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О У  03. оЮ.ЛР №

на К®________ в1д____________

В 1ДГУК

на осв1Тньо-профес1йну програму «Медсестринство» за першим (бакалаврським) 

р1внем вигцоУ осв1ти спещальност1 223 Медсестринство 

у Дншровському нацюнальному ушверситет11меш Олеся Гончара

Осв1тнБО-профес1йна програма «Медсестринство» за спещальшстю 223 

Медсестринство на р 1вш вигцоУ осв!ти е пор1вняно новим компонентом медично'У 

осв1ти, що дозволяе шдвищити квал1ф1кац1ю медичного персоналу середньо'У 

ланки ДО р1ВНЯ В1ДПОВ1ДНОСТ1 СВ1ТОВ1Й практицг Квал1ф1кований професшний 

сестринсвкий персонал сьогодш е найбшын затребуваним на ринку пращ не лише 

в У  крапп, але 1 краУнах СС та шших.

Запропонована ОПП «Медсестринство», яка реал1зуеться у Дншровському 

национальному ушверситет1 1меш Олеся Гончара, е комплексною програмою 

подготовки фах1вц1в широкого юишчного профшю. Пакет дисциплш програми 

розроблявся з урахуванням побажань роботодавщв, завдяки чому виб1ркова 

частина охоплюе бшышсть напрямюв медично'У д1яльност1, що дозволяе 

студентам зробити вшьний виб1р для спещал1заци. Компонента осв1тньоУ 

програми е мобшьними завдяки саме цш можливосД вибору, а колектив фах1вщв,



залучених до викладацько'1 д1яльност1, дозволяе реал1зувати будь-яю осв1ТН1

компонента.

ОПП «Медсестринство» включае можливост1 для здобуття теоретичних знань 

та практичного досвщу роботи за рахунок як аудиторного навчання, так 1 занять 

на кл1Н1чних базах кафедри, що гарантуеться договорами про сшвроб1тництво з 

цшим рядом лжувальних заклад1в м. Дшпро.

Програма дозволяе спрямовано опанувати вс1 необхщш професшш знания, а 

також збагачена за рахунок загальноосв1тшх дисциплш, що е абсолютно 

необхщним для медичних пращвниюв.

Важливою перевагою осв1тньо-профес1йно1 програми «Медсестринство» е 

можлив1сть навчання за скороченим термшом для ос1б, що мають фахову 

передвищу освггу 1 працевлаштован1 за спец1альн1стю. Це вщповщае вимогам 

студентоцентрованост1 1 надае можливють формування 1ндив1дуальних осв1тн1х 

траектор1й навчання.

Отже, можна констатувати, що осв1тньо-професшна програма 

«Медсестринство» Дншровського нац1онального ушверситету 1мен1 Олеся 

Гончара мае профшьне наповнення, що забезпечуватиме яюсний осв1тн1й процес 

в1дпов1дно до потреб ринку пращ та роботодавц1в, дозволятиме випусникам 

здшснювати профес1Йну д1яльн1сть та сприятиме Тх кар’ерному росту.


