
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

Чернівецький медичний фаховий коледж  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«Акушерська справа» 

 

 

освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр  

спеціальність 223 Медсестринство 

галузь знань 22 Охорона здоров’я 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівці 

ЗАТВЕРДЖЕНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ 

Голова педагогічної ради 

 (протокол № 2 від 30.10.2021 р.) 

Освітньо-професійна програма вводиться в дію з 

01.09.2022 р. 

  Ф.В. Кузик 



ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма «Акушерська справа» освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» галузі знань 22 Охорона здоров’я  

спеціальності 223 Медсестринство вперше вводиться в дію з 01.09.2022 року. 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 Атестації, а також 

перелік загальних й спеціальних (фахових) компетентностей, сформульованих у 

термінах результатів навчання фахівців освітньо-професійного ступеня «фаховий 

молодший бакалавр» галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 223 

Медсестринство освітньо-професійної програми «Акушерська справа». 

Розроблено робочою групою Чернівецького медичного фахового коледжу в 

складі: 

Фрозіна КУЗИК – голова робочої групи, кандидат медичних наук, директор, 

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Чернівецького 

медичного фахового коледжу  

Тетяна БОЙЧУК – член робочої групи, кандидат медичних наук, заступник 

директора з навчальної роботи, викладач вищої кваліфікаційної категорії, 

викладач-методист Чернівецького медичного фахового коледжу  

Ольга СТРИЖАКОВСЬКА – член робочої групи, кандидат філологічних 

наук, заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист Чернівецького медичного фахового 

коледжу  

Людмила АВДІКОВСЬКА – член робочої групи, методист коледжу, 

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Чернівецького 

медичного фахового коледжу  

Ганна ПОПОВИЧ – член робочої групи, кандидат медичних наук, завідувач І 

медичного відділення, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-

методист Чернівецького медичного фахового коледжу  

Галина САВЧУК – член робочої групи, завідувач ІІ медичного відділення, 

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Чернівецького 

медичного фахового коледжу  

Ніна БЕДИК – член робочої групи, завідувач навчально-виробничої роботи, 

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Чернівецького 

медичного фахового коледжу 

Іван ВИШНЬОВСЬКИЙ – член робочої групи, завідувач відділення 

післядипломної освіти, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-

методист Чернівецького медичного фахового коледжу 

Людмила АВДІКОВСЬКА – член робочої групи, методист коледжу, 

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Чернівецького 

медичного фахового коледжу 

Леся ГЕРМАН – член робочої групи, кандидат медичних наук, голова 

циклової комісії хірургічних дисциплін, викладач вищої кваліфікаційної категорії, 

викладач-методист Чернівецького медичного фахового коледжу  

Світлана ТРІСКА – член робочої групи, голова циклової комісії акушерсько-

гінекологічних дисциплін, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-

методист Чернівецького медичного фахового коледжу  



Лариса ПІЦ – член робочої групи, голова циклової комісії сестринських та 

терапевтичних дисциплін, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-

методист Чернівецького медичного фахового коледжу  

Галина ТОФАН – член робочої групи, голова циклової комісії педіатричних 

дисциплін, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист 

Чернівецького медичного фахового коледжу 

 Олександр ГОРОХОВ – член робочої групи, викладач вищої кваліфікаційної 

категорії Чернівецького медичного фахового коледжу 

Програма створена за результатами аналізу запитів суспільства, стейкголдерів 

та власне самих пацієнтів, які були враховані під час формулювання цілей, 

програмних результатів навчання за цією освітньою програмою.  
 



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «АКУШЕРСЬКА СПРАВА»  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 223 МЕДСЕСТРИНСТВО  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

освіти 

Чернівецький медичний фаховий коледж  

Ступінь фахової 

передвищої освіти 

та назва 

кваліфікації мовою 
оригіналу 

Ступінь фахової передвищої освіти/освітня кваліфікація – «фаховий 

молодший бакалавр» 

Спеціальність 223 Медсестринство 

Освітньо-професійна програма «Акушерська справа» 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Акушерська справа» спеціальності 
223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я освітньо-
професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»  

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра одиничний  

180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 місяців на основі 

повної загальної середньої освіти 

Наявність 
акредитації 

Сертифікат про акредитацію КК № 25013097 спеціальності 223 
Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я відповідно до 
рішення Акредитаційної комісії МОН України від 03 квітня 2018 р. 
протокол № 129 (наказ МОН України від 06.04.2018 № 329), (на 
підставі наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565), строк дії 
сертифіката до 01 липня 2028 р 

Цикл/рівень НРК України – 5 рівень, FQ-EHEA – короткий цикл, EQF-LLL – 5 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти  

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Чернівецького 

медичного фахового коледжу», затвердженими у встановленому 

порядку 

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

10 років 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 
ОП 

Chern_medcollege@ukr.net 

2 – Мета освітньої програми 

Забезпечити загальнокультурну та професійно орієнтовану підготовку здобувача освітньо-

професійного ступеня «фахового молодшого бакалавра», шляхом формування відповідних 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, достатніх для вирішення типових 

задач діяльності фахівця на відповідній посаді, включаючи здатність розв’язувати типові 

спеціалізовані задачі в галузі охорони здоров’я; використовувати теоретичні знання та 

практичні уміння для виконання акушерсько-гінекологічної, фельдшерської, 

медсестринської допомоги відповідно до клінічних протоколів та стандартів діяльності 

акушерки, фельдшера, сестри медичної, надавати невідкладну допомогу при різних гострих 

станах, оцінювати вплив небезпечних чинників на стан здоров’я; застосовувати положення і 

методи відповідної науки, що характеризується певною невизначеністю умов 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність 223 Медсестринство 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма «Акушерська справа» орієнтована в 

першу чергу на підготовку фахівців, які здійснюють свою 

професійну діяльність під керівництвом лікаря або самостійно: 
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застосовують акушерську практику, що визначена чинним 

законодавством України про охорону здоров’я та організацію 

акушерсько-гінекологічної допомоги дорослому й дитячому 

населенню; застосовують сучасні методи обстеження вагітних; 

забезпечують прийом нормальних та ведення патологічних пологів, 

профілактику ускладнень при пологах; асистують під час малих 

акушерських та гінекологічних операцій; забезпечують організацію 

медсестринської допомоги дорослому та дитячому населенню; 

проводять загальне і клінічне медсестринське обстеження 

пацієнтів; здійснюють постановку медсестринського діагнозу; 

надають відповідну медсестринську та невідкладну медичну 

допомогу; проводять забір, доставку та зберігання зібраного 

матеріалу для бактеріологічного дослідження; здійснюють 

протиепідемічні заходи в осередку інфекції; проводять санітарно-

освітню роботу серед населення щодо здорового способу життя, 

планування сім’ї та охорони навколишнього середовища; ведуть 

медичну документацію; дотримуються принципів медичної 

деонтології; постійно удосконалюють свій професійний рівень 

Основний фокус 

освітньої програми  

Освітньо-професійна програма «Акушерська справа» спрямована 

на формування основних професійних компетенцій в галузі 

практичної охорони здоров’я з урахуванням специфіки роботи 

закладів охорони здоров’я 

Особливості 

програми 

Навчання в коледжі враховує сучасний етап розвитку системи 

охорони здоров’я, застосування спектру ефективних методів 

навчання, спрямованих на розкриття індивідуальних можливостей 

здобувача, підготовку конкурентоспроможних фахівців на ринку 

праці 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Відповідно до КВЕД ДК 009:2010: 

 

Розділ  Група  Клас  

86 Охорона 

здоров’я 

86.1 Діяльність 

лікарняних закладів 

86.10 Діяльність 

лікарняних закладів 

86.2 Медична та 

стоматологічна 

практика 

86.21 Загальна 

медична практика 

86.22 Спеціалізована 

медична практика 

86.9 Інша діяльність у 

сфері охорони здоров'я 

86.90 Інша діяльність  

 

Після підготовки за цією освітньо-професійною програмою 

фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну 

роботу:  

3232 Акушерка/акушер 

3232 Акушерка жіночої консультації /акушер 

3232 Акушерка стаціонару / акушер 

3231 Сестра медична / брат медичний 

3231 Сестра медична дитячої поліклініки / брат медичний 

3231 Сестра медична дитячого стаціонару / брат медичний 

3231 Сестра медична загальної практики – сімейної медицини / брат 

медичний 

3231 Сестра медична з косметичних процедур / брат медичний 

3231 Сестра медична патронажна (брат медичний патронажний) 

3231 Сестра медична (брат медичний) поліклініки 

3231 Сестра медична стаціонару / брат медичний 

3231 Сестра медична-анестезист (брат медичний-анестезист) 



3231 Сестра медична зі стоматології / брат медичний 

3231 Сестра медична (брат медичний) милосердя 

3231Сестра медична (крім спеціалізованих відділень) 
Подальше навчання Продовження навчання для здобуття вищої освіти:  

перший (бакалаврський) рівень 

другий (магістерський) рівень. 
Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти та 
робота за фахом 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання 

та навчання 

Викладання навчальних дисциплін на ОПП передбачає 

студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, пояснювально-

ілюстративне, електронне та дистанційне навчання. Теоретична 

підготовка акушерок забезпечується інноваційними, активними та 

інтерактивними формами і методами проведення занять, 

застосуванням дистанційних освітніх технологій, які орієнтовані на 

професійну діяльність: методи ІТ, створення віртуальної організації, 

віртуальних навчальних кімнат, конференції, проєктів за допомогою 

програмного забезпечення Google Meet, Zoom. Практична 

підготовка здійснюється під час навчальної практики шляхом 

застосування наступних інформаційно-комунікаційних технологій: 

робота в команді; психологічні тренінги; симуляційне навчання в 

навчально-тренувальних кабінетах на спеціалізованих медичних 

тренажерах, муляжах; практичне навчання в реальних умовах: case 

study – аналіз реальних проблемних ситуацій, які виникають під час 

професійної діяльності та пошук найкращих варіантів їх вирішення; 

проблемне, контекстне навчання; індивідуальне навчання; навчання 

на основі досвіду 
Оцінювання Система оцінювання успішності навчання здобувачів передбачає 

наступні види контролю: самоконтроль, поточний, тематичний, 

семестровий, підсумковий. 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, атестацію здобувачів фахової 

передвищої освіти у формі ЄДКІ. Оцінювання компетентностей 

здобувача 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 освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, яка проводиться у формі 

складання ЄДКІ (тестовий іспит, який оцінює рівень професійної 

компетентності із фахових дисциплін та практично орієнтований 

іспит з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, акушерства, 

гінекології, який оцінює готовність здобувача до провадження 

професійної діяльності відповідно до вимог Стандарту шляхом 

демонстрування практичних компонентів професійної 

компетентності на реальному об’єкті або на моделі) здійснюється за 

прийнятою в коледжі національною, 200-бальною та шкалою ECTS 

з виставленням середньої арифметичної оцінки у відомість 

складання ЄДКІ, протокол засідання Екзаменаційної комісії, 

залікову книжку, додаток до диплому 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані завдання в медичній галузі 

або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і 8 методів 

відповідної науки та може характеризуватися певною невизначеністю 
умов; відповідальність за результати своєї діяльності; здійснення 



контролю інших осіб у визначених ситуаціях  

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 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.  

ЗК 2 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 3 Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.  
ЗК 4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності.  

ЗК 7 Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 8 Здатність до міжособистісної взаємодії 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності 

СК 1 Здатність до застосовування професійних стандартів та нормативно-
правових актів у повсякденній медичній практиці.  

СК 2 Здатність до вміння задовольняти потреби пацієнта протягом різних 

періодів життя (включаючи процес умирання), шляхом обстеження, 
діагностики, планування та виконання медичних втручань, оцінювання 

результату та корекції індивідуальних планів догляду та супроводу 

пацієнта, вагітної.  

СК 3 Здатність до самоменеджменту у професійній медичній діяльності. 
СК 4 Здатність до співпраці з пацієнтом/вагітною, його оточенням, з 

іншими медичними й соціальними працівниками на засадах сімейно-

орієнтованого підходу, враховуючи особливості здоров’я чи перенесені 
хвороби та фізичні, соціальні, культурні, психологічні, духовні чинники і 

фактори довкілля, здійснювати санітарно-просвітницьку роботу. 

СК 5 Здатність до динамічної адаптації та саморегуляції у важких 

життєвих і професійних ситуаціях з урахуванням механізму управління 
власними емоційною, мотиваційно-вольовою, когнітивною сферами.  

СК 6 Здатність до роботи в мультидисциплінарній команді при 

здійсненні професійної діяльності, для ефективного надання допомоги 
пацієнту протягом життя, з урахуванням усіх його проблем зі здоров’ям. 

СК 7 Здатність до вміння обирати обґрунтовані рішення в стандартних 

клінічних ситуаціях, спираючись на здобуті компетентності та нести 
відповідальність відповідно до законодавства.  

СК 8 Здатність до використання інформаційного простору та сучасних 

цифрових технологій в професійній медичній діяльності.  

СК 9 Здатність до використання сукупностей професійних навичок 
(умінь) при підготовці та проведенні діагностичних досліджень та 

застосовуванні дезінфікуючих і лікарських засобів у професійній 

діяльності.  
СК 10 Здатність до забезпечення безпеки пацієнта, дотримання 

принципів інфекційної та особистої безпеки, збереження здоров’я у 

процесі здійснення догляду, виконання маніпуляцій, процедур, при 
переміщенні та транспортуванні пацієнта, наданні екстреної медичної 

допомоги.  

СК 11 Здатність до застосування сукупностей втручань та дій для 

забезпечення пацієнту гідного ставлення, конфіденційності, захисту його 
прав, фізичних, психологічних та духовних потреб на засадах 

транскультурального медсестринства, толерантної та неосудної 

поведінки.  
СК 12 Здатність до безперервного професійного розвитку фахівців у 

сфері охорони здоров’я (освіта впродовж життя).  

СК 13 Здатність до використання професійно профільованих знань, умінь 

та навичок для здійснення санітарно-гігієнічних і лабораторних 



досліджень, протиепідемічних та дезінфекційних заходів.  

СК 14 Здатність до дотримання принципів медичної етики та деонтології. 
СК 15 Здатність до здійснення профілактичних втручань, спрямованих на 

зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого 

населення, зокрема вакцинацію згідно з календарем профілактичних 
щеплень та екстрену імунопрофілактику, включаючи її популяризацію 

7 – Програмні результати навчання 

 ПРН 1. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами для 

комунікації, ведення медичної та іншої ділової документації.  

ПРН 2. Застосовувати сучасні цифрові та комунікативні технології для 
пошуку інформації та документування результатів професійної діяльності. 

ПРН 3. Застосовувати основні положення законодавства в охороні 

здоров’я.  
ПРН 4. Вести медичну документацію за формами, встановленими 

нормативно-правовими документами.  

ПРН 5. Дотримуватися правил охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

ПРН 6. Обирати тактику спілкування з пацієнтами та членами їхніх родин, 
колегами, дотримуючись принципів професійної етики, толерантної та 

неосудної поведінки при здійсненні професійної діяльності, з урахуванням 

соціальних, культурних, гендерних та релігійних відмінностей.  
ПРН 7. Застосовувати паліативну компетентність при роботі з пацієнтами, 

їх оточенням, медичними та соціальними працівниками під час здійснення 

професійної діяльності.  
ПРН 8. Вживати заходи спрямовані на створення безпечного лікарняного 

середовища та дотримання лікувально-охоронного режиму, в інтересах 

збереження власного здоров’я та зміцнення здоров’я пацієнта.  

ПРН 9. Розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, хвороби 
чи інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної 

життєдіяльності та визначати проблеми пацієнтів при різних 

захворюваннях і станах.  
ПРН 10. Вміти проводити підготовку пацієнта до лабораторних, 

інструментальних та інших досліджень, здійснювати забір біологічного 

матеріалу та проб, скеровувати до лабораторії. 

ПРН 11. Застосовувати лікарські препарати та медикаменти при здійсненні 
професійної діяльності.  

ПРН 12. Виконувати медичні маніпуляції та процедури відповідно до 

фахових протоколів, алгоритмів, включаючи надання послуг з первинної 
медичної допомоги в складі команди первинної медичної допомоги.  

ПРН 13. Надавати екстрену та невідкладну долікарську медичну 

допомогу.  
ПРН 14. Здійснювати заходи щодо збереження репродуктивного здоров'я 

населення з метою покращення демографічної ситуації.  

ПРН 15. Надавати консультативну допомогу та здійснювати навчання 

населення щодо здорового способу життя, наслідків нездорового способу 
життя, важливості збільшення фізичної активності та здорового 

харчування, вакцинації; забезпечувати реабілітацію реконвалесцентів.  

ПРН 16. Вживати заходи, спрямовані на специфічну та неспецифічну 
профілактику захворювань.  

ПРН 17. Вживати протиепідемічні заходи в осередку інфекційних та 

особливо небезпечних захворювань при здійсненні професійної діяльності. 
ПРН 18. Дотримуватися правил ефективної взаємодії в команді для 

надання якісної медичної допомоги різним категоріям населення.  

ПРН 19. Здійснювати взаємозалежні професійні функції з метою 

забезпечення якісної медичної допомоги населенню. 
 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

Реалізація ОПП «Акушерська справа» освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» у Чернівецькому 

медичному фаховому коледжі забезпечується педагогічними 



забезпечення працівниками коледжу, які задіяні на циклових комісіях. Їх 

кваліфікація, види і результати професійної діяльності відповідають 

професійній кваліфікації.  

Освітній процес за даною ОПП забезпечують: 11 кандидатів наук; 

58 викладачів з вищою кваліфікаційною категорією та 

підтвердженим високим рівнем наукової і професійної активності. 

Частка викладачів, які поєднують роботу з медичною практикою – 

працюють лікарями у закладах практичної охорони здоров’я (стаж 

їх практичної роботи складає 5-20 років) складає 12 % від загальної 

кількості викладачів. 

До освітнього процесу залучаються викладачі на умовах погодинної 

оплати, які мають досвід практичної роботи у галузі охорони 

здоров’я та вищу кваліфікаційну категорію за відповідним 

профілем й спеціальністю 

Специфічні 
характеристики 
матеріально- 
технічного 
забезпечення 

Матеріально-технічні ресурси Чернівецького медичного фахового 

коледжу відповідають сучасним стандартам організації освітнього 

процесу та забезпечують теоретичну й практичну підготовку 

здобувачів ОПП. Для здійснення освітнього процесу в 

оперативному використанні Коледжу 4 навчальних корпуси, бази 

та кабінети, організовані на території установ, закладів, 

некомерційних підприємств практичної охорони здоров’я м. 

Чернівців та області. Відпрацювання практичних маніпуляцій 

проводиться в навчально-тренінгових кабінетах, кабінетах 

доклінічного симуляційного навчання, які оснащені сучасним 

обладнанням та технічними засобами навчання, що дозволяє 

реалізувати принципи симуляційного навчання, забезпечити якісну 

підготовку фахівців та формувати професійні компетентності 

здобувачів на високому рівні. Для проведення лекційних занять 

використовуються аудиторії, конференц-зали, оснащені 

мультимедійними проєкторами, ноутбуками, телевізорами, 

інтерактивними дошками. Стаціонарні та мобільні комп’ютерні 

класи забезпечені стаціонарними комп’ютерами, сучасними 

ноутбуками, які оснащені ліцензійним програмним забезпеченням, 

доступом до мережі Інтернет, Wi-Fi, що дає можливість 

використовувати й створювати презентації, відеозаняття. 

Бібліотечні ресурси за ОПП укомплектовані друкованими та (або) 

електронними виданнями основної навчальної літератури. Фонд 

додаткової літератури, крім навчальної, включає офіційні, 

довідково-бібліографічні та фахові медичні періодичні видання, які 

формуються відповідно до предметної області та сучасних 

тенденцій в галузі охорони здоров’я. Бібліотека забезпечена 

вільним доступом до Інтернету. У коледжі є вся необхідна 

соціально-побутова інфраструктура, спортивний зал, зал з 

тренажерами для оздоровлення здобувачів, гуртожиток з 

достатньою кількістю місць, функціонують, організовані з 

урахуванням сучасних вимог медпункт, ізолятори, в яких здобувачі 

та працівники закладу мають можливість отримати своєчасну 

медичну допомогу та консультацію; вхід до центрального корпусу 

оснащений кнопкою виклику для осіб з порушеннями опорно-

рухового апарату 

 

 

Специфічні 
характеристики 
інформаційно- 
методичного 
забезпечення 

У коледжі розвинуте інформаційне забезпечення освітнього 

процесу, що реалізується через сервери, які забезпечують 

формування єдиного інформаційно-освітнього середовища для всіх 

користувачів закладу освіти: інформаційний портал, вебсайт 



коледжу – www.medkol.cv.ua, система управління контентом 

(система підготовки та публікації інформації в рамках 

інформаційного простору), компоненти, які забезпечують 

взаємодію користувачів (електронна пошта, облікові записи у 

Facebook, Instagram); системи та додатки, які необхідні для 

управління діяльністю коледжу (сервіс електронного деканату, 

ЄДЕБО, ресурсного планування); освітні ресурси, орієнтовані на 

підтримку освітнього процесу (навчальний контент МOODLE, 

віртуальні кабінети Google Meet); інфрастуктурні сервіси 

(безпровідна мережа передачі даних Wi-Fi). Усі перераховані 

електронні сервіси інформаційно-освітнього середовища 

орієнтовані на підтримку освітньої, маркетингової діяльності 

Чернівецького медичного фахового коледжу; необхідні для 

соціалізації та адаптації абітурієнтів, здобувачів, педагогічних 

працівників та забезпечують наступне: доступ до освітньо-

професійних програм, навчальних планів, графіків освітнього 

процесу, силабусів обов’язкових та вибіркових компонент; 

проведення всіх видів занять, реалізація яких передбачена з 

використанням електронного навчання, дистанційних освітніх 

технологій; взаємодію між учасниками освітнього процесу, у тому 

числі синхронну та (або) асинхронну. Частина інформації 

розміщена в публічному доступі, частина потребує авторизації та 

доступна тільки здобувачам й викладачам коледжу. Усім 

здобувачам та працівникам коледжу видаються облікові дані для 

доступу до інформаційно-освітнього середовища закладу з мережі 

«Інтернет». Усі обов’язкові та вибіркові компоненти ОПП 

забезпечені методичної документацією, яка є в локальній мережі 

МOODLE та на освітньому порталі коледжу 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Академічна мобільність передбачає співпрацю між закладами освіти, 

яка здійснюється у вигляді двосторонніх, багатосторонніх угод 

(проєктів) та передбачає обмін студентами, викладачами, які діляться 

професійним досвідом. Це забезпечує процес доступу до закладу 

освіти та визнання періодів навчання здобувачів у ньому відповідно 

до Положень про академічну мобільність та Порядок визначення 

академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) 

навчальних дисциплін. Коледж уклав угоди, меморандуми та активно 

співпрацює з наступними закладами освіти, практичної ОЗ, 

громадською організацією: Львівська медична академія ім. А. 

Крупинського, Львівський медичний фаховий коледж післядипломної 

освіти, Рівненська медична академія, Черкаська медична академія, 

Кам'янський медичний коледж; Департамент охорони здоров’я 

Чернівецької ОДА; КНП «Буковинський клінічний онкологічний 

центр», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Роша», 

КНП «Глибоцький районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги», КНП «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної 

ради, ОКНП «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний 

центр», КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр», ОКНП 

«Чернівецька обласна клінічна лікарня», ДУ «Чернівецький обласний 

центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони 

здоров'я України», ТОВ «БАЗИСМЕД», Чернівецька обласна 

громадська організація «Асоціація медичних сестер»  

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 фаховим 

коледжем та суб’єктами господарювання інших держав, зокрема: 

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


− 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 ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 
 

2.1. Перелік компонент ОП трудоємкістю 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 

10 місяців на основі повної загальної середньої освіти 

 
Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 
контролю 

Освітні компоненти, що формують загальні компетентності 

ОК 01 Анатомія людини 5 МК 

ОК 02 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3 МК 

ОК 03 Інформаційні технології в професійній діяльності 3 МК 

ОК 04 Історія та культура України 3 МК 

ОК 05 Медична біологія з основами генетики 3 МК 

ОК 06 Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження 3 МК 

ОК 07 Мікробіологія, вірусологія та паразитологія 4 МК 

ОК 08 Основи латинської мови з медичною термінологією 3 МК 

ОК 9 
Основи психології та міжособового спілкування, 

медичної етики та деонтології 

3 МК 

ОК 10 Основи фармакологі та медичної рецептури 5 МК 

ОК 11 Патоморфологія і патофізіологія 4 МК 

ОК 12 Правові основи в охороні здоров’я 3 МК 

ОК 13 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 МК 

ОК 14 Фізичне виховання 3 МК 

ОК 15 Фізіологія 4 МК 

 Усього  52  

Освітні компоненти, що формують фахові компетентності 

ОК 16 Акушерство 19 МК 

ОК 17 Атестація 1 МК 

ОК 18 Безпека життєдіяльності основи ОП та ОП в галузі 3  

ОК 19 Виробнича практика 6 МК 

ОК 20 Внутрішня медицина 7 МК 

ОК 21 
Гінекологія, репродуктивне здоров`я та планування 

сім`ї 

10 МК 

ОК 22 Дерматологія та венерологія 3 МК 

ОК 23 
Догляд за хворими та медична маніпуляційна 

техніка 

9 МК 

ОК 24 
Екстрена та невідкладна медична допомога з 

основами інтенсивної терапії 

4 МК 

ОК 25 Інфектологія з курсом епідеміології 4 МК 

ОК 26 Медична та соціальна реабілітація 4 МК 

ОК 27 Неврологія, психіатрія та наркологія 5 МК 

ОК 28 
Основи медичної допомоги в умовах воєнного стану 

та надзвичайних ситуацій 

3 МК 

ОК 29 Оториноларингологія 3 МК 

ОК 30 Офтальмологія 3 МК 

ОК 31 Педіатрія 7 МК 



 

2.2. Структурно-логічна схема ОП трудоємкістю 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 

роки 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти  

 

І 

семестр 

 ІІ 

семестр 

 ІІІ 

семестр 

 ІV 

семестр 

 V 

семестр 

 VІ 

семестр 

ОК 01  ОК 01  ОК 09  ОК 16  ОК 16  ОК 16 

ОК 02  ОК 03  ОК 11  ОК 19  ОК 20  ОК 17 

ОК 04  ОК 06  ОК 16  ОК 20  ОК 21  ОК 21 

ОК 05  ОК 07  ОК 18  ОК 21  ОК 22  ОК 24 

ОК 08  ОК 10  ОК 25  ОК 28  ОК 31  ОК 26 

ОК 13  ОК 12  ОК 30  ОК 29  ОК 34  ОК 27 

ОК 22  ОК 14  ВК 01  ОК 31  ВК 05  ОК 32 

  ОК 15  ВК 03  ОК 34  ВК 06  ОК 33 

 ОК 19  ВК 02 

 ОК 22  ВК 04  

  
   

    

      

         

 

ОК 32 Переддипломна практика 8 МК 

ОК 33 Сімейна медицина  4 МК 

ОК 34 Хірургія з основами онкології 7 МК 

 Усього  111  

Вибіркові освітні компоненти 

ВК 01  ЕК. Основи екології та профілактичної медицини  3 залік 

ВК 02 ЕК. Комунікація у професійній діяльності медика 3 залік 

ВК 03 
ЕК.  Соціальна медицина, економіка та організація 

ОЗ 

3 залік 

ВК 04 ЕК.  Стоматологічні захворювання 3 залік 

ВК 05 ЕК.  Паліативна медична допомога 3 залік 

ВК 06 ЕК.  Медицина залежностей 3 залік 

 Усього  18  

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 180  



 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація здобувачів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 

освітньо-професійної програми «Акушерська справа» спеціальності 223 Медсестринство 

здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, що проводиться 

Екзаменаційною комісією Чернівецького медичного фахового коледжу та складається з таких 

компонентів: 

І – тестовий іспит, який оцінює рівень професійної компетентності із фахових дисциплін 

ІІ – практично-орієнтований іспит з акушерства, гінекології, внутрішньої медицини, 

хірургії, педіатрії, який оцінює готовність здобувача до провадження професійної діяльності 

відповідно до вимог Стандарту шляхом демонстрування практичних компонентів професійної 

компетентності на реальному об’єкті або на моделі з виставленням середньої арифметичної 

оцінки за діючою у коледжі національною шкалою з внесенням їх у екзаменаційну відомість, 

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

випускників завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому 

освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 223 

Медсестринство освітньо-професійної програми «Акушерська справа» професійної кваліфікації 

акушерка/акушер. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 



4.1 МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТРУДОЄМКІСТЮ 180 КРЕДИТІВ ЄКТС, ТЕРМІН НАВЧАННЯ 2 РОКИ 10 МІСЯЦІВ НА ОСНОВІ ПЗСО 

 

 

 

 

 

Класифікація 

компетентностей 

(результатів навчання) за 

НРК 

Знання 

Зн1 Всебічні спеціалізовані емпіричні та 

теоретичні знання у сфері навчання та/або 

професійної діяльності, усвідомлення меж цих 

знань 

Уміння/навички 

Ум1 Широкий спектр когнітивних та практичних 

умінь/навичок, необхідних для розв’язання 

складних задач у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання 

Ум2 Знаходження творчих рішень або відповідей 

на чітко визначені конкретні та абстрактні 

проблеми на основі ідентифікації та застосування 

даних 

Ум3 Планування, аналіз, контроль та оцінювання 

власної роботи та роботи інших осіб у 
спеціалізованому контексті 

Комунікація 

К1 Взаємодія з колегами, керівниками та 

клієнтами у питаннях, що стосуються 

розуміння,  навичок  та  діяльності  у 

професійній сфері та/або у сфері навчання 

К2 Донесення до широкого кола осіб 

(колеги,  керівники,  клієнти)  власного 

розуміння,   знань,   суджень,   досвіду, 

зокрема у сфері професійної діяльності 

Відповідальність і автономія 

АВ1 Організація та нагляд (управління) в 

контекстах  професійної  діяльності   або 

навчання в умовах непередбачуваних змін 

АВ2 Покращення результатів власної 

діяльності і роботи інших 

АВ3 Здатність продовжувати навчання з 

деяким ступенем автономії 

1 2 3 4 5 

Загальні компетентності 

ЗК1 Зн1 Ум1, Ум2,Ум3 К1 АВ2 

ЗК2 Зн1 Ум1, Ум2 К1 АВ2 

ЗК3 Зн1  К1,К2 АВ2 

ЗК4 Зн1 Ум1 К1,К2 АВ1, АВ2 

ЗК5 Зн1  К2 АВ 

ЗК6 Зн1 Ум2,Ум3 К2 АВ1 

ЗК7 Зн1 Ум1, Ум2,Ум3 К2 АВ1 

ЗК8 Зн1 Ум1 К1,К2 АВ2 

Спеціальні компетентності 

СК1 Зн1 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2,АВ3 

СК2 Зн1 Ум1 К1 АВ1, АВ2 

СК3 Зн1 Ум1, Ум3 К1,К2 АВ1, АВ3 

СК4 Зн1 Ум1, Ум2 К2 АВ1, АВ2 

СК5 Зн1 Ум1, Ум2,Ум3 К1, К2 АВ1,АВ2, АВ3 

СК6 Зн1 Ум1 К1, К2 АВ1,АВ2 

СК7 Зн1 Ум1 К1, К2 АВ1,АВ2 

СК8 Зн1 Ум1, Ум2 К1,К2 АВ1, АВ2 

СК9 Зн1 Ум1 К1 АВ1,АВ2, АВ3 

СК10 Зн1 Ум1 К1,К2 АВ2 

СК11 Зн1 Ум1, Ум2,Ум3 К1 АВ1, АВ2 

СК12 Зн1 Ум1 К2 АВ1, АВ3 

СК13 Зн1 Ум1, Ум3 К1,К2 АВ1, АВ3 

СК14 Зн1 Ум1 К1,К2 АВ1, АВ2 

СК15 Зн1 Ум1, Ум2,Ум3 К1 АВ1, АВ3 



 

5.1 МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ОПП ТРУДОЄМКІСТЮ 180 КРЕДИТІВ ЄКТС, ТЕРМІН НАВЧАННЯ 2 РОКИ 10 МІСЯЦІВ НА ОСНОВІ ПЗСО 

 

 

 

 

 

 

 

Результати 

навчання 

 Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК12 СК13 СК14 СК15 

РН1 + +   +  + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН2 + +   +  + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН3 + +  + + +   + + + + + + + + + + + + + + + 

РН4 + +  + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + 

РН5 + +  + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН8 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН9 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН10 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН11 + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН12 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН13 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН14 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН15 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН16 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН17 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН18 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН19 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 


