
2020 рік – «РІК МЕДСЕСТРИНСТВА В 

УКРАЇНІ 2020» 
На 72 Генеральній асамблеї ВООЗ було прийнято Резолюцію про 

оголошення 2020 року Міжнародним роком медсестринства, Міжнародним 

роком працівників сестринських та акушерських служб. Україна підтримала 

ініціативу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Міністерство охорони 

здоров’я України затвердило План заходів та оголосило 2020 рік – «Роком 

медсестринства в Україні 2020» (Наказ МОЗ України від 19.12.2019 № 2561 

"Про затвердження плану заходів Міністерства охорони здоров’я України «Рік 

медсестринства в Україні 2020»”). 

Близько 80% загального обсягу робіт у медзакладі лежать на плечах медичних 

сестер. Головне в їхній роботі – можливість і бажання щодня допомагати людям 

одужувати. В усьому світі більшість працівників охорони здоров’я − медсестри. 

Медичні сестри та акушерки відіграють найважливішу роль у наданні 

медичних послуг в галузі охороні здоров’я. Вони присвячують свої життя допомозі 

пацієнтам, здійснюють життєво важливі щеплення, асистують лікарям у 

проведенні найскладніших операцій, надають екстрену медичну допомогу, 

виконують великий спектр маніпуляцій та процедур, надають медичні 

рекомендації, доглядають за літніми людьми тощо. 

Підготовка медсестринських кадрів є центральною ланкою розбудови та 

оновлення системи охорони здоров’я України. Прогрес медичних та інформаційних 

технологій, практика доказової медицини, необхідність довічного професійного 

розвитку зумовлюють необхідність розвитку системи медсестринства та, 

відповідно, освітніх практик в цій галузі. 

В структурі МОЗ України в липні 2019 року зареєстрована нова Державна 

установа «Центр розвитку медсестринства МОЗ України», директорка Центру – 

Катерина Віталіївна Балабанова.  

Уперше в Україні з’явилась інституція, що дбає про розвиток 

медсестринства, сприяє побудові нової моделі розвитку медсестринства, за якої 

зростуть не тільки зарплати медсестер і медбратів, але і їхня роль. Вони 

матимуть більше повноважень і, відповідно, більше відповідальності та 

можливостей. «… На цьому етапі зосереджуємося на освіті, стандартах і 

професійному розвитку…»,  -  зазначила Катерина Віталіївна Балабанова у своєму 

публічному виступі.  

 

27.11.2020 року у Ковельському фаховому 

медичному коледжі Волинської обласної 

ради  відбулась гра – вікторина «Найкращі 

знавці основ медсестринства», присвячена 

Року медсестринства в Україні. Вікторину, для 

студентів спеціальності 223 Медсестринство 

(освітньо-професійної програми Сестринська 

справа), підготувала і провела викладач основ 

медсестринства, голова циклової комісії 

терапевтичних дисциплін – Ірина Миколаївна 

Совтус. 
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Вікторина складалася з трьох конкурсів: 

 

І конкурс  – «Санітарно-

протиепідемічний режим у 

лікувально-профілактичних 

закладах» було проведено 

шляхом вирішення учасниками 

вікторини запропонованих 

тестових завдань в єдиній 

навчальній мережі LClaud.  

 

 

 

 

 

Найкращі результати у конкурсі 

продемонстрували студентки– Литвинюк Валерія 

та Кот Яна.  

 

 

 

 

 

 

Для участі у другому та третьому конкурсах учасників вікторини було 

розподілено на три команди:  

«Consensus omnium» (загальна згода) 

 
  



 

 

«Alta alatis patent» (небо для тих, хто має крила) 

 
 

«Amat Victoria Curam»  (перемога любить підготовку) 

 
 

 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Alta_alatis_patent&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Amat_Victoria_Curam&action=edit&redlink=1


ІІ конкурс – «Історія 

розвитку медсестринства в 

Україні». 

 

Студенти відповідали на 

запитання, які викликали 

неабияку зацікавленість і 

спонукали студентів до активної 

дискусії задля визначення 

правильних відповідей.  

 

 

 

ІІІ конкурс – «Медсестринський 

процес».  

Учасникам вікторини було 

запропоновано завдання: 

сформулювати медсестринський 

діагноз, мету та план медсестринських 

втручань.  

Вікторина – пізнавальна гра, яка 

складається з запитань і відповідей з 

різних тем навчальної дисципліни 

«Основи медсестринства», поєднаних 

загальною темою (запитання 

пропонувалися з урахуванням рівня 

знань учасників). Мета та виховна цінність вікторини полягає в тому, що вона 

розвиває винахідливість і активність студентів, розширює їх світогляд, сприяє 

розвитку загальних та фахових компетентностей, активізації розвитку пізнавальних 

інтересів і творчих здібностей, кмітливості, допомагає виявляти знання студентів, 

сприяє кращому засвоєнню змістової інформації вікторини. 

 
 


