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В1ДГУК

На о св1тню  програму «Медсестринство» за першим (бакалаврським) 

р|вне/\л вищо1 освгги 31 спец1альносп 223 Медсестринство

у Днтровському национальному ужверситет! 1меж Олеся Гончара

Осв1тня програма «Медсестринство» е необхщним елементом 

медичноТ ОСВ1ТИ, який дозволяе сформувати високопрофес1Йний контингент 

медичного персоналу, що покращить можливост! медичного обслуговування 

населения. Сьогодн! попит на сестринський персонал на ринку прац| е 

надзвичайно високим, що вимагае розширення провадження осв!тньо'| 

Д1яльност! за даною спец1альшстю, у тому числ! I на рIвнI вищо’| осв1ти, яка 

гарантуе б1льш високий р1вень п1дготовки пор1вняно з закладами середньоТ 

осв1ти I дозволяе отримати фах1ВЦ1В з б1льшою К1льк1стю профес1Йних навичок, 

а також дозволить розвинути лщерськ! якюсп середнього медичного 

персоналу та покращити культуру обслуговування пац1ент1в.

Компоненти осв1тньо'|' програми «Медсестринство» ор1ентоваж на 

актуальн! напрями роботи у сестринськт справ!. Широта пропонованих для 

вивчення дисципл 1н дозволяе зробити подальший кар'ерний розвиток бтьш  

вар1ативним, залежно В1Д виробничих потреб за рахунок представления 

р!зноман1Тних за медичним профшем навчальних дисципл!Н та можливосп Тх



вибору студентами залежно вщ цжавого для них напряму д'|яльносп. 

Пропонована програма спрямована на здобуття як теоретичних знань, так I в 

практичних навичок роботи у р1зних В1ддтеннях лжувальних заклад1В. 

Комплексшсть програми гпдготовки фах1вц1в забезпечуеться навчанням в 

умовах реальних лжувальних заклад1В з залученням до навчального процесу 

л'1кар1В-практик1В. Отже, методи навчання оптимально сприяють досягненню 

задекларованих у програм! результате навчання.

Осв1тня програма «Медсестринство» е студентоцентрованою за 

рахунок надання можливоап отримання вищоУ осв1ти особам, що вже 

працюють за фахом на баз1 ОКР молодшого спец1ал1ста I можуть отримати 

вищу осв1ту за скороченим термшом навчання. Заклад осв1ти при цьому 

забезпечуе студентам всю необхщну тдтримку для усп1шного освоения 

програми.

представлена у Днтровському нац10нальному ушверситет! 1мен1 Олеся 

Гончара на факультет! медичних технологт д‘|агностики та реабт1тацГ|, 

випусковою кафедрою з яко’| е кафедра загальноУ медицини з курсом ф|зичноУ 

терапм, мае комплексну структуру, сприяе формуванню фахових навик1в та 

компетентностей у фах1вц1в, я к! необх1дш Ум для реал1зацм у професшнш 

Д!яльност1. Високий р'юнь п1дготовки фах1вц1в дозволяе ефективну сп1впрацю 

М1ж Дн1провським наи,10нальним ун1верситетом 1мен1 Олеся Гончара та КП 

"Днтропетровська обласна клш'1чна Л1карня 1м. 1.1. Мечникова".

Головний Л1кар КП "Дн1пропетровс

Таким чином, осв!тня програма «Медсестринство», яка

ДнтропетровськоТ обласноУ ради

обласна клш!чна Л1карня 1м. 1.1. Ме Риженко С.А.
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