
Приватний вищий навчальний заклад  

«Медико - Природничий Університет» 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
до навчального плану 

Код та найменування спеціальності  223 «Медсестринство» 

Рівень вищої освіти – перший ступінь вищої освіти- бакалавр 

Спеціалізація  -  медсестринство 

Освітня програма – Освітня програма для підготовки здобувачів вищої освіти на першому 

(бакалаврському) рівні за спеціальністю  223«Медсестринство»     

Форма навчання – очна (денна, вечірня) 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк 

навчання - 240 кредитів, 4 роки   

 Навчальний план, схвалений Вченою радою університету Протокол № 1 від 30.08.2019 року   

Навчальний план  відповідає вимогам Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
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4. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Назви навчальних дисциплін, 

практик 

 

I. Цикл загальної підготовки   

1. Здатність реалізувати 

свої права і обов'язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні 

Вміти застосовувати знання 

громадських прав та обов’язків 

з метою відстоювання 

національних, професійних та 

особистих інтересів. Вміти 

відстоювати свої права 

вільного громадянина у 

демократичному суспільстві. 

 Історія України 

Українська мова (за професійним  

спрямуванням) 

Філософія  

Історія української культури 

Іноземна мова (за професійним  

спрямуванням) Англійська мова 

Політологія  

 

2. Здатність зберігати та 

примножувати  моральні, 

культурні, наукові 

цінності і досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей 

Вміти використовувати 

розуміння предметної області 

для розвитку суспільства, 

техніки і технологій. Вміти 

оцінити цінність досягнень 

суспільства та використовувати 

різні види та форми рухової 

Історія України 

Українська мова (за професійним  

спрямуванням) 

Філософія  

Історія української культури 

Іноземна мова (за професійним  

спрямуванням) Англійська мова 
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розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства,  техніки і 

технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя 

Політологія 

3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

Вміти пізнавати нові зв'язки й 

відношення об'єктів, 

розширяти і поглиблювати свої 

знання про них; аналізувати 

ісинтезувати утворені поняття 

шляхом суджень, міркувань, 

умовиводів 

Історія України 

Українська мова (за професійним  

спрямуванням) 

Філософія  

Історія української культури 

Іноземна мова (за професійним  

спрямуванням) Англійська мова 

Політологія 

 

4. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях 

Вміти розв’язувати складні 

задачі і проблеми, які 

виникають у професійній 

діяльності. 

Історія України 

Українська мова (за професійним  

спрямуванням) 

Філософія  

Історія української культури 

Іноземна мова (за професійним  

спрямуванням) Англійська мова 

Політологія 

 

5.Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння 

професійної діяльності 

 

Вміти здійснювати професійну 

діяльність, що потребує 

постійного оновлення та 

інтеграції знань. 

 Історія України 

Українська мова (за професійним  

спрямуванням) 

Філософія  

Історія української культури 

Іноземна мова (за професійним  

спрямуванням) Англійська мова 

Політологія 

 

6.Здатність спілкуватися 

державною мовою як 

усно, так і 

письмово 

 

Вміти застосовувати знання 

державної мови, як усно так і 

письмово 

Історія України 

Українська мова (за професійним  

спрямуванням) 

Філософія  

Історія української культури 

Іноземна мова (за професійним  

спрямуванням) Англійська мова 

Політологія 

 

7.Здатність спілкуватися 

іноземною мовою 

Вміти використовувати 

іноземну мову у професійній 

діяльності 

Історія України 

Українська мова (за професійним  

спрямуванням) 

Філософія  

Історія української культури 

Іноземна мова (за професійним  
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спрямуванням) Англійська мова 

Політологія 

8.Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій 

Вміти використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній галузі, 

що потребує оновлення та 

інтеграції знань. 

Українська мова (за професійним  

спрямуванням) 

Філософія  

Історія української культури 

Іноземна мова (за професійним  

спрямуванням) Англійська мова 

Політологія 

 

9.Визначеність і 

наполегливість 

поставлених завдань і 

взятих обов’язків 

Вміти визначати мету та 

завдання, бути наполегливим 

та сумлінним при виконанні 

обов’язків 

Українська мова (за професійним  

спрямуванням) 

Філософія  

Історія української культури 

Іноземна мова (за професійним  

спрямуванням) Англійська мова 

Політологія 

 

10.Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

 

Вміти приймати обґрунтоване 

рішення, обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної 

командної роботи 

Українська мова (за професійним  

спрямуванням) 

Філософія  

Історія української культури 

Іноземна мова (за професійним  

спрямуванням) Англійська мова 

Політологія 

 

11.Здатність працювати в 

команді 

Вміти обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної 

командної роботи 

Українська мова (за професійним  

спрямуванням) 

Філософія  

Історія української культури 

Іноземна мова (за професійним  

спрямуванням) Англійська мова 

Політологія 

 

12.Навички 

міжособистісної взаємодії 

 

Вміти обирати способи та 

стратегії спілкування для 

міжособистісної взаємодії 

Українська мова (за професійним  

спрямуванням) 

Філософія  

Історія української культури 

Іноземна мова (за професійним  

спрямуванням) Англійська мова 

Політологія 

 

13.Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

Вміти застосовувати етичні та 

деонтологічні норми і 

принципи у професійній 

діяльності 

Українська мова (за професійним  

спрямуванням) 

Філософія  

Історія української культури 

Іноземна мова (за професійним  

спрямуванням) Англійська мова 

Політологія 

 

II. Цикл професійної  підготовки   

1.Здатність застосовувати 

професійні та правові 

стандарти в повсякденній 

медсестринській 

практиці. 

 Вміти застосовувати 

професійні стандарти надання 

медичної допомоги в 

повсякденній практиці. Вміти 

дотримуватись вимог 

Мікробіологія  

Основи біологічної фізики та 

медична апаратура 

Медична хімія 

Біологічна хімія 
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медичного та правового 

законодавства в роботі 

медичної сестри. 

Анатомія людини 

Фізіологія 

Латинська мова і медична 

термінологія 

Фармакологія та медична рецептура  

Патоморфологія та патофізіологія 

Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

Основи медсестринства 

Медсестринство у внутрішній 

медицині 

 Медсестринство в хірургії 

Медична та соціальна реабілітація 

Медсестринство в педіатрії 

Анестезіологія та реаніматологія 

 Медсестринство в сімейній 

медицині 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві 

Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг  

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство 

Клінічне медсестринство 

- у внутрішній медицині 

- в хірургії 

- в педіатрії 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією 

Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі    

2 .Здатність 

розпізнавати й 

інтерпретувати ознаки 

здоров'я і його змін, 

хвороби чи 

інвалідності (оцінка, 

діагноз) обмежень , 

можливості 

повноцінної 

життєдіяльності і 

визначати проблеми 

пацієнтів при різних 

захворюваннях та 

станах. 

Вміти провести бесіду з 

пацієнтом (у т.ч з дитиною), на 

підставі алгоритмів та 

стандартів, використовуючи 

стандартні методики провести 

фізикальне обстеження 

пацієнта. Вміти обстежити 

психомоторний та фізичний 

розвиток дитини Вміти оцінити 

стан здоров’я людини (у т.ч. 

дитини). 

Мікробіологія  

Основи біологічної фізики та 

медична апаратура 

Медична хімія 

Біологічна хімія 

Анатомія людини 

Фізіологія 

Латинська мова і медична 

термінологія 

Фармакологія та медична рецептура  

Патоморфологія та патофізіологія 

Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

Основи медсестринства 

Медсестринство у внутрішній 

медицині 

 Медсестринство в хірургії 
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Медична та соціальна реабілітація 

Медсестринство в педіатрії 

Анестезіологія та реаніматологія 

 Медсестринство в сімейній 

медицині 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві 

Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг 

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство 

Клінічне медсестринство 

- у внутрішній медицині 

- в хірургії 

- в педіатрії 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією 

Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі    

3.Задоволення потреб 

пацієнта/клієнта протягом 

різних періодів усього 

життя (включаючи процес 

вмирання) шляхом 

планування, допомоги і 

виконання 

медсестринських 

втручань, оцінки та 

корекції індивідуальних 

планів догляду, створених 

у співпраці з 

пацієнтом/клієнтом, 

особами, що доглядають 

членами сім’ї та іншими 

медичними і соціальними 

працівниками 

Вміти планувати та надавати 

медсестринську допомогу 

пацієнтам/клієнтам у різні 

періоди життя (включаючи 

процес вмирання). Вміти 

виконувати мед сестринські 

втручання, вараховуючи 

особливості різних періодів 

життя. Вміти оцінювати та 

коректувати індивідуальні 

плани догляду за 

пацієнтом/клієнтом в різні 

вікові періоди. Вміти 

співпрацювати з особами, що 

доглядають за 

пацієнтом/клієнтом, членами 

сім’ї та іншими медичними і 

соціальними працівниками в 

процесі вмирання.пацієнта. 

 Мікробіологія  

Основи біологічної фізики та 

медична апаратура 

Медична хімія 

Біологічна хімія 

Анатомія людини 

Фізіологія 

Латинська мова і медична 

термінологія 

Фармакологія та медична рецептура 

Патоморфологія та патофізіологія 

Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

Основи медсестринства 

Медсестринство у внутрішній 

медицині 

 Медсестринство в хірургії 

Медична та соціальна реабілітація 

Медсестринство в педіатрії 

Анестезіологія та реаніматологія 

 Медсестринство в сімейній 

медицині 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві 

Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг  

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство 

Клінічне медсестринство 
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- у внутрішній медицині 

- в хірургії 

- в педіатрії 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією 

Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі    

4.Застосовування 

медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для 

забезпечення 

пацієнтові/клієнтові 

гідного ставлення 

приватності/інтимності, 

конфіденційності, захисту 

його прав, фізичних, 

психологічних та 

духовних потреб на 

засадах 

транскультурального 

медсестринства, 

толерантної та неосудної 

поведінки. 

Вміти забезпечувати 

пацієнту/клієнту при виконанні 

медсестринських втручань та 

дій приватність/інтимність/, 

конфіденційність, захист його 

прав. Вміти задовольняти 

фізичні, психологічні та 

духовні потреби 

пацієнта/клієнта на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки. 

Мікробіологія  

Основи біологічної фізики та 

медична апаратура 

Медична хімія 

Біологічна хімія 

Анатомія людини 

Фізіологія 

Латинська мова і медична 

термінологія 

Фармакологія та медична рецептура  

Патоморфологія та патофізіологія 

Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

Основи медсестринства 

Медсестринство у внутрішній 

медицині 

 Медсестринство в хірургії 

Медична та соціальна реабілітація 

Медсестринство в педіатрії 

Анестезіологія та реаніматологія 

 Медсестринство в сімейній 

медицині 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві 

Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг  

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство 

Клінічне медсестринство 

- у внутрішній медицині 

- в хірургії 

- в педіатрії 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією 

Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі    

 

5. Здатність ефективно 

застосовувати сукупність 

медсестринських навичок 

Вміти визначати, на підставі 

попереднього та клінічного 

діагнозу, характер харчування 

 Мікробіологія  

Основи біологічної фізики та 

медична апаратура 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Назви навчальних дисциплін, 

практик 

 

(вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для 

забезпечення догляду на 

основі холістичного 

(цілісного) підходу, 

враховуючи задоволення 

потреб пацієнта у 

комфорті, харчуванні, 

особистій гігієні та 

здатності особи 

задовольняти свої 

щоденні потреби. 

 

при лікуванні захворювань (за 

списком 2); забезпечувати 

руховий режим та особисту 

гігієну 

Медична хімія 

Біологічна хімія 

Анатомія людини 

Фізіологія 

Латинська мова і медична 

термінологія 

Фармакологія та медична рецептура 

Патоморфологія та патофізіологія 

Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

Основи медсестринства 

Медсестринство у внутрішній 

медицині 

 Медсестринство в хірургії 

Медична та соціальна реабілітація 

Медсестринство в педіатрії 

Анестезіологія та реаніматологія 

 Медсестринство в сімейній 

медицині 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві 

Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг  

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство 

Клінічне медсестринство 

- у внутрішній медицині 

- в хірургії 

- в педіатрії 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією 

Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі    

6. Здатність ефективно 

застосовувати сукупність 

медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій при оцінці 

функціонального стану 

пацієнтів/клієнтів, 

підготовки їх до 

діагностичних досліджень 

чи забору біологічного 

матеріалу  для 

лабораторних досліджень. 

 

Вміти аналізувати результати 

лабораторних та 

інструментальних досліджень 

та на їх підставі оцінити 

інформацію щодо діагнозу 

хворого (за списком 4) 

Мікробіологія  

Основи біологічної фізики та 

медична апаратура 

Медична хімія 

Біологічна хімія 

Анатомія людини 

Фізіологія 

Латинська мова і медична 

термінологія 

Фармакологія та медична рецептура  

Патоморфологія та патофізіологія 

Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

Основи медсестринства 

Медсестринство у внутрішній 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Назви навчальних дисциплін, 

практик 

 

медицині 

 Медсестринство в хірургії 

Медична та соціальна реабілітація 

Медсестринство в педіатрії 

Анестезіологія та реаніматологія 

 Медсестринство в сімейній 

медицині 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві 

Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг  

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство 

Клінічне медсестринство 

- у внутрішній медицині 

- в хірургії 

- в педіатрії 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією 

Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі    

7. Збереження власного 

здоров'я медичної сестри 

при здійсненні догляду, 

виконанні маніпуляцій та 

процедур, при 

переміщенні і 

транспортуванні 

пацієнта/клієнта 

Вміти дотримуватись правил 

асептики, антисептики та 

інфекційної безпеки при 

здійсненні догляду за 

пацієнтом, виконанні 

маніпуляцій та процедур, при 

різних видах переміщення та 

транспортування 

пацієнта/клієнта. 

 Мікробіологія  

Основи біологічної фізики та 

медична апаратура 

Медична хімія 

Біологічна хімія 

Анатомія людини 

Фізіологія 

Латинська мова і медична 

термінологія 

Фармакологія та медична рецептура  

Патоморфологія та патофізіологія 

Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

Основи медсестринства 

Медсестринство у внутрішній 

медицині 

 Медсестринство в хірургії 

Медична та соціальна реабілітація 

Медсестринство в педіатрії 

Анестезіологія та реаніматологія 

 Медсестринство в сімейній 

медицині 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві 

Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг  

Медичне та фармацевтичне 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Назви навчальних дисциплін, 

практик 

 

товарознавство 

Клінічне медсестринство 

- у внутрішній медицині 

- в хірургії 

- в педіатрії 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією 

Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі    

8.Профілактична 

діяльність медичної 

сестри направлена  на 

збереження і зміцнення 

здоров’я, попередження 

захворювань й 

інформування та навчання 

пацієнта та членів його 

родини. 

 

Вміти проводити 

профілактичні заходи, 

спрямовані на збереження і 

зміцнення здоров’я пацієнта та 

профілактику захворювань. 

Вміти інформувати пацієнта 

про ці заходи та ефективно 

навчати пацієнта і членів його 

родини (оточення) принципам 

здорового способу життя та 

профілактики різних 

захворювань 

 Мікробіологія  

Основи біологічної фізики та 

медична апаратура 

Медична хімія 

Біологічна хімія 

Анатомія людини 

Фізіологія 

Латинська мова і медична 

термінологія 

Фармакологія та медична рецептура  

Патоморфологія та патофізіологія 

Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

Основи медсестринства 

Медсестринство у внутрішній 

медицині 

 Медсестринство в хірургії 

Медична та соціальна реабілітація 

Медсестринство в педіатрії 

Анестезіологія та реаніматологія 

 Медсестринство в сімейній 

медицині 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві 

Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг  

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство 

Клінічне медсестринство 

- у внутрішній медицині 

- в хірургії 

- в педіатрії 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією 

Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі    

 

9. Здатність здійснювати Вміти планувати і здійснювати Мікробіологія   



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Назви навчальних дисциплін, 

практик 

 

організацію, 

впровадження та контроль 

медсестринського 

процесу в паліативній та 

хоспісній допомозі. 

 

догляд за пацієнтами, 

використовуючи стандарти та 

протоколи медсестринської 

діяльності; виявляти дійсні 

проблеми; забезпечувати 

лікувально-охоронний та 

санітарнопротиепідемічний 

режим в хоспісах; володіти 

принципами лікування 

больових синдромів; надавати 

паліативну допомогу 

інкурабельним хворим; 

прогнозувати потенційні 

проблеми та запобігати їм; 

реалізовувати побутові, 

соціальні та релігійні потреби 

пацієнтів; навчати 

доглядальників особливостям 

догляду за тяжкохворими та 

агонуючими пацієнтами 

Основи біологічної фізики та 

медична апаратура 

Медична хімія 

Біологічна хімія 

Анатомія людини 

Фізіологія 

Латинська мова і медична 

термінологія 

Фармакологія та медична рецептура  

Патоморфологія та патофізіологія 

Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

Основи медсестринства 

Медсестринство у внутрішній 

медицині 

 Медсестринство в хірургії 

Медична та соціальна реабілітація 

Медсестринство в педіатрії 

Анестезіологія та реаніматологія 

 Медсестринство в сімейній 

медицині 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві 

Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг  

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство 

Клінічне медсестринство 

- у внутрішній медицині 

- в хірургії 

- в педіатрії 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією 

Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі    

10.Здатність до 

організації надання 

медичної допомоги за 

принципом сімейної 

медицини. 

 

Вміти використовувати 

стандарти та нормативні 

документи у професійній 

діяльності при організації 

роботи центрів ПМСД, 

амбулаторій, відділень 

загальної практики сімейної 

медицини та наданні медичної 

допомоги в домашніх умовах; 

проводити профілактичну та 

протиепідемічну роботу на 

дільниці; пропагувати медичні 

та санітарногігієнічні знання 

Мікробіологія  

Основи біологічної фізики та 

медична апаратура 

Медична хімія 

Біологічна хімія 

Анатомія людини 

Фізіологія 

Латинська мова і медична 

термінологія 

Фармакологія та медична рецептура  

Патоморфологія та патофізіологія 

Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Назви навчальних дисциплін, 

практик 

 

серед населення дільниці; - 

брати активну участь у 

проведенні диспансеризації та 

реабілітаційних заходів при 

найпоширеніших 

захворюваннях; - вести 

передбачену МОЗ України 

медичну документацію. 

Основи медсестринства 

Медсестринство у внутрішній 

медицині 

 Медсестринство в хірургії 

Медична та соціальна реабілітація 

Медсестринство в педіатрії 

Анестезіологія та реаніматологія 

 Медсестринство в сімейній 

медицині 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві 

Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг 

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство 

Клінічне медсестринство 

- у внутрішній медицині 

- в хірургії 

- в педіатрії 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією 

Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі    

11. Здатність проводити 

медичну та соціальну 

реабілітацію з метою 

відновлення здоров'я 

населення. 

Вміти виконувати окремі 

реабілітаційні методики для 

відновлення здоров’я, або 

використання залишкового 

рівня здоров’я для оволодіння 

доступною професією Вміти: - 

розбиратись в питаннях 

сумісності фармакологічних 

препаратів; - визначати 

можливі прояви побічної дії та 

симптоми передозування 

медикаментів, методи їх 

попередження і лікування; - 

враховувати особливості 

фармакокінетики та 

фармакодинаміки 

медикаментів при 

компромісній функції різних 

органів та систем 

Мікробіологія  

Основи біологічної фізики та 

медична апаратура 

Медична хімія 

Біологічна хімія 

Анатомія людини 

Фізіологія 

Латинська мова і медична 

термінологія 

Фармакологія та медична рецептура  

Патоморфологія та патофізіологія 

Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

Основи медсестринства 

Медсестринство у внутрішній 

медицині 

 Медсестринство в хірургії 

Медична та соціальна реабілітація 

Медсестринство в педіатрії 

Анестезіологія та реаніматологія 

 Медсестринство в сімейній 

медицині 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві 

Економіка охорони здоров’я. 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Назви навчальних дисциплін, 

практик 

 

Маркетинг медичних послуг  

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство 

Клінічне медсестринство 

- у внутрішній медицині 

- в хірургії 

- в педіатрії 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією 

Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі    

12.Здатність 

орієнтуватися у 

визначенні групової 

належності лікарських 

засобів, особливостях їх 

фармакокінетики та 

фармакодинаміки 

 

Вміти: - розбиратись в 

питаннях сумісності 

фармакологічних препаратів; - 

визначати можливі прояви 

побічної дії та симптоми 

передозування медикаментів, 

методи їх попередження і 

лікування; - враховувати 

особливості фармакокінетики 

та фармакодинаміки 

медикаментів при 

компромісній функції різних 

органів та систем 

Мікробіологія  

Основи біологічної фізики та 

медична апаратура 

Медична хімія 

Біологічна хімія 

Анатомія людини 

Фізіологія 

Латинська мова і медична 

термінологія 

Фармакологія та медична рецептура 

Патоморфологія та патофізіологія 

Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

Основи медсестринства 

Медсестринство у внутрішній 

медицині 

 Медсестринство в хірургії 

Медична та соціальна реабілітація 

Медсестринство в педіатрії 

Анестезіологія та реаніматологія 

 Медсестринство в сімейній 

медицині 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві 

Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг  

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство 

Клінічне медсестринство 

- у внутрішній медицині 

- в хірургії 

- в педіатрії 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією 

Основи охорони праці та охорона 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Назви навчальних дисциплін, 

практик 

 

праці в галузі    

13. Здатність виявляти 

зв’язок клінічних проявів 

захворювань з 

результатами додаткових 

методів дослідження. 

 

Вміти: - використовувати 

основні методи 

медсестринського обстеження 

пацієнтів різного профілю; - 

інтерпретувати результати 

додаткових методів 

дослідження; - обгрунтовувати 

призначення етіотропної, 

патогенетичної та 

симптоматичної терапії. 

Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

Основи медсестринства 

Медсестринство у внутрішній 

медицині 

 Медсестринство в хірургії 

Медична та соціальна реабілітація 

Медсестринство в педіатрії 

Анестезіологія та реаніматологія 

 Медсестринство в сімейній 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві 

Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг  

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство 

Клінічне медсестринство 

- у внутрішній медицині 

- в хірургії 

- в педіатрії 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією 

Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі    

 

14.Здатність 

організовувати та 

надавати невідкладну 

допомогу при різних 

гострих станах. 

Вміти: - організовувати 

медичну допомогу у 

відділеннях інтенсивної терапії 

та реанімаційному відділенні; - 

надавати невідкладну допомогу 

при гострих та термінальних 

станах; - виконувати 

реанімаційні заходи; - 

застосовувати сучасні інфузійні 

розчини відповідно до 

нормативнодирективних 

документів МОЗ України; 

Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

Основи медсестринства 

Медсестринство у внутрішній 

медицині 

 Медсестринство в хірургії 

Медична та соціальна реабілітація 

Медсестринство в педіатрії 

Анестезіологія та реаніматологія 

 Медсестринство в сімейній 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві 

Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг  

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство 

Клінічне медсестринство 

- у внутрішній медицині 

- в хірургії 

- в педіатрії 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини 

Клінічна фармакологія з 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Назви навчальних дисциплін, 

практик 

 

токсикологією 

Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі    

15.Здатність 

організовувати та 

надавати невідкладну 

допомогу в надзвичайних 

ситуаціях у мирний та 

воєнний час. 

 

Вміти: - проводити медичне 

сортування поранених та 

потерпілих; - транспортувати 

пацієнтів при термінальних 

станах, пораненнях, травмах та 

ушкодженнях з місць 

катастроф та бойових дій; - 

надавати невідкладну допомогу 

потерпілому в залежності від 

суті ушкодження 

Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

Основи медсестринства 

Медсестринство у внутрішній 

медицині 

 Медсестринство в хірургії 

Медична та соціальна реабілітація 

Медсестринство в педіатрії 

Анестезіологія та реаніматологія 

 Медсестринство в сімейній 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві 

Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг  

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство 

Клінічне медсестринство 

- у внутрішній медицині 

- в хірургії 

- в педіатрії 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією 

Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі    

 

16.Здатність 

організовувати та 

управляти 

медсестринським 

структурним підрозділом 

(лідерство та 

менеджмент). 

Вміти: - займатись 

медсестринським 

адмініструванням; - приймати 

управлінські рішення, 

забезпечувати їх виконання на 

основі застосування моделей 

медсестринського керівництва; 

- забезпечувати виконання 

наказів та постанов з питань 

охорони здоров’я; - освоїти 

функціональні обов’язки 

керівника медсестринських 

служб; - знати порядок 

проведення ліцензування та 

акредитації 

лікувальнопрофілактичних 

закладів, лабораторій різного 

профілю; - підбирати кадри, 

проводити аналіз якісного 

складу кадрів та оцінку їх 

діяльності; - вести медичну 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві 

Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг  

 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Назви навчальних дисциплін, 

практик 

 

обліковозвітну документацію зі 

своєї ділянки роботи; - 

працювати у команді. 

ІІІ Цикл вибіркових компонентів освітньої програми   

1.Володіння навичками 

міжособистісної 

взаємодії, вміння 

працювати в команді, 

налагоджувати контакт з 

різними за віком, 

характером і статусом 

людьми. 

Вміти використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній галузі, 

що потребує оновлення та 

інтеграції знань,опрацьовувати 

професійний досвід в сфері 

обраної спеціальності.  

Історія медицини та медсестринства  

Медична біологія 

Медична інформатика  

Соціальна медицина 

Медсестринські теорії та процес 

Громадське здоров’я та громадське 

медсестринство 

Безпека життєдіяльності  

Основи психології та міжособове 

спілкування 

Основи екології та профілактичної 

медицини 

Ріст і розвиток людини 

Медсестринство в психіатрії та 

наркології  

Медсестринство в геронтології та 

геріатрії 

Психічне здоров’я 

Медсестринська етика та 

деонтологія 

Медсестринство в гінекології 

Медсестринство в анкології та 

паліативна медицина 

Медсестринство в інсектології 

Епідеміологія 

 

2.Здатність  до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу до 

глибокого професійного 

мислення, методологічних 

та практичних навичок 

аналітичного рівня щодо 

осмислення професії, 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях 

Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові 

цінності і досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

Вміти пізнавати нові зв'язки й 

відношення об'єктів, 

розширяти і поглиблювати свої 

знання про них; аналізувати і 

синтезувати утворені поняття 

шляхом суджень, міркувань, 

умовиводів ,  розв’язувати 

складні задачі і проблеми, які 

виникають у професійній 

діяльності, міти здійснювати 

професійну діяльність, що 

потребує постійного оновлення 

та інтеграції знань. 

Історія медицини та медсестринства 

Медична біологія 

Медична інформатика  

Соціальна медицина 

Медсестринські теорії та процес 

Громадське здоров’я та громадське 

медсестринство 

Безпека життєдіяльності  

Основи психології та міжособове 

спілкування 

Основи екології та профілактичної 

медицини 

Ріст і розвиток людини 

Медсестринство в психіатрії та 

наркології  

Медсестринство в геронтології та 

геріатрії 

Психічне здоров’я 

Медсестринська етика та 

деонтологія 

Медсестринство в гінекології 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 
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Назви навчальних дисциплін, 

практик 

 

суспільства, техніки і 

технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя 

Медсестринство в анкології та 

паліативна медицина 

Медсестринство в інсектології 

Епідеміологія 

3.Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях,  знання в галузі 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій, що 

застосовуються у 

професійній діяльності, 

здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

Вміти використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній 

діяльності, Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати 

способи та стратегії 

спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи, 

Вміти застосовувати етичні та 

деонтологічні норми і 

принципи у професійній 

діяльності 

Історія медицини та медсестринства  

Медична біологія 

Медична інформатика  

Соціальна медицина 

Медсестринські теорії та процес 

Громадське здоров’я та громадське 

медсестринство 

Безпека життєдіяльності  

Основи психології та міжособове 

спілкування 

Основи екології та профілактичної 

медицини 

Ріст і розвиток людини 

Медсестринство в психіатрії та 

наркології  

Медсестринство в геронтології та 

геріатрії 

Психічне здоров’я 

Медсестринська етика та 

деонтологія 

Медсестринство в гінекології 

Медсестринство в анкології та 

паліативна медицина 

Медсестринство в інсектології 

Епідеміологія 

 

4.Здатність працювати в 

команді Здатність 

застосовувати професійні 

та правові стандарти в 

повсякденній 

медсестринській практиці, 

здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

Вміти обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної 

командної роботи Вміти 

застосовувати професійні 

стандарти надання медичної 

допомоги в повсякденній 

практиці. Вміти дотримуватись 

вимог медичного та правового 

законодавства в роботі 

медичної сестри. Вміти 

розв’язувати складні задачі і 

проблеми, які виникають у 

професійній діяльності. Вміти 

приймати обґрунтоване 

рішення, обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної 

Історія медицини та медсестринства 

Медична біологія 

Медична інформатика  

Соціальна медицина 

Медсестринські теорії та процес 

Громадське здоров’я та громадське 

медсестринство 

Безпека життєдіяльності  

Основи психології та міжособове 

спілкування 

Основи екології та профілактичної 

медицини 

Ріст і розвиток людини 

Медсестринство в психіатрії та 

наркології  

Медсестринство в геронтології та 

геріатрії 

Психічне здоров’я 
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командної роботи Медсестринська етика та 

деонтологія 

Медсестринство в гінекології 

Медсестринство в анкології та 

паліативна медицина 

Медсестринство в інсектології 

Епідеміологія 

5.Здатність розпізнавати й 

інтерпретувати ознаки 

здоров’я і його змін, 

хвороби чи інвалідності 

(оцінка/діагноз), 

обмежень можливості 

повноцінної 

життєдіяльності і 

визначати проблеми 

пацієнтів при різних 

захворюваннях та станах 

Вміти застосовувати 

професійні стандарти надання 

медичної допомоги в 

повсякденній практиці. Вміти 

дотримуватись вимог 

медичного та правового 

законодавства в роботі 

медичної сестри. пацієнтом (у 

т.ч з дитиною), на підставі 

алгоритмів та стандартів, 

використовуючи стандартні 

методики провести фізикальне 

обстеження пацієнта. Вміти 

обстежити психомоторний та 

фізичний розвиток дитини 

Вміти оцінити стан здоров’я 

людини (у т.ч. дитини). 

Історія медицини та медсестринства  

Медична біологія 

Медична інформатика  

Соціальна медицина 

Медсестринські теорії та процес 

Громадське здоров’я та громадське 

медсестринство 

Безпека життєдіяльності  

Основи психології та міжособове 

спілкування 

Основи екології та профілактичної 

медицини 

Ріст і розвиток людини 

Медсестринство в психіатрії та 

наркології  

Медсестринство в геронтології та 

геріатрії 

Психічне здоров’я 

Медсестринська етика та 

деонтологія 

Медсестринство в гінекології 

Медсестринство в анкології та 

паліативна медицина 

Медсестринство в інсектології 

Епідеміологія 

 

6.Здатність ефективно 

застосовувати сукупність 

медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для 

забезпечення догляду на 

основі холістичного 

(цілісного) підходу, 

враховуючи задоволення 

потреб пацієнта у 

комфорті, харчуванні, 

особистій гігієні та 

здатності особи 

задовольняти свої 

щоденні потреби ,  

ефективно застосовувати 

сукупність 

медсестринських навичок 

Вміти  аналізувати результати 

лабораторних та 

інструментальних досліджень 

та на їх підставі оцінити 

інформацію щодо діагнозу 

хворого (за списком 4),  

визначати, на підставі 

попереднього та клінічного 

діагнозу, характер харчування 

при лікуванні захворювань (за 

списком 2); забезпечувати 

руховий режим та особисту 

гігієну, обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної 

командної роботи, Вміти 

проводити профілактичні 

заходи, спрямовані на 

Історія медицини та медсестринства 

Медична біологія 

Медична інформатика  

Соціальна медицина 

Медсестринські теорії та процес 

Громадське здоров’я та громадське 

медсестринство 

Безпека життєдіяльності  

Основи психології та міжособове 

спілкування 

Основи екології та профілактичної 

медицини 

Ріст і розвиток людини 

Медсестринство в психіатрії та 

наркології  

Медсестринство в геронтології та 

геріатрії 

Психічне здоров’я 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Назви навчальних дисциплін, 

практик 

 

(вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій при оцінці 

функціонального стану 

пацієнтів/клієнтів, 

підготовці їх до 

діагностичних досліджень 

та заборі біологічного 

матеріалу для 

лабораторних досліджень 

збереження і зміцнення 

здоров’я пацієнта та 

профілактику захворювань. 

Вміти інформувати пацієнта 

про ці заходи та ефективно 

навчати пацієнта і членів його 

родини (оточення) принципам 

здорового способу життя та 

профілактики різних 

захворювань 

Медсестринська етика та 

деонтологія 

Медсестринство в гінекології 

Медсестринство в анкології та 

паліативна медицина 

Медсестринство в інсектології 

Епідеміологія 

7.Збереження власного 

здоров’я фахівця при 

здійсненні догляду, 

виконанні маніпуляцій та 

процедур, при 

переміщенні і 

транспортуванні пацієнта 

Профілактична діяльність 

медичної сестри, 

направлена на збереження 

і зміцнення здоров’я, 

попередження 

захворювань й 

інформування та навчання 

пацієнта та членів його 

родини 

Вміти дотримуватись правил 

асептики, антисептики та 

інфекційної безпеки при 

здійсненні догляду за 

пацієнтом, виконанні 

маніпуляцій та процедур, при 

різних видах переміщення та 

транспортування 

пацієнта/клієнта. Вміти 

проводити профілактичні 

заходи, спрямовані на 

збереження і зміцнення 

здоров’я пацієнта та 

профілактику захворювань,  

інформувати пацієнта про ці 

заходи та ефективно навчати 

пацієнта і членів його родини 

(оточення) принципам 

здорового способу життя та 

профілактики різних 

захворювань. 

Історія медицини та медсестринства  

Медична біологія 

Медична інформатика  

Соціальна медицина 

Медсестринські теорії та процес 

Громадське здоров’я та громадське 

медсестринство 

Безпека життєдіяльності  

Основи психології та міжособове 

спілкування 

Основи екології та профілактичної 

медицини 

Ріст і розвиток людини 

Медсестринство в психіатрії та 

наркології  

Медсестринство в геронтології та 

геріатрії 

Психічне здоров’я 

Медсестринська етика та 

деонтологія 

Медсестринство в гінекології 

Медсестринство в анкології та 

паліативна медицина 

Медсестринство в інсектології 

Епідеміологія 

 

8.Здатність здійснювати 

організацію, 

впровадження та контроль 

медсестринського 

процесу в паліативній та 

хоспісній допомозі 

Вміти планувати і здійснювати 

догляд за пацієнтами, 

використовуючи стандарти та 

протоколи медсестринської 

діяльності; виявляти дійсні 

проблеми; забезпечувати 

лікувально-охоронний та 

санітарнопротиепідемічний 

режим в хоспісах; володіти 

принципами лікування 

больових синдромів; надавати 

паліативну допомогу 

інкурабельним хворим; 

прогнозувати потенційні 

проблеми та запобігати їм; 

Історія медицини та медсестринства  

Медична біологія 

Медична інформатика  

Соціальна медицина 

Медсестринські теорії та процес 

Громадське здоров’я та громадське 

медсестринство 

Безпека життєдіяльності  

Основи психології та міжособове 

спілкування 

Основи екології та профілактичної 

медицини 

Ріст і розвиток людини 

Медсестринство в психіатрії та 

наркології  

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Назви навчальних дисциплін, 

практик 

 

реалізовувати побутові, 

соціальні та релігійні потреби 

пацієнтів; навчати 

доглядальників особливостям 

догляду за тяжкохворими та 

агонуючими пацієнтами. 

Медсестринство в геронтології та 

геріатрії 

Психічне здоров’я 

Медсестринська етика та 

деонтологія 

Медсестринство в гінекології 

Медсестринство в анкології та 

паліативна медицина 

Медсестринство в інсектології 

Епідеміологія 

9.Здатність проводити 

медичну та соціальну 

реабілітацію з метою 

відновлення здоров’я 

населення, 

профілактична діяльність 

медичної сестри, 

направлена на збереження 

і зміцнення здоров’я, 

попередження 

захворювань й 

інформування та навчання 

пацієнта та членів його 

родини 

Вміти проводити 

профілактичні заходи, 

спрямовані на збереження і 

зміцнення здоров’я пацієнта та 

профілактику захворювань. 

Вміти інформувати пацієнта 

про ці заходи та ефективно 

навчати пацієнта і членів його 

родини (оточення) принципам 

здорового способу життя та 

профілактики різних 

захворювань Вміти виконувати 

окремі реабілітаційні методики 

для відновлення здоров’я, або 

використання залишкового 

рівня здоров’я для оволодіння 

доступною професією 

Історія медицини та медсестринства  

Медична біологія 

Медична інформатика  

Соціальна медицина 

Медсестринські теорії та процес 

Громадське здоров’я та громадське 

медсестринство 

Безпека життєдіяльності  

Основи психології та міжособове 

спілкування 

Основи екології та профілактичної 

медицини 

Ріст і розвиток людини 

Медсестринство в психіатрії та 

наркології  

Медсестринство в геронтології та 

геріатрії 

Психічне здоров’я 

Медсестринська етика та 

деонтологія 

Медсестринство в гінекології 

Медсестринство в анкології та 

паліативна медицина 

Медсестринство в інсектології 

Епідеміологія 

 

10.Здатність виявляти 

зв’язок клінічних проявів 

захворювань з 

результатами додаткових 

методів дослідження 

Вміти: - використовувати 

основні методи 

медсестринського обстеження 

пацієнтів різного профілю; - 

інтерпретувати результати 

додаткових методів 

дослідження; - обгрунтовувати 

призначення етіотропної, 

патогенетичної та 

симптоматичної терапії. 

Історія медицини та медсестринства  

Медична біологія 

Медична інформатика  

Соціальна медицина 

Медсестринські теорії та процес 

Громадське здоров’я та громадське 

медсестринство 

Безпека життєдіяльності  

Основи психології та міжособове 

спілкування 

Основи екології та профілактичної 

медицини 

Ріст і розвиток людини 

Медсестринство в психіатрії та 

наркології  

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Назви навчальних дисциплін, 

практик 

 

Медсестринство в геронтології та 

геріатрії 

Психічне здоров’я 

Медсестринська етика та 

деонтологія 

Медсестринство в гінекології 

Медсестринство в анкології та 

паліативна медицина 

Медсестринство в інсектології 

Епідеміологія 

 

 


