хронічного бронхіту, бронхіальної астми, 

гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, ревматизму, хронічного гастриту, 

виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічного гепатиту, 

жовчнокам’яної хвороби, хронічного панкреатиту, хронічного коліту, ендемічного 

зобу, цукрового діабету, ожиріння, хронічного пієлонефриту тощо. 

33. Підготовка пацієнта до лабораторних методів дослідження. 

34. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження. 

35. Проводити комплекс профілактичних заходів з первинної та вторинної профілактики 

найпоширеніших захворювань. 

36. Дотримуватися правил техніки безпеки і охорони праці, протиепідемічного режиму, 

професійної безпеки під час виконання медсестринських втручань, обстеження 

пацієнтів тощо. 

 

 

 

 

 

Викладач:   Я.М.Погранична 


