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на освітньо-професійну програму 

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

Структурною та найчисельнішою складовою системи охорони здоров’я є 

Медсестринство, роль якого є важливою. Задекларований Україною напрям на 

Європейську інтеграцію та реформування системи охорони здоров’я потребує 

якісної підготовки медичних сестер усіх освітніх рівнів.

Метою освітньо-професійної програми (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 

підготовка конкурентно-спроможного, висококваліфікованого, фахівця, 

здатного здійснювати медсестринський процес, виконанувати всі види 

медсестринської діяльності та медсестринських втручань.

ОПП спрямована на формування у здобувачів фахової передвищої освіти 

загальних та фахових компетентностей, необхідних для роботи в практичному 

медсестринстві. Заслуговує на увагу, формування у майбутніх медсестер 

здатності: застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній 

медсестринській практиці, медсестринські навички (вміння), медичні засоби, 

втручання та дії 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; здійснювати 

медсестринський процес в паліативній та хоспісній допомозі, за принципом 

сімейної медицини; надавати невідкладну допомогу при різних гострих станах, 

в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час.

Дисципліни, що забезпечують реалізацію ОПП, охоплюють сучасні 

підходи до реалізації медсестринської допомоги.



Доцільно включити в ОПП підготовки фахових молодших бакалаврів 

здобуття соціальних навичок : зв'язок, люб'язність, гнучкість, цілісність, 

міжособистісні навички, позитивне ставлення, професіоналізм, відповідальність, 

командна робота, робоча етика.

Аналіз структури та змісту 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 дозволяє зробити 

висновок, що її впровадження сприятиме підготовці конкурентноздатних, 

висококваліфікованих, вмотивованих медсестринських кадрів, яких так потребує 

вітчизняна система охорони здоров’я України.
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