
РЕЦЕНЗЫ
КЗ «Мюька клййчна лжарня №4» ДншровськоТ мюькоУ ради» 

на освЕньо-професшну програму «Медсестринство» 
першого (бакалаврського) р1вня вшцоУ освЕи 

за спещальшстю 223 Медсестринство галуз1 знань 22 Охорона здоров’я

ОсвЕньо-профеайна програма «Медсестринство» (ОПП «Медсестринство»), яка 
реал1зуеться у Дншровському нацюнальному ун1верситеп 1меш Олеся Гончара (ДНУ) 
на факультет! медичних технологи д1агностики та реабштащУ за спещальшстю 
223 «Медсестринство» була розроблена у 2017 р. теля ретельного вивчення ринку 
пращ та потреб роботодавщв, а також з урахуванням побажань вступниюв на баз1 ОКР 
молодшого спец1ал1ста з метою пщготовки висококвал1ф1кованих фах1вщв з витою 
освЕою. ОПП «Медсестринство» являе собою пакет докуменпв, розроблених та 
затверджених закладом вищоТ освЕи. До того ж цш ОПП «Медсестринство» повшетю 
вщповщають вимогам Стандарту вищоТ осв1ти за спещальшстю 223 Медсестринство.

ОПП «Медсестринство» спрямована на пщготовку медичноУ сестри, здатноУ до 
виконання вс1х вид1в сестринськоУ д1яльност1 та втручань, а також оргашзащУ та 
управл1ння роботою структурних медсестринських пщроздш1в, що е особлив1стю 
програми. Виконання ОПП «Медсестринство» дозволить отримати та удосконалити 
знания з питань охорони здоров’я населения, а саме: профшактики, д1агностики та 
л1кування захворювань людини на шдивщуальному, родинному та популящйному 
р1внях для здшенення профес1йноУ д1яльност1 медичноУ сестри.

Структура освЕньо-професшноУ програми е зм1стовною та мае лопчне 
викладення, зокрема: ч1тко поставлен! цт1 та завдання пщготовки фах1вц!в, визначен1 

результата навчання з урахуванням свЕових стандарт1в трир1вневоУ пщготовки 
висококвал!ф1кованих фах!вц1в за спец!альн!стю 223 Медсестринство у галуз! знань 
22 Охорона здоров’я.

Кадрове забезпечення ОПП «Медсестринство» вщповщае чинним Лщензшним 
умовам провадження освЕньоУ д!яльност! у сфер! вищо'У освЕи. До викладання 
порфшьних ДИСЦИПЛ1Н та орган!зацй освЕнього процесу залучен! профес1онали, як1 е 
доевщченими лжарями-практаками, що мають вишу квал!фкацшну категор1Ю, та 
працюють за сумюниитвом у лжувальних закладах м. Дншро. Такий пщхщ гарантуе 
отримання не лише сучасних теоретичних знань, але й практичних навичок за р1зними 
напрямами сестринськоУ д1яльност!.

Анал13 ОПП «Медсестринство» дозволяе зробити висновок, що вона мае високий 
р1вень забезпечення навчально-методичною документащею та матер1алами.

3 урахуванням вище вказаного, вважаемо, що рецензовану осв!таьо-профес1Йну 
програму можна рекомендувата до використання при пщготовщ висококвал1ф!кованих


