
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 9 

  

Тема: Історія розвитку медсестринства від нового часу і до сьогодення 

  

Актуальність теми:  

  

            На міжнародній конференції з питань розвитку медсестринства 

України, з новою силою прозвучала вимога в піднесенні престижу та 

соціального статусу професії медичної сестри, що стане можливим після 

суттєвого оновлення змісту та моделі медсестринської освіти. Розширення 

повноважень медсестринського персоналу і переосмислення ролі медичної 

сестри чітко прослідковується  в програмі  співробітництва  між 

лікувальними та навчальними медичними закладами США та незалежних 

держав в тому числі і України. Відкриття навчальних центрів в лікувальних 

установах та навчальних закладах України, стали важливою подією в житті 

партнерського співробітництва. Велике значення мають знання розвитку 

медсестринства, як все починалося, з часом удосконалювалося  та 

перспективи до подальшого розвитку сестринської справи так, як прогрес не 

стоїть на місці.  

  

Навчальні цілі заняття:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Знати:  

- завдання та цілі медсестринства;  

- основні періоди медсестринства;  

- фактори, що впливають на розвиток медсестринства;  

- вклад видатних осіб у розвиток медсестринства;  

- проблеми розвитку сестринської справи України в перехідний період.  

 

Вміти:  

- аналізувати розвиток медсестринства;  

- застосовувати свої знання при вирішенні професійних проблем;  

- добре орієнтуватись у сучасних проблемах медсестринства і сприяти їх 

вирішенню. 

 

Питання для фронтального опитування  

  

1. Чим можна охарактеризувати сестринську справу в середні віки?  

2. Які Ви знаєте особливості медсестринства в Європі та США?  

3. Чим займається Міжнародна Рада медичних сестер?  

4. Яке значення має Товариство Червоного Хреста в створенні шкіл сестер 

милосердя?  

5. Які особливості розвитку медсестринства були в Росії?  

6. Охарактеризуйте сестринську справу та медсестринську освіту в країнах 

світу.  



7. Розкажіть про визначну особу, якою була Мати Тереза.  

8. Які Ви знаєте сучасні системи та програми підготовки медичних сестер?  

9. Що Вам відомо про організацію охорони здоров’я та сестринської справи в 

СРСР, а з 1991р. в Росії?  

10. Охарактеризуйте розвиток медсестринства в УРСР в складі СРСР.  

11. Які особливості розвитку медсестринства в незалежній Україні.  

12. Поясніть наукове обґрунтування реформування сестринської справи та 

медсестринської освіти в Україні.  

13. Які Ви знаєте перспективи вищої медсестринської освіти в Україні?  

14. Розкрийте участь України в міжнародному співробітництві з питань 

вдосконалення сестринської справи та медсестринської освіти.  

  

  

Орієнтовна навчальна карта для самостійного вивчення навчальної 

літератури по темі: Розвиток медсестринства від нового часу і до сьогодення 

  Завдання Вказівки до виконання 

1.Вивчити розвиток медсестринства у 

світі від нового часу і до сьогодення.  

2. Медсестринство в Україні. 

  

2.Питання контролю знань:  

 - Медсестринство ХІХ ст.  

- Медсестринство в ХХ і на початку 

ХХІ ст.  

 

Виконати на вибір: 

1.Підготувати тести з кожного 

питання для фронтального 

опитування. 

2. Презентація за темою : Розвиток 

медсестринства від нового часу і до 

сьогодення. 

Література: 1.Основна. М.Б.Шегедин, 

Н.О.Мудрик „Історія медицини та 

медсестринства” ст. 109-149, 179-

205,265-291.  

2.Додаткова. Ю.Зайцев „Історія 

України” ст. 284-285, 288-293, 433-

434, 437-455. 

 


