
РЕФЕРАТИ з дисципліни  

МЕДСЕСТРИНСТВО В ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА 

ГЕРІАТРІЇ 
 

Структура реферату: з чого почати 

В середньому, обсяг одного реферату повинен становити до 15-16 сторінок. 

Структура реферату стандартна для всіх дисциплін: 

 Титульна сторінка; 

 Зміст; 

 План (короткий і розгорнутий план, як правило, об’єднується в один); 

 Введення (близько 10% від обсягу всієї роботи, не більше 2-х аркушів); 

 Основна частина; 

 Висновок (не більше 3-х листів або близько 20% від обсягу всієї 

роботи); 

 Список використаної літератури; 

 Програми: схеми, графіки, фотографії (не більше 5-ти листів). 

Реферат можна написати по держ. стандартам: звичайний шрифт Times 

New Roman з кеглем 12 або 14, і відступами на полях або з усіх боків по 2 

(іноді 2,5 см), або з відступами з лівого краю – 3 см, з правого – 1 см, а верх і 

низ – по 2 см. 

 

Новий абзац повинен починатися з нового рядка розміром в 1 см, а кожен 

новий розділ – обов’язково з чистого аркуша. Рекомендується 

використовувати не менше 7-ми різних джерел літератури. Природно, чим 

більше сучасна буде використана література, тим більше актуально ви 

зможете розкрити задану тему і отримати високу оцінку. 

 

 

Перелік тем  (кожний готує по два реферати): 

 

 

1. Теорії довголіття, запобігання передчасному старінню .  

2. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН щодо розроблення державних 

стратегій розвитку геріатрії.  

3. Стандартизація геріатричної реабілітації.  

4. Мистецтво спілкування медичної сестри з пацієнтами похилого віку.  

5. Потенційні проблеми, пов'язані з тривалим прийомом ліків.  
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6. Оцінювання, корекція мед сестринської діяльності.  

7. Ведення медичної та медсестринської документації.  

8. Навчання пацієнта дихальній гімнастиці.  

9. Надання долікарської допомоги та невідкладної в лікарні при задишці, 

ядусі, легеневій кровотечі.  

10. Роль медичної сестри в комплексній профілактиці розвитку захворювань 

органів травлення.  

11. Профілактика зневоднення у пацієнтів старечого віку.  

12. Підготовка пацієнта до діагностичних процедур.  

13. Роль медичної сестри в профілактиці анемій у пацієнтів похилого віку.  

14. Навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду.  

15. Роль медичної сестри в наданні допомоги родині в якій є літня людина з 

деменцією.  

16. Профілактика простудних захворювань осіб похилого віку.  

17. Медична сестра в структурі геріатричного інтернату.  

18. Структура шпиталів ветеранів та інвалідів війни.  

19. Діяльність геріатричних пансіонатів.  

20. Професійна діяльність медичної сестри психо - неврологічного інтернату.  

21. Сімейна медична сестра в забезпеченні профілактики хронічних 

захворювань у людей похилого віку.  

22. Фізична активність в сприянні здоров’я літніх людей. 
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