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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма (ОПП) другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 223 «Медсестринство» є тимчасовим нормативним 

документом, в якому узагальнюється зміст освіти, відображаються цілі освітньої 

та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства 

держави і вимог до його компетентностей та інших соціально-важливих 

властивостей та якостей. 

Внесена проектною групою Черкаської медичної академії як тимчасовий 

документ до введення в дію стандартів вищої освіти України. 
 

РОЗРОБЛЕНО  
Проектною групою Черкаської медичної академії в складі:  

 

Шевченко Олександра Теодорівна – голова проєктної групи, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри фахових медичних та фармацевтичних 

дисциплін, заслужений працівник охорони здоров’я України, проректор з 

науково-методичної роботи Черкаської медичної академії.  

___________  «___»_________20_____р. 

 

Жадинський Андрій Миколайович - член  проєктної групи, кандидат 

медичних наук, завідувач кафедри хірургії та екстреної медицини Черкаської 

медичної академії 

___________  «___»_________20_____р. 

 

 

Грозна Лариса Миколаївна – член  проєктної групи, кандидат медичних 

наук, викладач кафедри фахових медичних та фармацевтичних дисциплін 

Черкаської медичної академії.  

___________  «___»_________20_____р. 

 

 

В розробці ОПП брала участь здобувач вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем за спеціальністю 223 Медсестринство Петренчук 

Вікторія Віталіївна.       

_______«____» ____________ 20  

  



Укладачі програми: 

Шевченко Олександра Теодорівна – голова проектної групи, спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист, заслужений працівник охорони здоров’я 

України, проректор з науково-методичної роботи Черкаської медичної 

академії.  

Радзієвська Ірина Володимирівна – член  проектної групи, спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист, заслужений працівник охорони здоров’я 

України, проректор з навчальної роботи Черкаської медичної академії. 

Гайдай Павло Олексійович – член  проектної групи, спеціаліст першої 

категорії, методист Черкаської медичної академії.  

 

Освітньо-професійна програма визначає передумови доступу до навчання, 

орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для 

здобуття освітнього ступеня магістра медсестринства, перелік загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст 

підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та 

вимоги до контролю якості вищої освіти. 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 

Назва організації, 

підприємства 

тощо 

Посада, наукова ступінь 

та вчене звання 

ПІБ 

Уманський медичний фаховий 

коледж 
Директор Скоробреха Ю. С. 

КНП «Черкаська обласна 

лікарня Черкаської обласної 

ради» 

Заступник медичного 

директора з медсестринства, 

головний позаштатний 

спеціаліст із сестринської 

справи УОЗ ОДА 

Хрєнова Л. З. 

 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Черкаської медичної 

академії.  



1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 223 «Медсестринство» 

за спеціалізацією «Сестринська справа» 

 
1. Загальна інформація  

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу  

Черкаська медична академія  

Факультет магістерської та бакалаврської підготовки 

Ступінь  вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Магістр медсестринства 

Офіційна назва освітньої 

програми  

Освітньо-професійна програма «Медсестринство» 

підготовки магістра у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 

спеціальністю 223 «Медсестринство» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої-професійної  

програми  

Диплом магістра, одиничний  

Загальний термін навчання - 2 роки навчання / 120 кредитів 

ЄКТС 

Наявність акредитації  Міністерство освіти і науки України 

Акредитована 

Цикл/рівень  QF-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень, 

НРК України – 7 рівень 

Передумови  Для навчання на конкурсній основі зараховуються особи, які 

здобули неповну вищу освіту ступеня бакалавра за 

спеціальністю 223 «Медсестринство» (6.120101 «Сестринська 

справа»). Умови вступу визначаються «Правилами прийому 

до Черкаської медичної академії» в рік вступу.  

Мова (и) викладання Українська 

Форма навчання Інституційна: очна (денна) 

Термін дії освітньої 

програми  

01 вересня 2021 року – 31 серпня 2026 року  

Інтернет адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми  

http://medacademy.ck.ua/osvitni-programi 

2. Мета освітньо-професійної програми  

Підготовка конкурентно-спроможного, висококваліфікованого, компетентного  фахівця, 

здатного вирішувати практичні проблеми і задачі організації, управління та контролю 

роботи сестринських структурних підрозділів в лікувально-профілактичних закладах, 

здійснювати науково-дослідну роботу, викладацьку діяльність за спеціальністю 

«Медсестринство». 

3. Характеристика освітньо-професійної програми  

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань - 22 Охорона здоров’я  

Спеціальність -  223 Медсестринство  

 

Орієнтація освітньо-

професійної програми  

Освітньо-професійна прикладна  

 

Основний фокус освітньо-

професійної програми та 

спеціалізації  

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, здатних розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі професійної та освітньої 

діяльності, які вимагають глибоких фундаментальних і 

міждисциплінарних знань, критичного мислення, навичок 

роботи на сучасному дослідницькому та технологічному 

обладнанні. 



Особливості програми Особливістю ОПП є провадження навчання відповідно до 

актуальних напрямів розвитку вітчизняного та світового 

медсестринства, формування генерації медичних сестер - 

вчених та лідерів, здатних розвивати галузь медсестринства та 

навчати майбутніх медсестер на засадах доказової медицини.  

Освітньо-професійна програма орієнтована, в першу чергу, на 

задоволення потреб регіонального ринку праці. 

Здобувачі готуються до: 

− професійної діяльності в закладах охорони здоров’я та 

інших установах в якості очільників медсестринських 

структур і менеджерів з громадського здоров’я; 

− педагогічної діяльності в закладах фахової передвищої та 

вищої освіти; 

− дослідницької діяльності в науково-дослідних установах. 

4. Придатність випускників освітньо-професійної програми 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Після закінчення навчання за освітньо-професійною 

програмою другого (магістерського) рівня спеціальності 223 

«Медсестринство» випускники можуть обіймати відповідні 

посади згідно класифікатора професій (ДК 003:2010) в 

закладах та установах, що працюють у сфері охорони здоров’я, 

закладах освіти, що здійснюють підготовку фахівців в галузі  

охорони здоров’я, науково-дослідних установах: 

- 1229.5 Начальник (завідувач) структурного підрозділу 

медичного закладу 

- 1229.5 Головна медична сестра 

- 1482 Менеджер (управитель) з громадської охорони 

здоров’я 

- 2310.2 Викладач вищого навчального закладу 

- 2230.1 Молодший науковий співробітник (сестринська 

справа, акушерство) 

- 2230.1 Науковий співробітник (сестринська справа, 

акушерство) 

- 2230.1 Науковий співробітник – консультант 

(сестринська справа, акушерство) 

- 2351.2 Консультант з питань здорового способу життя 

Самостійне працевлаштування 

Подальше навчання  Здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти та додаткових кваліфікацій в системі післядипломної 

освіти. 

Навчання і стажування за кордоном (участь в дослідницьких 

грантах та стипендіях). 

5. Викладання та оцінювання  

Викладання та навчання  Викладання та навчання здобувачів вищої освіти здійснюється 

на основі компетентнісного, системного 

студентоцентрованого підходів та принципів академічної 

свободи з можливістю формування індивідуальної освітньої 

траєкторії. 

Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей 

(загальних і спеціальних), достатніх для продукування нових 

ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі.  



Оволодіння методологією наукової роботи, навичками 

презентації отриманих результатів.  

Проведення самостійного наукового дослідження з 

використанням ресурсної бази академії, вітчизняних і 

закордонних партнерів. 

Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і 

консультування науковим керівником. 

Здобуття навичок науково-педагогічної роботи у вищій 

школі. 

Оцінювання  Оцінювання навчальних досягнень здобувача здійснюється за 

взаємоузгодженими національною диференційованою 

шкалою («Відмінно», «Добре», «Задовільно»), національною 

недиференційованою шкалою («Зараховано», («Не 

зараховано»), шкалою закладу освіти (від 0 до 200 балів), 

шкалою ECTS (A, B, C, D, E, FX, F).  

Поточний контроль: оцінювання дисципліни шляхом 

поточного опитування, тестування знань.  

Звіт про проходження практики з ПМСД, педагогічної та 

клінічної практики здобувача. 

Підсумковий контроль: щорічне проведення заліково-

екзаменаційних сесій (2 рази на рік) протягом навчання: 

заліки, іспити. 

Публікації здобувачів за результатами наукових досліджень. 

Підсумкова атестація (за 2 роки) здійснюється у формі 

публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної 

(магістерської) роботи. 

6. Програмні компетентності  

Інтегральна 

компетентність  

Магістр медсестринства здатний вирішувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час 

професійної діяльності в галузі медсестринства та в 

освітньому процесі,, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності  

(ЗК)  

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2 Здатність до планування, організації та управління.  

ЗК3 Здатність спілкуватися другою мовою.  

ЗК4 Навички використання інформаційних та 

комунікативних технологій.  

ЗК5 Здатність до пошуку, оброблення, аналізу інформації з 

різних джерел та проведення досліджень на відповідному 

рівні.  

ЗК6 Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК7 Здатність навчатись та навчати.  

ЗК8 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми   

ЗК9 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК10 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (СК)  

ФК1 Здатність виявляти зв’язок патогенезу захворювань з 

клінічними проявами та результатами додаткових методів 

дослідження.  

ФК2 Навички оцінювання організації та якості надання різних 

видів медичної допомоги та санітарно-епідеміологічного 

благополуччя населення.  



ФК3 Вміння орієнтуватися у визначенні групової належності 

лікарських засобів, особливостях їх фармакокінетики та 

фармакодинаміки.  

ФК4 Здатність виконувати медсестринські втручання 

відповідно до клінічних протоколів та стандартів 

медсестринської діяльності.  

ФК5 Використання теоретичних знань та практичних умінь з 

клінічного медсестринства у внутрішній медицині при 

наданні медичної допомоги населенню в межах компетенції 

магістра медсестринства.  

ФК6 Використання теоретичних знань та практичних умінь з 

клінічного медсестринства в хірургії при наданні медичної 

допомоги населенню в межах компетенції магістра 

медсестринства.  

ФК7 Використання теоретичних знань та практичних умінь з 

клінічного медсестринства в педіатрії при наданні медичної 

допомоги населенню в межах компетенції магістра 

медсестринства.  

ФК8 Застосування основ діагностики, лікування і 

профілактики найбільш поширених хвороб імунної системи та 

алергологічної патології.  

ФК9 Здатність організовувати та надавати невідкладну 

допомогу при різних гострих станах.   

ФК10 Здатність організовувати та надавати невідкладну 

допомогу в надзвичайних ситуаціях  у мирний та воєнний час. 

ФК11 Здатність оцінювати вплив небезпечних чинників щодо 

ризику розвитку найпоширеніших захворювань у світі. 

Опанування основними методами діагностики в клініці 

хвороб цивілізації.  

ФК12 Використання теоретичних знань та практичних умінь 

з паліативної медицини та хоспісної допомоги при наданні 

медичної допомоги тяжкохворим та агонуючим в межах 

компетенції магістра медсестринства.  

ФК13 Використання теоретичних знань та практичних умінь 

при організації надання медичної допомоги за принципом 

сімейної медицини.  

ФК14 Використання знань з питань раціонального та 

дієтичного харчування в залежності від фізіологічних потреб, 

навантажень та захворювань.  

ФК15 Використання теоретичних знань та практичних умінь 

при організації управління в медсестринських структурних 

підрозділах. 

7. Програмні результати навчання  

Програмні результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Володіти професійними знаннями; формулювати ідеї, 

концепції з метою використання в роботі академічного або 

професійного спрямування.  

ПРН 2. Демонструвати достатню компетентність та 

самостійно вирішувати ситуації професійної діяльності.  

ПРН 3. Застосовувати знання та навички із загальної та 

професійної підготовки при вирішенні спеціалізованих 

завдань.  



ПРН 4. Аналізувати утворені поняття шляхом суджень, 

міркувань, умовиводів та демонструвати розуміння і 

застосування методів критичного аналізу.  

ПРН 5. Аргументувати висновки та виявляти зв’язки між 

сучасними концепціями у організації процесу управління на 

кожному етапі професійної діяльності.  

ПРН 6. Порівнювати, кількісно та якісно оцінювати, 

скореговувати очікувані та отримані результати.  

ПРН 7. Осмислювати власні припущення і перевірку 

зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними.  

ПРН 8. Використовувати мотивацію та стимулювання як 

внутрішній та зовнішній фактори в набутті знань з метою 

удосконалення власних професійних умінь.  

ПРН 9. Виявляти активність у вирішенні проблемних питань, 

пов’язаних з професійною діяльністю.   

ПРН 10. Дотримуватися етико-деонтологічних засад у 

професійній діяльності. вирішувати проблемні питання щодо 

особистісних переконань та етичних міркувань. 

ПРН 11. Створювати і погоджувати плани професійної 

діяльності, виявляти професійні проблеми , і знаходити шляхи 

їх конструктивного розв’язання.  

ПРН 12. Демонструвати соціальний оптимізм, повагу до 

етичних принципів.   

ПРН 13. Проявляти позитивну професійну, соціальну та 

емоційну поведінку і адаптувати її до системи 

загальнолюдських цінностей; проявляти самостійність і 

відповідальність в роботі   

ПРН 14. Ідентифікувати, імітувати та копіювати навички 

виконання певних дій  - 

ПРН 15. Впроваджувати стандарти професійної діяльності.   

ПРН 16. Демонструвати та контролювати виконання навичок 

та умінь.   

ПРН 17. Координувати, модифікувати методи і технічні 

прийоми, комбінувати поєднання двох або більше навичок для 

виконання типових та нетипових професійних завдань.  

ПРН 18. Демонструвати автоматизм виконання навичок. 

Удосконалювати методики виконання навичок та навчати 

інших.  

ПРН 19. Демонструвати здатність до адаптації та дій в новій 

ситуації, пов’язаній з роботою медичної сестри-магістра, 

вміння генерувати нові ідеї в області медсестринства. 

ПРН 20. Застосовувати педагогічні технології на рівні, 

достатньому для реалізації розроблених програм навчальних 

дисциплін за спеціалізацією у закладах вищої медичної 

освіти. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Кадрове забезпечення  Реалізацію освітньої програми забезпечують науково-

педагогічні працівники з повною вищою освітою відповідного 

профілю та кваліфікації відповідно до спеціальності, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, професійною 

діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як 

чотирма видами чи результатами, переліченими у 

«Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності», 



затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 

30.12.2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 березня 2021 р. № 365). При організації 

освітнього процесу можуть залучатися професіонали з 

досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної роботи 

та/або роботи за фахом. 

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Наявність навчальних та лекційних аудиторій у закладі освіти та 

баз практик для практичної підготовки здобувачів та слухачів 

Академії, які забезпечені комп’ютерними робочими місцями, 

мультимедійним обладнанням, технічними засобами навчання. 

Навчальна база Черкаської медичної академії дозволяє 

організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін 

за спеціальністю 223 Медсестринство на належному науково-

методичному рівні. 

Загальна площа навчальних корпусів та гуртожитків складає 

15911,8 м2, площа баз практик – 3376,83 м2. Наявні документи що 

підтверджують право власності чи користування майном для 

кожного місця провадження освітньої діяльності та документи, які 

підтверджують забезпечення безперешкодного доступу до 

будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

Інформаційне та 

навчально-методичне  

забезпечення  

Офіційний веб-сайт http://medacademy.ck.ua (інформація про 

освітні програми, навчальну і наукову діяльність, структурні 

підрозділи, правила прийому, контакти).  

Усі здобувачі вищої освіти мають доступ до навчальних 

матеріалів, розміщених у модульному об'єктно-орієнтованому 

динамічному навчальному середовищі Moodle: силабуси 

навчальних дисциплін, методичні рекомендації/ вказівки до 

практичних занять та самостійної роботи, курси/опорні 

конспекти лекцій, презентації, навчальні історії хвороби, 

алгоритми практичних навичок, нормативні документи, 

збірники тестових завдань, задач, відеофільми, посилання на 

Інтернет-ресурси тощо.  

Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-

професійної програми викладені на офіційному сайті академії 

(http://medacademy.ck.ua/): положення, силабуси навчальних 

дисциплін.  

Загальний фонд бібліотеки становить 181082 примірники. 

Кожна дисципліна ОПП забезпечена науковою та навчальною 

літературою, яка щороку доповнюється. 2 (дві) читальні зали 

мають 42 сучасно обладнаних посадкових місця.  

В освітньому процесі використовуються мультимедійні 

дошки, проектори; 8 комп’ютерних класів, комп’ютеризовано 

бібліотеку з читальними залами, усі кафедри в повному обсязі 

забезпечені комп’ютерною технікою. 

 9. Академічна мобільність  

Національна кредитна 

мобільність  

Національна мобільність здійснюється на підставі Закону 

України «Про вищу освіту» та відповідно до угод із 

закладами вищої освіти України 

Міжнародна кредитна 

мобільність  

 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти  

 

http://medacademy.ck.ua/


2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОПП 

Код н/д  Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів  

Форма 

підсумкового 

контролю  

1  2  3  4  

Обов’язкові компоненти ОПП  

Цикл дисциплін загальної підготовки  

ОК1  Педагогіка та мистецтво викладання у вищій 

школі  

4  Екзамен  

ОК2  Соціологія медицини  3  Залік 

ОК3  Психологія праці та управління  3  Залік  

ОК4  Англійська мова  3  Залік  

ОК5  Інформаційні технології в медицині  3  Залік 

ОК6  Медична психологія  3  Залік  

ОК7  Методологія наукової роботи  3  Залік  

Цикл дисципліни професійної підготовки  

ОК8  Клінічна патофізіологія  3  Залік 

ОК9  Соціальна медицина та медична статистика  3  Залік  

ОК10  Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка  3  Залік  

ОК11  Доказова медицина та стандартизація мед 

сестринської діяльності  

4   Залік 

ОК12  Клінічне медсестринство:  

- у внутрішній медицині  

- в хірургії  

- в педіатрії  

9  Залік  

ОК13  Клінічна імунологія та алергологія    4  Залік  

ОК14  Гострі стани та інтенсивна терапія  3  Залік  

ОК15  Хвороби цивілізації  4  Залік 

ОК16  Паліативна та хоспісна допомога  4  Залік  

ОК17  Сімейна медицина  4  Екзамен  

ОК18  Військово-медична допомога (тактична 

медицина)  

3  Залік  

ОК19  Дієтологія та дієтотерапія  3  Залік 

ОК20  Менеджмент у медсестринстві  3  Залік  

Загальний обсяг обов’язкових компонент:  72 / 2160 год  

Вибіркові компоненти ОП  

Вибірковий блок І  

ВБ1  Правознавство та медичне законодавство  3  Залік  

ВБ2  Сучасні методи діагностики  3  Залік 

ВБ3  Англійська мова  3  Залік  

ВБ4  Клінічне медсестринства в гінекології  3  Залік  

ВБ5  Педагогічні комунікації  3  Залік 



ВБ6  Інфекційний контроль   3  Залік  

ВБ7  Проектний та ресурсний менеджмент 3  Залік  

ВБ8  Теорія освіти і навчання (дидактика) 3  Залік 

ВБ9 Медичне та фармацевтичне товарознавство   

Вибірковий блок ІІ  

ВБ1  Теорія виховання 3  Залік  

ВБ2  Педагогічні комунікації 3  Залік 

ВБ3  Медицина надзвичайних ситуацій 3  Залік  

ВБ4  Посттравматичний стресовий розлад  3  Залік  

ВБ5  Актуальні питання гематології та 

трансфізіології 

3  Залік 

ВБ6  Конфліктологія  3  Залік  

ВБ7  Клінічне медсестринства у фтизіатрії  3  Залік  

ВБ8  Клінічне медсестринства в акушерстві  3  Залік 

ВБ9 Економіка охорони здоров’я. Маркетинг 

медичних послуг 

  

Загальний обсяг вибіркових компонент:  24 / 720 год.  

Виробнича практика: 15,5 / 415 год. 

Написання магістерської роботи: 6,5 / 195 год. 

Екзаменаційні сесії: 2 / 60 год. 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  120 / 3600 год.  

  

2.2 Графік вивчення компонентів ОПП 
Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, практика за 

виробничим процесом, переддипломна практика) 

І семестр 

ОК2  Соціологія медицини  

ОК4  Англійська мова  

ОК5  Інформаційні технології в медицині  

ОК6  Медична психологія  

ОК10  Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка  

ОК19  Дієтологія та дієтотерапія  

ВБ Правознавство та медичне законодавство  

ВБ Сучасні методи діагностики  

ІІ семестр 

ОК1  Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі  

ОК3  Психологія праці та управління  

ОК8  Клінічна патофізіологія  

ОК11  Доказова медицина та стандартизація мед сестринської діяльності  

ОК16  Паліативна та хоспісна допомога  

ВБ Англійська мова  

ВБ Клінічне медсестринства в гінекології  

ІІІ семестр 

ОК12  Клінічне медсестринство у внутрішній медицині  

ОК12 Клінічне медсестринство в хірургії  

ОК12 Клінічне медсестринство в педіатрії 



ОК13  Клінічна імунологія та алергологія    

ОК20  Менеджмент у медсестринстві  

ВБ Медицина надзвичайних ситуацій 

ВБ Клінічне медсестринства в акушерстві  

ІV семестр 

ОК7  Методологія наукової роботи  

ОК9  Соціальна медицина та медична статистика  

ОК14  Гострі стани та інтенсивна терапія  

ОК15  Хвороби цивілізації  

ОК17  Сімейна медицина  

ОК18  Військово-медична допомога (тактична медицина)  

ВБ Посттравматичний стресовий розлад  

ВБ Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг 

 

2.3 Структурно-логічна схема 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форма 

атестації 

здобувач

ів вищої 

освіти 

Атестація: здобувачі вважаються атестованими за умови проходження 

повного обсягу освітньої програми Черкаської медичної академії, враховуючи 

сумарну кількість кредитів ЄКТС та успішного складання підсумкових 

контролів з дисциплін, що включені до навчального плану та здійснення 

публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної (магістерської) роботи з 

виставленням оцінки за відповідними шкалами.  

Захист заключної кваліфікаційної (магістерської) роботи здійснюється 

відкрито та публічно. 

Вимоги 

до 

заключн

ої 

кваліфік

аційної 

(магісте

рської) 

роботи 

Заключна кваліфікаційна (магістерська) робота оформляється та захищається 

відповідно до «Положення про магістерську роботу у Черкаській медичній 

академії»  

http://medacademy.ck.ua/navchalno-metodichna-robota  

(https://sites.google.com/view/metodmedacademy/%D0%BF%D0%BE%D0%BB

%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)  

 

 

Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження ступеня магістр із присвоєнням кваліфікації магістр  

медсестринства.  

 

http://medacademy.ck.ua/navchalno-metodichna-robota
https://sites.google.com/view/metodmedacademy/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://sites.google.com/view/metodmedacademy/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми (обов’язкові 

компоненти)  
  ОК  

1  

ОК  

2  

ОК  

3  

ОК  

4  

ОК  

5  

ОК  

6  

ОК  

7  

ОК  

8  

ОК  

9  

ОК  

10  

ОК  

11  

ОК  

12  

ОК  

13  

ОК  

14  

ОК  

15  

ОК  

16  

ОК  

17  

ОК  

18  

ОК  

19  

ОК  

20  

ЗК1  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

ЗК2                                        ●  

ЗК3         ●                                  

ЗК4          ●                                

ЗК5              ●                            

ЗК6      ●      ●                              

ЗК7  ●                                        

ЗК8      ●        ●                            

ЗК9              ●                            

ЗК10             ●                            

ФК1                ●                          

ФК2     ●              ●                        

ФК3                     ●                      

ФК4                       ●                    

ФК5                         ●                  

ФК6                         ●                  

ФК7                         ●                  

ФК8                           ●                

ФК9                             ●              

ФК10                                     ●      

ФК11                               ●            

ФК12                                 ●          

ФК13                                   ●        

ФК14                                       ●    

ФК15                                         ●  

  

Примітка:  ОК1, ОК2, ОК3….ОК20 – обов’язкові компоненти ОП.  

  



Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми (вибіркові 

компоненти) Вибірковий блок І  
  ВБ  

1  

ВБ  

2  

ВБ  

3  

ВБ  

4  

ВБ  

5  

ВБ  

6  

ВБ  

7  

ВБ  

8  

ВБ  

9 

ЗК1    ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

ЗК2      ●          ●     

ЗК3        ●             

ЗК4                     

ЗК5                     

ЗК6            ●         

ЗК7                 ●  

ЗК8            ●         

ЗК9          ●  ●        

ЗК10           ●        

ФК1          ●         

ФК2                   

ФК3          ●         

ФК4   ●                

ФК5                   

ФК6          ●         

ФК7                   

ФК8                   

ФК9          ●         

ФК10                    

ФК11             ●       

ФК12                    

ФК13                    

ФК14                    

ФК15     ●           ●    

Примітка:  ВБ1., ВБ2, ВБ3….ВБ9 – вибіркові компоненти ОП.    

  



Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми (вибіркові 

компоненти) Вибірковий блок ІІ  
  ВБ  

1  

ВБ  

2  

ВБ  

3  

ВБ  

4  

ВБ  

5  

ВБ  

6  

ВБ  

7  

ВБ  

8  

ВБ  

9 

ЗК1    ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

ЗК2                     

ЗК3                     

ЗК4                     

ЗК5                     

ЗК6      ●    ●           

ЗК7    ●                

ЗК8       ●   ●     ●     

ЗК9     ●  ●  ●     ● ●  ●   

ЗК10      ●   ●     ● ●    

ФК1       ●   ●    ● ●   

ФК2                    

ФК3                ●    

ФК4                    

ФК5        ●   ●    ●   

ФК6                 ●  

ФК7                   

ФК8                   

ФК9        ● ●  ●    ● ●   

ФК10         ●           

ФК11         ●           

ФК12                ●   

ФК13                ●   

ФК14                ●   

ФК15                   

Примітка:  ВБ1., ВБ2, ВБ3….ВБ9 – вибіркові компоненти ОП.  

  

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої 

програми (основні компоненти)  
  ОК  

1  

ОК  

2  

ОК  

3  

ОК  

4  

ОК  

5  

ОК  

6  

ОК  

7  

ОК  

8  

ОК  

9  

ОК  

10  

ОК  

11  

ОК  

12  

ОК  

13  

ОК  

14  

ОК  

15  

ОК  

16  

ОК  

17  

ОК  

18  

ОК  

19  

ОК  

20   

Когнітивна сфера  

ПРН1   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

ПРН2                 ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

ПРН3                 ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

ПРН4               ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

ПРН5                 ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

ПРН6   ●  ●  ●      ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Емоційна (афективна) сфера  

ПРН1             ●  ●      ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

ПРН2                       ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

ПРН3   ●    ●      ●          ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●      

ПРН4   ●                    ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

ПРН5   ●          ●          ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●        

Психомоторна сфера  

ПРН1                         ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●      

ПРН2                         ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●      

ПРН3                         ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●      

ПРН4                         ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●      

ПРН5                         ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●      



Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми  

(вибіркові компоненти)  

Блок І  
  ВБ  

1  

ВБ  

2  

ВБ  

3  

ВБ  

4  

ВБ  

5  

ВБ  

6  

ВБ  

7  

ВБ  

8  

ВБ  

9 

Когнітивна сфера   

ПРН1   ●  ●     ● ●  ●  ●   ● 

ПРН2     ●     ●   ●  ●    

ПРН3          ●   ●     

ПРН4     ●     ● ●  ●  ●    

ПРН5   ●  ●     ●   ●  ●    

ПРН6     ●     ●    ● ●     

Емоційна (афективна) сфера   

ПРН1         ●  ●  ●   ●   

ПРН2          ●   ●     

ПРН3          ●   ●     

ПРН4          ● ●  ●     

ПРН5          ● ●        

Психомоторна сфера   

ПРН1          ●   ●      

ПРН2          ●   ●      

ПРН3          ●   ●      

ПРН4          ●   ●      

ПРН5          ●   ●      



Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми  

(вибіркові компоненти)  

Блок ІІ  
  ВБ  

1  

ВБ  

2  

ВБ  

3  

ВБ  

4  

ВБ  

5  

ВБ  

6  

ВБ  

7  

ВБ  

8  

ВБ  

9 

Когнітивна сфера   

ПРН1  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

ПРН2       ● ●  ●     ●  ●  

ПРН3       ● ●  ●     ●   

ПРН4    ●   ● ●  ●     ●  ●  

ПРН5             ● ●   ● ●  

ПРН6  ●   ●  ●  ●  ●  ●    

Емоційна (афективна) сфера   

ПРН1    ● ●  ●  ●   ●  ●  ●  

ПРН2     ●  ●  ●   ●  ●  ●  

ПРН3  ●   ●  ●  ●  ●  ●  ●   

ПРН4     ● ●  ●  ●    ● ●   

ПРН5   ●  ● ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Психомоторна сфера   

ПРН1         ●   ●  ●   

ПРН2         ●   ●  ●   

ПРН3         ●   ●  ●   

ПРН4         ●   ●  ●   

ПРН5         ●   ●  ●   

 

  



1. Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 

Принципи та процедури 

забезпечення якості освіти 

Визначені нормативними документами: 

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-

VІІ,  

«Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти» Європейської 

асоціації із забезпечення якості вищої освіти,  

національний стандарт України «Системи управління 

якістю» ДСТУ ISO 9001:2015.  

Принципи забезпечення якості освіти: 

• відповідність європейським та національним стандартам 

якості вищої освіти; 

• автономія закладу вищої освіти, що несе 

відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти; 

• здійснення моніторингу якості; 

• системний підхід, який передбачає управління якістю на 

всіх стадіях освітнього процесу; 

• постійне підвищення якості освітнього процесу; 

• відкритість інформації на всіх етапах забезпечення 

якості. 

Процедури забезпечення якості освіти: 

• забезпечення освітнього середовища; 

• удосконалення планування освітньої діяльності: 

моніторинг та періодичне оновлення освітньої програми; 

• якісний відбір контингенту здобувачів вищої освіти 

другого освітнього рівня; 

• якісний відбір кадрового складу науково-педагогічних 

працівників; 

• удосконалення матеріально-технічної та науково-

методичної баз для реалізації освітньо-професійної 

програми; 

• забезпечення необхідних ресурсів для фінансування 

підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього 

рівня; 

• розвиток інформаційних систем з метою підвищення 

ефективності управління освітнім процесом; 

• забезпечення публічності та прозорості інформації про 

діяльність Черкаської медичної академії; 

• створення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників 

Черкаської медичної академії і здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня; 

• створення ефективної системи запобігання корупції та 

хабарництву в освітньому процесі Черкаської медичної 

академії.  

Моніторинг та 

періодичний перегляд 

освітньо-професійної 

програми 

Освітній процес підготовки магістрів медсестринства 

здійснюється відповідно до розробленої в академії  освітньо-

професійної програми. 



Моніторинг та періодичний перегляд освітньо-

професійної програми здійснюється відповідно до 

положення, розробленого Черкаською медичною академією. 

Критерії, за якими відбувається перегляд освітньо-

професійної програми, формулюються як у результаті 

зворотного зв’язку із науково-педагогічними працівниками, 

магістрантами, роботодавцями, так і внаслідок 

прогнозування розвитку галузі, потреб суспільства та ринку 

праці. 

Показниками сучасності освітньо-професійної програми 

є: 

• оновлюваність у відповідності до сучасного стану охорони 

здоров’я і медсестринства; 

• участь роботодавців у розробці та внесенні змін в 

освітньо-професійну програму; 

• позитивні відгуки рецензентів на освітньо-професійну 

програму; 

• достатній рівень задоволеності магістрантів змістом 

освітньо-професійної програми; 

•  позитивні відгуки роботодавців щодо рівня підготовки 

магістрантів. 

Щорічне оцінювання 

здобувачів вищої освіти 

Оцінювання знань, навичок та вмінь здобувачів вищої освіти 

здійснюється у Черкаській медичній академії на підставі 

Положення про критерії оцінювання знань і вмінь студентів. 

Система оцінювання якості підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня включає: вхідний, 

поточний, семестровий, підсумковий контролі. 

Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних, 

педагогічних та наукових 

працівників 

Науково-педагогічні працівники Черкаської медичної 

академії підвищують кваліфікацію в Україні та за кордоном. 

Черкаська медична академія забезпечує різні форми 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  

відповідно до Положення про підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників Черкаської 

медичної академії, щорічного Плану підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, який 

затверджується вченою радою ЧМА. 

Черкаська медична академія має право реалізувати власні 

програми та форми підвищення кваліфікації (семінари, 

майстер-класи, тренінги, конференції, вебінари, круглі столи, 

школи педагогічної майстерності тощо). 

Наявність необхідних 

ресурсів для організації 

освітнього процесу 

Ресурсами для організації підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня у Черкаській медичній 

академії є: 

• положення про організацію освітнього процесу;  

• освітньо-професійна програма за спеціальністю 

223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров̓я для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

• робочий навчальний план; 

• робочі навчальні програми дисциплін, передбачених 

навчальним планом;  

Відповідно до діючих ліцензійних умов: 

https://drive.google.com/file/d/1pccirP0cAnZuhV8VRxkuHb4rtjrQGhIa/view?usp=sharing


• належне навчально-методичне забезпечення освітньої 

програми підготовки магістрів медсестринства; 

• сучасні інформаційні джерела та комп’ютерна техніка; 

• інтернет; 

• наукова медична бібліотека із сучасною навчальною 

літературою, науковими, довідниковими та фаховими 

періодичними виданнями; 

• технічні засоби навчання; 

• наявність баз (навчальних аудиторій, баз клінічної 

практики, лабораторій) для проведення всіх видів робіт, 

передбачених програмою підготовки магістрів 

медсестринства; 

• належне кадрове забезпечення викладання навчальних 

дисциплін і керування науковими дослідженнями. 

Наявність інформаційних 

систем для ефективного 

управління освітнім 

процесом 

Модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище Moodle 

Публічність інформації 

про освітні програми, 

ступені вищої освіти та 

кваліфікації 

На офіційному сайті ЧМА оприлюднюються: статут, 

положення про організацію освітнього процесу, правила 

прийому, ступені вищої освіти, за якими проводиться 

підготовка фахівців, у тому числі за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти, освітні програми тощо. 

Запобігання та виявлення 

академічного плагіату 

Процедури та заходи: 

• формування колективу Черкаської медичної академії, 

який не сприймає і не допускає академічну нечесність; 

• створення умов нетерпимості до випадків академічного 

плагіату; 

• наявність антикорупційної програми закладу освіти; 

• наявність положення про академічну доброчесність у 

Черкаській медичній академії; 

• виявлення та притягнення до відповідальності винних у 

академічному плагіаті. 

  

Гарант програми, керівник проектної 

групи 

О.Т. Шевченко 


