
РЕЦЕН31Я
КП «Дншропетровський обласний юшпчний центр кардюлоги та кард1ох1рурпГ» 

на осв1тньо-профес1Йну програму «Медсестринство» 
за спещальнютю 223 Медсестринство галуз1 знань 22 Охорона здоров’я 

для першого (бакалаврського) р1вня вищо! осв1ти

Осв1тньо-профес1Йна програма «Медсестринство» (ОПП «Медсестринство») 
шдготовки фах1вц1в першого (бакалаврського) р1вня вигцоТ осв1та 31 спещальносп 
223 Медсестринство реал1зуеться на кафедр1 загально'Г медицини з курсом ф1зичноТ 
терапи Дшпровського нацюнального ушверситету 1меш Олеся Гончара. ОПП 
«Медсестринство» грунтуеться на теоретичнш пщготовщ з урахуванням ш ж тш х 
досягнень медичноТ галуз1 з обов’язковим включениям практичних компонещпв, що е 
необхщними для робота у медичних установах.

Враховуючи нагальш потреби сьогодення (наприклад, програми комплексного 
забезпечення надання медичноТ допомоги вошам АТО та гх с1м’ям, здшснення 
спец1ального догляду та о тк и  за патентами, участь у л 1кувальному процес1 та 
проф1лактичних заходах, проведения просв1тницько1 робота з дотриманням принцип1в 
медсестринсько'1 етики та деонтолопГ), п1дготовка медичних сестер з вищою осв1тою 
дозволить забезпечита потужний кадровий резерв для реформування галуз1 охорони 
здоров’я та реал1зацЙ соц1альних пр1оритет1в держави.

ОПП «Медсестринство» створена з урахуванням тенденцш розвитку 
спещальносп 223 Медсестринство та галузевого контексту (22 Охорона здоров’я), 
ринку пращ, репонального контексту та досвщу аналопчних В1тчизняних та шоземних 
осв1тн1х програм. Вона спрямована на забезпечення загальних та спец1альних (фахових) 
компетентностей, зазначених у Стандарт! вищо'1 осв1та Украши спец1альност1 
223 Медсестринство (затверджений наказом МОН Укра1ни №1344 вщ 05.12.2018 р.).

Рецензована програма ч1тко структурована, е зм1стовною, мае конкретш щл1 та 
завдання; визначен1 результата 01111 «Медсестринство» та осв1тш компонента, що 
формують основн1 загальн1 та профес1йн1 компетентност1, як1 дозволяють здобувачу 
вищо! осв1та формувати та вповн1 реал1зувати можливосп 1ндив1дуальноТ осв1Тньо1 
траекторп.

Навчалышй процес оргашзований досвщченим колектавом викладач1в, до складу 
якого входять профес10нали-практики -  лкар1 провщних медичних установ м. Дшпро, 
що мають вцщов1Дну квал1ф1кац1ю для задоволення потреб осв1таього процесу.

ОПП «Медсестринство» 31 спец1альност1 223 Медсестринство ставить перед 
собою важливу мету -  набутгя здобувачами вищо'1 осв1та необх1Дних знань з питань 
охорони здоров’я населения, у тому числ1 проф1лактаки, д1агностики та л1кування 
захворювань людини на р1зних р1внях, що е необхщним для зд1йснення профес1Йно'1 
д1яльност1 медично'1 сестри. Дана програма е вир1шенням актуально! проблеми -  
потреби у квал1фжованому молодшому медичному персонал! в закладах охорони 
здоров’я, а результата ОПП «Медсестрр 
п1дготовки висококвал!ф!кованих фахтв!

овщають св1товим стандартам

Директор КП «Дншропетровський об. 
КЛ1Н1ЧНИЙ центр кард10лоп 1 та кард!ох1рур угова


