
Опис освітньої програми «Медсестринство», спеціальності 223 

«Медсестринство» 

 

Відповідно до стандарту вищої освіти Спеціальності 223 «Медсестринство», 

Галузі знань 22 «Охорона Здоров`я» розроблено освітню програму 

«Медсестринство» в ПВНЗ «Медико – Природничий Університет», взявши за 

основу європейську парадигму з урахуванням компетентністного підходу з 

використанням ЄКТС, де для досягнення запланованих результатів навчання 

за освітньою програмою передбачаються певні витрати часу здобувачами 

освіти, тобто «необхідний» і «достатній» обсяг навчального навантаження, 

виражений у кредитах ЄКТС (1 кредит ЄКТС = 30 годинам). Навчальне 

навантаження здобувачів освіти включає всі види робіт (аудиторну, 

самостійну, практичну, лабораторну тощо) відповідно до навчального плану 

освітньої програми. За новим Законом України «Про вищу освіту» 

спеціалізація – це складова спеціальності, що визначається ЗВО і передбачає 

профільну спеціалізовану освітню (освітньо-професійну) програму 

підготовки здобувачів вищої освіти. Для розробки освітньої програми 

«Медсестринство» була створена профільна проектна група у складі трьох 

осіб. Робота над освітньою програмою здійснювалась під керівництвом 

доктора медичних наук, професора, декана Медичного факультету ПВНЗ 

«Медико-Природничий Університет» Н.В.Башмакової. Освітня програма 

створювалась відповідно до вимог і запитів ринку праці та забезпечення 

діючих спеціальностей Галузі знань 22 «Охорона Здоров`я» в південному 

регіоні. Для визначення необхідності розроблена освітня програма 

Спеціальності «Медсестринство», Спеціалізації «Медсестринство» був 

проведений моніторинг щодо необхідності підготовки фахівців в даній 

галузі. Дана освітня програма спрямована на отримання знань, вмінь та 

професійних компетентностей для роботи в медичних установах, що ведуть 

до присвоєння першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Галузі знань 22 

«Охорона Здоров`я», Спеціальності «Медсестринство». Освітня програма 

ґрунтується на теоретичній підготовці з обов`язковим включенням 

практичних компонентів та новітніх досліджень в медичній галузі. Мета 

освітньої програми полягає в створенні єдиного зразка, в якому визначається 

нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної 

атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівню освіти задля 

підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі Охорони Здоров`я, що 

володіють знаннями з теорії та практики розвитку медсестринства, розвитку 

компетентностей необхідних для професійної діяльності, а також створення 

системи освітніх компонентів на першому на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти, Галузь знань 22 «Охорона Здоров`я», Спеціальність 223 

«Медсестринство», що візначає: 

-вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

освітньою програмою; 

-перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення; 

-кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї освітньої програми; 



- очікувані результати навчання, якими повинні оволодіти здобувачі вищої 

освіти першого (баклаврського) рівня, Галузь знань 22 «Охороно Здоров`я», 

Спеціальність 223 «Медсестринство». Максимальний навчальний час даної 

освітньої програми розподіляється на компоненти: обов’язкові дисципліни – 

75 %; вибіркові дисципліни – 25 %. Термін навчання – 4 роки (на базі повної 

загальної середньої освіти). Освітня програма передбачає форми навчання: 

очна (денна, вечірня) – на основі повної зальної середньої освіти, наявності 

диплома молодшого спеціаліста (бакалавра, спеціаліста, магістра). Освітня 

програма передбачає виробничі практики та переддипломну практику. Після 

завершення вивчення освітньої програми здобувачі вищої освіти отримують 

ступінь вищої освіти рівень – бакалавр Медсестринства, кваліфікація – 

Медсестринство та фахово підготовлені до роботи за ДК 009-2010. Програмні 

компетентності даної освітньої програми здатні розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні програми у галузі медсестринства, що 

передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і 

характеризуються комплексністю. ПВНЗ «Медико - Природничий 

Університет» веде підготовку бакалаврів Медсестринства та несе 

відповідальність за отримання державних вимог щодо якості освітньої і 

професійної підготовки випускників згідно з Законом України «Про вищу 

освіти», іншими нормативно-правовими актами України, забезпечує 

відповідне науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу. 

Перелік компонентів освітньої програми «Медсестринство» відповідає 

новому стандарту вищої освіти Спеціальності 223 «Медсестринство», Галузь 

знань 22 «Охорона Здоров`я» для першого (бакалаврського) рівня 

затвердженим Наказом МОН України № 1344 від 05.12.2018 року. 


