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ПЕРЕДМОВА 

 

Розроблено проєктною групою Чернівецького медичного коледжу 

БДМУ у складі: 

 

Бойчук Тетяни Іванівни – керівника проєктної групи, гаранта 

освітньої програми, кандидата медичних наук, викладача вищої 

кваліфікаційної категорії, викладача-методиста, заступника директора з 

навчальної роботи Чернівецького медичного коледжу БДМУ 

Попович Ганни Борисівни – члена проєктної групи, кандидата 

медичних наук, викладача вищої кваліфікаційної категорії, викладача-

методиста, завідувача медичного відділення № 1 Чернівецького медичного 

коледжу БДМУ  

Новицької Ірини Олександрівни – члена проєктної групи, кандидата 

медичних наук, викладача вищої кваліфікаційної категорії, викладача-

методиста Чернівецького медичного коледжу БДМУ  

Вишньовського Івана Орестовича – члена проєктної групи, 

викладача вищої кваліфікаційної категорії, викладача-методиста, 

завідувача відділення післядипломної освіти молодших медичних 

спеціалістів Чернівецького медичного коледжу БДМУ 

Горохова Олександра Ілліча – члена проєктної групи, викладача  

Чернівецького медичного коледжу БДМУ. 

Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я за 

спеціальністю 223 Медсестринство вводиться в дію з 01.09.2019. 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, у якому 

визначено передумови вступу на навчання за цією програмою, 

нормативний термін та зміст навчання, перелік навчальних дисциплін та 

логічна послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних 

для виконання цієї програми, нормативні форми державної атестації, а 

також перелік загальних й спеціальних (фахових) компетентностей, 

сформульованих у термінах результатів навчання фахівців освітнього 

рівня «бакалавр» галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 223 

Медсестринство. 

 

 



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 223 МЕДСЕСТРИНСТВО ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти 

Чернівецький медичний коледж Буковинського державного 

медичного університету 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 
оригіналу 

Ступінь вищої освіти – «бакалавр» 

Кваліфікація освітня – «бакалавр медсестринства» 

Кваліфікація професійна – «бакалавр сестра медична» 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 223 
Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра одиничний  

60 кредитів ЄКТС, термін навчання 10 місяців на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»/освітнього ступеня 

«молодший бакалавр» спеціальностей/спеціалізацій галузі Охорона 

здоров’я. 

Наявність 
акредитації 

Відсутня 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 
рівень 

Передумови Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»/ 

освітнього ступеня «молодший бакалавр» спеціальностей/ 

спеціалізацій галузі 22 Охорона здоров’я  

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Чернівецького 

медичного коледжу Буковинського державного медичного 

університету для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр», 

затвердженими у встановленому порядку. 

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 
освітньої програми 

Chern_medcollege@ukr.net 

2 – Мета освітньої програми 

Забезпечення фундаментальності та практичної спрямованості підготовки бакалаврів 
медсестринства, що базується на міжнародних та вітчизняних стандартах в медсестринстві; 
розвиток у здобувачів особистісних якостей, які забезпечать конкурентоздатність 
випускників коледжу на вітчизняному та зарубіжному ринках праці; підготовка фахівців, 
які здійснюватимуть організаційну та управлінську роботу медсестринськими 
структурними підрозділами закладів охорони здоров’я; удосконалення системи 
безперервної освіти, максимально орієнтованої на потреби особистості, суспільства та 
держави шляхом формування відповідних загальних та спеціальних (фахових) 
компетентностей. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність 223 Медсестринство 

Спеціалізація «Сестринська справа» 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма бакалавра медсестринства 

орієнтована на організаційно-управлінську, дослідницьку 

діяльність в галузі охорони здоров’я та медсестринства зокрема, 
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медсестринську клінічну практику з урахуваннням: вимог 

соціальних партнерів (зовнішніх стейкхолдерів) – наявних та 

потенційних роботодавців здобувачів; очікувань здобувачів; 

інноваційних досягнень, результатів наукової діяльності в цій 

галузі, опублікованих в літературі та періодичних виданнях; 

специфіки внутрішніх умов – рівня розвитку здобувачів, 

особливостей дисциплін, що вивчаються, наявних у коледжі засобів 

навчання, людських та матеріальних ресурсів, які забезпечують 

освітнє середовище. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Освітньо-професійна програма бакалавра медсестринства 

спрямована на формування основних професійних компетенцій: 

здатність до організації та управління роботою структурних 

медсестринських підрозділів, виконання всіх видів медсестринської 

діяльності та втручань; працювати з сучасною науково-медичною 

інформацією, творчо використовувати вітчизняний та зарубіжний 

досвід в професійній діяльності, систематизувати отриману 

інформацію; створення передумов для самостійної дослідницької 

роботи; формування відповідальності, толерантності, дотримання 

етичних норм, вміння працювати в команді; комунікативних умінь. 

Особливості 

програми 

Навчання в коледжі спрямоване не на знання студентами змісту 

окремих дисциплін, а на формування професійних компетентностей,  

що вимагає застосування інноваційних технологій освітнього процесу, 

використання методів активного навчання, організації зворотнього 

зв’язку, передбачає посилення мотивації та стимуляцію активності 

здобувача:  реальні практичні ситуації, робота в команді, майстер-

класи, прийняття відповідальних рішень; здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

медсестринства. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Відповідно до КВЕД: 

86.1 Діяльність лікарняних закладів 

86.2 Медична та стоматологічна практика 

86.9 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 

Після підготовки за цією освітньо-професійною програмою фахівець 

здатний виконувати зазначену в ДК 003-20110 професійну роботу:  

− 1229.5 Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного 

закладу 

− 1229.5 Головна медична сестра  

− 3231 Сестра медична 
Подальше навчання Здобуття другого (магістерського) рівня – ступеня магістра 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання 

та навчання 

Викладання навчальних дисциплін на ОПП передбачає 

студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, пояснювально-

ілюстративне  навчання. Теоретична підготовка сестер медичних 

бакалаврів забезпечується інноваційними, активними та 

інтерактивними формами і методами проведення занять, які 

орієнтовані на формування готовності до професійної діяльності: 

лекції-візуалізації з використанням мультимедійних технологій; 

проблемні семінари, лекції, бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції із 

заздалегідь запланованими помилками, лекції-прес-конференції, 

колоквіуми. Практична підготовка здійснюється під час навчальної 

практики шляхом застосування наступних інформаційно-

комунікаційних технологій: майстер-класи, психологічні тренінги, 

симуляційне навчання в навчально-тренувальних кабінетах на 

спеціалізованих медичних тренажерах, муляжах, практичне 



навчання в реальних умовах безпосередньо біля ліжка пацієнта на 

базах закладів, некомерційних установ практичної охорони 

здоров’я; обговорення конкретних ситуацій; вирішення типових 

завдань, клінічних ситуаційних задач; ділова та імітаційні гра; 

робота у групах, робота над індивідуальними заняттями; самостійна 

науково-дослідницька робота студентів. У рамках навчальних 

дисциплін передбачені зустрічі з представниками вітчизняних та 

зарубіжних компаній, державних і громадських організацій, 

майстер-класи фахівців. 
Оцінювання Система оцінювання успішності навчання здобувачів передбачає 

наступні види контролю: поточний, тематичний, підсумковий, 

семестровий, самоконтроль. Форми проведення контролю 

передбачають усні та письмові модульні контрольні роботи, 

створення презентацій, есе, виконання науково-дослідної роботи, 

вирішення тестових завдань, ситуаційних, клінічних задач, 

відпрацювання практичних навичок, модульний контроль, 

атестацію здобувачів вищої освіти (ліцензійний інтегрований 

тестовий іспит «Крок Б» та практично-орієнтований екзамен). 

Оцінювання компетентностей студента з навчальних дисциплін 

здійснюється за національною, 200-бальною та шкалою ECTS з 

наступним виставленням оцінок у відомості успішності, залікову 

книжку, додаток до диплому. Оцінювання результатів атестації 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, яка 

проводиться у формі складання комплексного кваліфікаційного 

екзамену (інтегрований тестовий іспит «Крок Б» та практично-

орієнтований іспит з клінічного медсестринства у внутрішній 

медицині, хірургії, педіатрії) здійснюється за прийнятою в коледжі 

національною, 200-бальною та шкалою ECTS з виставленням 

середньої арифметичної оцінки у відомість складання ДККІ, 

протокол засідання Екзаменаційної комісії, залікову книжку, 

додаток до диплому.  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі, практичні 

проблеми у сфері медсестринства, що передбачає застосування 

певних теорій та методів теоретичної й практичної медицини за 

умов комплексності та невизначеності. 
Загальні 

компетентності (ЗК) 
ЗК 01. 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. 

ЗК 02. 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 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК 03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 04. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 05. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 07. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 08. Навички використання інформаційних і комунікаційних 



технологій. 

ЗК 09. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

ЗК 10. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 11. Здатність працювати в команді. 

ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК 13. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності 

СК 01. Здатність застосовувати професійні та правові стандарти в 
повсякденній медсестринській практиці. 
СК 02. 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. 

СК 03. 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. 

СК 04. 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. 

СК 05. 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. 

СК 06. Здатність ефективно застосовувати сукупність 

медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та 

дій при оцінці функціонального стану пацієнтів/клієнтів, підготовці 

їх до діагностичних досліджень та заборі біологічного матеріалу 

для лабораторних досліджень. 

СК 07. Збереження власного здоров’я медичної сестри при 

здійсненні догляду, виконанні маніпуляцій та процедур, при 

переміщенні і транспортуванні пацієнта/клієнта. 

СК 08. Профілактична діяльність медичної сестри, направлена на 

збереження і зміцнення здоров’я, попередження захворювань й 

інформування та навчання пацієнта та членів його родини. 

СК 09. Здатність здійснювати організацію, впровадження та 

контроль медсестринського процесу в паліативній та хоспісній 

допомозі. 

СК 10. Здатність до організації надання медичної допомоги за 

принципом сімейної медицини. 

СК 11. Здатність прводити медичну та соціальну реабілітацію з 

метою відновлення здоров’я населення. 

СК 12. Здатність орієнтуватися у визначенні групової належності 

лікарських засобів, особливостях їх фармакокінетики та 

фармакодинаміки. 

СК 13. Здатність виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з 

результатами додаткових методів дослідження. 

СК 14. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу 

при різних гострих станах. 

СК 15. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу 



в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час. 
СК 16. Здатність організовувати та управляти медсестринським 
структурним підрозділом (лідерство та менеджмент). 

7 – Програмні результати навчання 

 ПРН 1. Проводити медсестринське суб’єктивне й об’єктивне 

обстеження різних органів, систем пацієнта та оцінювати отримані 

дані в умовах закладів охорони здоров’я, вдома, шляхом 

спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їх родичами, хворою 

дитиною чи її батьками; уміти збирати скарги, анамнез 

захворювання та життя, алергологічний та епідеміологічний 

анамнез, оцінювати анамнестичні дані. 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та 

оцінювати проблеми пацієнта в умовах закладів охорони здоров’я, 

непередбачуваних обстави та вміти: виявляти дійсні проблеми 

пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати 

медсестринський діагноз. 

ПРН 3. Планувати медсестринські втручання в умовах закладів 

охорони здоров’я, вдома, непередбачуваних обставин та вміти 

складати план медсестринських втручань для вирішення дійсних та 

супутніх проблем пацієнтів різного віку; здійснювати 

взаємозалежні медсестринські функції. 

ПРН 4. Демонструвати вміння керувати медсестринським 

персоналом в умовах закладів охорони здоров’я та відповідно до 

посадових обов’язків з метою дотримання санепідрежиму вміти: 

проводити навчання молодшого медперсоналу з питань виконання 

функціональних обов’язків та ОП; контролювати роботу 

молодшого медперсоналу та дотримання ним правил техніки 

безпеки, виконання правил внутрішнього розпорядку персоналом 

та пацієнтами, дотримання заходів сангігрежиму в палатах та 

медичних кабінетах. 

ПРН 5. Здійснювати медсестринське адміністрування щодо 

підвищення ефективності роботи медичної установи та вміти: 

приймати управлінські рішення, забепечувати їх виконання на 

основі застосування моделей медсестринського керівництва; 

забезпечувати виконання наказів та постанов з питань ОЗ; 

оволодіти функціональними обов’язками керівника 

медсестринських служб; знати порядок проведення ліцензування та 

акредитації закладів охорони здоров’я, лабораторій різного 

профілю. 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у 

колективі, використовуючи принципи медсестринської етики та 

деонтології, правила міжособового спілкування та вміти: 

спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; 

вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в процесі роботи з 

пацієнтом та членами його родини; розглядати, аналізувати в 

колективі професійні помилки; проводити навчання для молодшого 

й технічного персоналу. 

ПРН 7. Брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим та 

перехворілим населенням, його реабілітації, ДО в умовах закладів 

охорони здоров’я, вдома, громаді та користуючись чинними 

наказами МОЗУ вміти: вести ДО населення; робити розрахунок та 

аналіз статистичних показників ефективності диспансеризації; 

проводити роз’яснювальну роботу серед пацієнтів різних 

диспансерних груп; вести облік груп здоров’я; розраховувати та 

оцінювати окремі показники комплексної дії мікроклімату на 

організм людини; визначати етапи медико-соціальної реабілітації 



пацієнта, завдання до кожного етапу; складати комплекс 

реабілітаційних заходів залежно від профілю, перебігу, періоду 

захворювання; проводити перепис дитячого населення. 

ПРН 8. Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення 

санітарно-протиепідемічного режиму, стабілізації функціонального 

стану організму, особистої гігієни, харчування пацієнта. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації 

в усній, письмовій формах українською та іноземною мовами для 

реалізації академічної мобільності, ефективного обміну 

професійною інформацією. 

ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних 

інноваційних діагностичних та лікувальних технологій з метою 

безпечного пацієнтоцентрованого догляду відповідно до клінічних 

протоколів та правових стандартів медсестринства. 

ПРН 11. Інтерпретувати та враховувати у клінічній практиці 

особливості клінічної фармакокінетики, фармакодинаміки, 

побічної дії та взаємодії основних груп лікарських засобів. 

ПРН 12. Виписувати, зберігати та використовувати основні 

параметри фармакокінетики фармакологічних засобів з метою їх 

раціонального призначення. 

ПРН 13. Правильно організовувати зберігання та транспортування 

фармацевтичних товарів; прогнозувати можливі зміни їх хімічної 

структури та фізико-хімічних властивостей під впливом факторів 

зовнішнього середовища в процесі транспортування, зберігання та 

експлуатації. 

ПРН 14. Вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і скерування 

біологічного матеріалу на лабораторне та інструментальне 

дослідження. 

ПРН 15. Використовувати прості і доступні під час масових 

обстежень і спостережень методи, апаратуру біохімічного аналізу; 

володіти найбільш поширеними методиками біохімічного 

обстеження організму людини. 

ПРН 16. Проводити економічний аналіз у системі охорони 

здоров’я, зокрема системний аналіз основних проблем охорони 

здоров’я; здійснювати маркетингове дослідження ринку медичних 

послуг. 

ПРН 17. Вміти оцінювати економічну ефективність у системі 

охорони здоров’я; аналізувати процес планування та фінансування 

в системі охорони здоров’я. 

ПРН 18. Надавати екстрену долікарську медичну допомогу на 

підставі діагнозу гострого невідкладного стану, а також в 

надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час. 

ПРН 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових 

стратегій на індивідуальному/сімейному/суспільному рівнях для 

покращення стану здоров’я шляхом впливу на спосіб життя та 

заохочення до самостійного догляду індивідуальних осіб та сімей. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську 

документацію відповідно до чинного законодавства, 

використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

За підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ відповідальна 

кафедра медсестринства. Педагогічні працівники, які задіяні в 

реалізації освітньо-професійної програми є штатними викладачами 

коледжу, систематично займаються навчально-методичною та 



науковою діяльністю; види і результати їх професійної діяльності 

відповідають професійній кваліфікації. Частка викладачів, які 

мають науковий ступінь кандидата наук серед загальної кількості 

викладачів, які забезпечують освітній процес за даною ОПП 

складає 37 %, вищу кваліфікаційну категорію та підтверджений 

високий рівень наукової і професійної активності – 74 %. До 

освітнього процесу також залучені представники практичної 

охорони здоров’я – зовнішні стейкхолдери, серед яких магістр 

медсестринства, заступник директора з питань медсестринства 

некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна 

лікарня» 
Специфічні 
характеристики 
матеріально- 
технічного 
забезпечення 

Чернівецький медичний коледж БДМУ має сучасні матеріально-

технічні ресурси, які забезпечують теоретичну та практичну 

підготовку здобувачів ОПП. Для здійснення освітнього процесу в 

оперативному використанні Коледжу 4 навчальних корпуси, 

установи, заклади, некомерційні підприємства практичної охорони 

здоров’я м. Чернівців та області, на базі яких проводиться 

навчальна практика з клінічних дисциплін професійно-практичної 

підготовки, переддипломна практика. Два навчально-тренінгових 

кабінети, кабінети доклінічного симуляційного навчання з 

клінічного медсестринства у внутрішній медицині, педіатрії, 

хірургії, навчальні аудиторії в корпусах коледжу та на базах 

закладів практичної охорони здоров’я, оснащені сучасним 

демонстраційним обладнанням, необхідним устаткуванням, 

медичним інстументарієм, фантомами, симуляторами, 

тренажерами, що дозволяє реалізувати принципи симуляційного 

навчання, відпрацювання практичних навичок. Для проведення 

лекційних занять використовуються аудиторії, два конференц-зали, 

оснащені мультимедійними проєкторами, ноутбуками, 

телевізорами, інтерактивними дошками. Два стаціонарні та 

мобільні комп’ютерні класи забезпечені стаціонарними 

комп’ютерами, 30 сучасними ноутбуками, які оснащені 

ліцензійним програмним забезпеченням (операційні системи 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 10, пакет програм 

Microsoft Office), доступом до мережі Інтернет, Wi-Fi, що дає 

можливість використовувати й створювати презентації, 

відеозаняття. Бібліотечний фонд за ОПП укомплектований 

друкованими та (або) електронними виданнями основної 

навчальної літератури. Фонд додаткової літератури, крім 

навчальної, включає офіційні, довідково-бібліографічні та фахові 

медичні періодичні видання. Є вся необхідна соціально-побутова 

інфраструктура, кількість місць в гуртожитку відповідає вимогам 
Специфічні 
характеристики 
інформаційно- 
методичного 
забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення передбачає використання 

системи навчального контенту МOODLE, мультимедійних 

презентацій, відеофільмів, навчальних, навчально-методичних 

матеріалів, посібників, вказівок, рекомендації, авторських розробок 

викладацького складу з основних навчальних дисциплін. Контент 

навчального середовища МOODLE розміщений на сервері 

дистанційного навчання Чернівецького медичного коледжу БДМУ, 

до якого здобувачі вищої освіти мають індивідуальний 

необмежений доступ. Для забезпечення освітнього процесу в 

коледжі є наступне ліцензійне програмне забезпечення: операційні 

системи Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 10, пакет програм 

Microsoft Office, «Деканат», ЄДЕБО. Коледж має офіційний веб-

сайт, на якому розміщена основна інформація про його діяльність 

www.medkol.cv.ua 

http://www.medkol.cv.ua/


9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для 

навчання та проведення досліджень в університетах та наукових 

установах України. Кредити, отримані в інших закладах вищої 

освіти України, перезараховуються відповідно до Положень про 

академічну мобільність та Порядок визначення академічної різниці, 

її складання та перезарахування (зарахування) навчальних 

дисциплін у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У коледжі діють договори та угоди про партнерську співпрацю, 

спільну діяльність з організації навчання, методичних і науково- 

технологічних досліджень між Чернівецьким медичним коледжем 

БДМУ та суб’єктами господарювання інших держав, зокрема: 

− договір про співпрацю з Тбіліським державним медичним 

університетом (Грузія, від 01.09.2015) 

− угода про партнерську співпрацю № 46/02 – W від 09 лютого 

2017 року з Європейською Фундацією Розвитку Медицини і Освіти 

ЄВРОМЕД (Польща, від 09.02.2017) 

Навчання іноземних 

здобувачів ВО 

Навчання іноземних студентів не здійснюється 

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1. Перелік компонент ОПП трудоємкістю 60 кредитів ЄКТС, термін навчання 10 

місяців на основі ОКР «молодший спеціаліст»/освітнього ступеня «молодший бакалавр» 

спеціальностей/спеціалізацій галузі Охорона здоров’я 

 
Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ОК 1 Українська мова за професійним 

спрямуванням 

3 Модульний контроль 

ОК 2 Іноземна мова за професійним спрямуванням 3 Модульний контроль 

ОК 3 Філософія 3 Модульний контроль 

ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки 

ОК 4 Біологічна хімія 3 Модульний контроль 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки 

ОК 5 Клінічна фармакологія з токсикологією 3 Модульний контроль 

ОК 6 Обстеження та оцінка здоров’я людини 4 Модульний контроль 

ОК 7 Економіка охорони здоров'я. Маркетинг 

медичних послуг 

3 Модульний контроль 

ОК 8 Медичне та фармацевтичне товарознавство 2 Модульний контроль 

ОК 9 Менеджмент та лідерство в медсестринстві 2 Модульний контроль 

ОК 10 Клінічне медсестринство (у внутрішній 

медицині, хірургії, педіатрії) 

12 Модульний контроль 

ОК 11 Основи охорони праці в галузі 2 Модульний контроль 

ОК 12 Переддипломна практика 4 Модульний контроль 

ОК 13 Атестація випускників 1  

Загальний обсяг обов’язкових компонент 45  

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми 

Вибірковий блок 1 (за наявності) 

ВБ 1.1 Англійська мова  3 Залік 

ВБ 1.2 Біоетика 3 Залік 



ВБ 1.3 Епідеміологія 3 Залік 

ВБ 1.4 Загальна гігієна 3 Залік 

ВБ 1.5 Медсестринство в геронтології та геріатрії 3 Модульний контроль 

ВБ 1.6 Медсестринство в психіатрії та наркології 3 Модульний контроль 

ВБ 1.7 Методологія науково-дослідної роботи 3 Залік 

ВБ 1.8 Історія та культура України 3 Залік 

ВБ 1.9 Основи правознавства 3 Залік 

ВБ 1.10 Основи профілактичної медицини та екології 3 Залік 

ВБ 1.11 Психічне здоров’я. ПТСР 5 Залік 

ВБ 1.12 Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї 3 Залік 

ВБ 1.13 Ріст і розвиток людини 2 Залік 

ВБ 1.14 Соціологія 3 Залік 
Вибірковий блок 2 (за наявності) 

ВБ 2.1 Англійська мова  3 Залік 

ВБ 2.2 
Громадське здоров`я та громадське 

медсестринство 
3 Залік 

ВБ 2.3 Історія медицини та медсестринства 3 Залік 

ВБ 2.4 
Клінічне медсестринство в професійній 

патології 
3 Залік 

ВБ 2.5 Медична біологія 3 Залік 

ВБ 2.6 Медсестринство в дерматології та венерології 3 Модульний контроль 

ВБ 2.7 Медсестринство в отолорингології 3 Модульний контроль 

ВБ 2.8 Медсестринство в офтальмології 3 Модульний контроль 

ВБ 2.9 Медсестринська етика та деонтологія 3 Залік 

ВБ 2.10 Соціальна медицина 3 Залік 

ВБ 2.11 Основи медичної інформатики 2 Залік 

ВБ 2.12 Основи педагогіки 3 Залік 

ВБ 2.13 Медсестринство в інфектології 3 Залік 

 Обсяг вибіркових компонент 81  
Загальний обсяг вибіркових компонент 15  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 60  

 

2.2. Структурно-логічна схема ОПП трудоємкістю 60 кредитів ЄКТС, термін навчання 

10 місяців на основі ОКР «молодший спеціаліст»/освітнього ступеня «молодший бакалавр» 

спеціальностей/спеціалізацій галузі Охорона здоров’я  

 

 
 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра освітньо-професійної програми 

«Сестринська справа» спеціальності 223 Медсестринство здійснюється у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту, який складається з таких компонентів: 

І – інтегрований тестовий іспит «Крок Б». Стандартизований інтегрований тестовий іспит 

«Крок Б» проводиться Екзаменаційною комісією Коледжу та Центром тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при 

Міністерстві охорони здоров’я України». Результати стандартизованого тестового ліцензійного 

інтегрованого екзамену «Крок Б» визначаються як «склав», «не склав». 

ІІ – практично-орієнтований іспит з клінічного медсестринства у внутрішній медицині, 

хірургії, педіатрії з виставленням середньої арифметичної оцінки за діючою у коледжі 

національною, 200-бальною та шкалою ECTS з внесенням їх у екзаменаційну відомість, 

протокол засідання Екзаменаційної комісії, залікову книжку та додаток до диплому. Атестація 

випускників освітньо-професійної програми «Сестринська справа» спеціальності 223 

Медсестринство завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому 

ступеня вищої освіти «бакалавр» з присвоєнням кваліфікації освітньої «бакалавр 

медсестринства» та кваліфікації професійної «бакалавр сестра медична». Атестація здійснюється 

відкрито і публічно. 



 

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
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ЗК 01 + +  +               

ЗК 02 +   +               

ЗК 03 + + +         + + + + +   

ЗК 04    + + +    + + + +   + +  

ЗК 05    +   + + +   + +  + +  + 

ЗК 06 +   +    +    + +  + +  + 

ЗК 07  + +               + 

ЗК 08 +           + +      

ЗК 09       +  +   + + +     

ЗК 10     + +   + + + + + +   +  

ЗК 11     + +   + +  + + +   +  

ЗК 12            + +   +   

ЗК 13                   

СК 01      +    +  + +   + + + 

СК 02     + +    +  + +   + +  

СК 03      +    +  + +   + +  

СК 04      +    +  + +   + +  

СК 05    +  +    +  + +   + +  

СК 06           +        

СК 07      +    +  + +     + 

СК 08      +    +  + +   + +  

СК 09      +    +  + +   + +  

СК 10     +  + + +          

СК 11     + +    +  + + +     

СК 12      +    +  + +      

СК 13      +    +  + +      

 СК 14       + + +          

СК 15       + + +          

СК 16       + + +          

 



 

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
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ПРН 1      +    +  + + + +   = 

ПРН 2      +    +  + + + +   + 

ПРН 3      +    +  + + + +   + 

ПРН 4         +   + +    +  

ПРН 5         +   + +      

ПРН 6 + + +         + +      

ПРН 7            + +      

ПРН 8            + +     + 

ПРН 9 + +        +  + +      

ПРН 10    +  +    +  + +      

ПРН 11     +     +  + +   +   

ПРН 12     +     +  + +   + +  

ПРН 13        +    + +   +   

ПРН 14    +  +      + +      

ПРН 15    +        + +      

ПРН 16       +   +  + +    +  

ПРН 17       +   +  + + +     

ПРН 18          + + + +      

ПРН 19   +       + + + +      

ПРН 20 + +  +  +  +  + + + +      

 

 

 

Гарант освітньої програми 

кандидат медичних наук, 

заступник директора з навчальної роботи 

викладач вищої кваліфікаційної категорії,  

викладач-методист Чернівецького медичного коледжу БДМУ    Т.БОЙЧУК 

 


