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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

Підвищення якості надання медичної населенню - одне з найважливіших 
завдань, яке стоїть перед системою охорони здоров’я України. Для його 
успішного вирішення необхідно поліпшити підготовку висококваліфікованих 
кадрів, в тому числі медичних сестер.

Фах медичної сестри я здобула у медичному коледжі Івано- 
Франківського національного медичного університету і отримала диплом 
молодшого спеціаліста у 2018 році. Отримані знання і вміння дали мені змогу 
продовжити навчання за рівнем магістра медицини, вступивши на скорочений 
термін навчання на медичний факультет ІФНМУ.

Можу із впевненістю відзначити, що якість освіти, отриманої мною у 
медичному коледжі ІФНМУ, відповідає європейським вимогам та викликам 
сьогодення. Всі базові знання із медичного напрямку, навики самонавчання , 
самовдосконалення я отримала у Коледжі.

Після опрацювання представленої освітньо-професійної програми

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 я завважила її актуальність, новизну, намір руху в сторону 

європейського освітнього простору. Слід відзначити ряд позитивних змін, 

зокрема наявність вибіркових дисциплін, які сформовані у блоки. Можливість 

широкого вибору дисциплін для вивчення студентом- вагомий крок до 

європейської інтеграції нашої освіти.

В даній програмі розкриті вимоги до рівня підготовки фахівця, якості 

засвоєння студентами теоретичних і практичних знань і вмінь, окреслено коло 

завдань професійної діяльності майбутньої медсестри.

ОПП спрямована на формування у здобувачів фахової передвищої освіти 

загальних та фахових компетентностей, необхідних для роботи в практичному 

медсестринстві.



Я вважаю, що на 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 має 

високу та практичну цінність, заслуговує високої оцінки та може бути 

рекомендована до впровадження для навчання фахового молодшого бакалавра 

ОПП «Сестринська справа» за спеціальністю 223 Медсестринство галузі знань 

22 Охорона здоров’я.
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