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Рівень сучасної медичної науки і практики вимагає нових підходів до 

підготовки високопрофесійних медичних кадрів, в тому числі сестер медичних. 

Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки фахових молодших 

бакалаврів спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа» 

регламентує цілі, очікувані результати, зміст, умови та технології реалізації 

освітнього процесу, оцінку якості підготовки здобувачів освіти, які сформовані 

щоб задовільнити освітні та кваліфікаційні потреби здобувачів фахової 

передвищої освіти, посилити їх конкурентоспроможність та затребуваність на 

ринку праці.

Рецензована освітньо-професійна програма регламентує мету, очікувані 

результати навчання, зміст, умови й технологію реалізації освітнього процесу, 

оцінку якості підготовки фахового молодшого бакалавра ОПП «Сестринська 

справа» за спеціальністю 223 Медсестринство.

Метою ОПП підготовки фахового молодшого бакалавра ОПП 

«Сестринська справа» за спеціальністю 223 Медсестринство галузі знань 22 

Охорона здоров’я у фаховому медичному коледжі Івано- Франківського 

національного медичного університету є забезпечити загальнокультурну та 

професійно-орієнтовану підготовку здобувана фахової передвищої освіти 

освітнього ступеня фаховий молодший бакалавр. ОПП дозволяє здобувачам 

фахової передвищої освіти сформувати вміння: визначати обсяг фахових знань, 

умінь та навичок, достатніх для вирішення типових задач діяльності фахівця на 

відповідній посаді, включаючи здатність оцінювати вплив небезпечних 

чинників щодо ризику розвитку найпоширеніших захворювань; дотримуватися 

принципів інфекційної безпеки та збереження здоров’я при здійсненні догляду,



виконанні маніпуляцій та процедур, при переміщенні та транспортування 

пацієнта; забезпечення високої якості медсестринської діяльності, скерованої 

на збереження і зміцнення здоров’я, профілактику захворювань й інформування 

та навчання пацієнтів та членів його родини.

Фахові компетентності, які визначені в ОПП, носять практичний характер 

і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх фахівців. Для 

підвищення якості підготовки фахівців медсестринства необхідно включити в 

ОПП формування навичок міжособистісної взаємодії з пацієнтом.

Структура ОПП підготовки сестри медичної фахового молодшого 

бакалавра включає основні і вибіркові компоненти та форми контролю якості їх 

засвоєння. Послідовність вивчення, перелік і обсяг освітніх компонентів 

(обов’язкових і вибіркових), план і графік освітнього процесу відповідають 

структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми.

В цілому, освітньо-професійна програма підготовки фахового молодшого 

бакалавра ОПП «Сестринська справа» за спеціальністю 223 Медсестринство 

галузі знань 22 Охорона здоров’я у фаховому медичному коледжі Івано- 

Франківського національного медичного університету відповідає запитам 

стейкхолдерів.
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