


Розробники Концепції: 

робоча група Комунального закладу «Бахмутський медичний коледж» 

 

Сніховська Оксана Володимирівна – голова робочої групи, спеціаліст першої 

кваліфікаційної категорії, заступник директора з навчальної роботи 

 

Вяла Ганна Володимирівна – член проектної групи, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, завідувач практичним навчанням, член групи забезпечення спеціальності 223 

Медсестринство 

 

Лифар Роза Хасанівна - голова проектної групи, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист, голова групи забезпечення спеціальності 223 Медсестринство 

 

Манжула Тетяна Вікторівна - член проектної групи, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист, член групи забезпечення спеціальності 223 Медсестринство 

 

 



Передмова 

  

Концепція освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти (підвищення 

кваліфікації) для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за 

спеціальністю 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я (далі – Концепція) 

визначає цілі та завдання щодо забезпечення безперервного професійного розвитку та 

підвищення рівня професійної компетентності здобувачів освіти, створення належних умов 

для професійного навчання та розвитку кадрового потенціалу в галузі охорони здоров’я. 
Концепція ґрунтується на законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», постановах КМУ від 20.03.2013 №207 «Про затвердження 

Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці», 

від 27.08.2010 №796 «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, 

іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної 

форми власності», на наказах МОН України від 07.08.2002 №450 «Про затвердження норм 

часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 

наукової, організаційної роботи педагогічних працівників вищих навчальних закладів», 

МОЗ України від 07.12.2005 №690 «Про затвердження Положення про організацію та 

проведення практики студентів вищих медичних і вищих фармацевтичних навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації», МОЗ України від 11.05.1998 №116 «Про заходи щодо 

подальшого розвитку медсестринства в Україні», МОЗ України від 07.09.1993 №198 «Про 

підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою». 
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Код та найменування спеціальності: 223 Медсестринство 

 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст (НРК України – 5 рівень) 
 
Вид освітньої діяльності: підвищення кваліфікації 
 
Орієнтовний перелік освітніх програм: 
 
1. Підвищення кваліфікації з напряму «Лікувальна справа» 

Освітні програми: 
- Наркологія 

- Екстрена медична допомога 

- Організація  охорони здоров'я 

- Клінічна діагностика 

- Сімейна медицина 

- Бактеріологія 

- Патанатомія 

- Паліативна та хоспісна допомога 

 
1. Підвищення кваліфікації з напряму «Лабораторна справа» 

Освітні програми: 
- Рентгенологія 

- Клінічна діагностика 

- Бактеріологія 

- Патанатомія 

 
2. Підвищення кваліфікації з напряму «Сестринська справа» 

Освітні програми: 
- Анестезіологія та реаніматологія 

- Реанімація та інтенсивна терапія 

- Функціональна діагностика 

- Імунологія 

- Інфекційні хвороби 

- Неврологія 

- Психіатрія 

- Фтизіатрія 

- Наркологія 

- Екстрена медична допомога 

- Організація  охорони здоров'я 

- Гінекологія 

- Педіатрія 

- Терапія 

- Кардіологія та інтенсивна терапія 

- Сімейна медицина 

- Амбулаторно-поліклінічна справа 

- Фізіотерапія 

- Медична статистика 

- Травматологія та ортопедія 

- Дерматовенерологія 

- Оториноларингологія 

- Стоматологія 

- Офтальмологія 



- Хірургія   
- Лікувальний масаж 

- Лікувальна фізкультура 
- Лікувально-діагностичні процедури 
- Гастроентерологія 
- Ендокринологія 

- Онкологія 
- Урологія 
- Трансфузіологія 
- Основи медичної інформатики 
- Паліативна та хоспісна допомога 

 

3. Підвищення кваліфікації з напряму «Акушерська справа» 
Освітня програма: 

- Акушерство 
 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання: підвищення кваліфікації 

проводиться строком 4 тижні (4,8 кредитів). 

 

Стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання 

Освітня діяльність Комунального закладу «Бахмутський медичний коледж» з  
післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) для осіб з освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста спеціальності 223 Медсестринство ґрунтується на ГСВОУ 11 

«Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика», 

введеному в дію наказом МОН України від 24.06.2011 № 649 «Про затвердження і введення 

в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та «Фармація». 

Основною метою освітньої діяльності коледжу за спеціальністю 223 Медсестринство 

у сфері післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) для осіб з освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста є професійна підготовка  фахівців, здатних 

розв’язувати типові спеціалізовані задачі у професійній діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується 

певною невизначеністю умов, що відповідає 5 рівню НРК України. 

 

Перелік основних (фахових) компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

освіти 
 

Підвищення кваліфікації з напряму «Лікувальна справа».  Кваліфікація: фельдшер. 

 

ФК 1. Здатність застосовувати сукупність навичок (умінь) та медичних засобів, втручань 

та дій при здійсненні клінічного обстеження пацієнтів, оцінювані його результатів та 

діагностуванні типових випадків найбільш поширених захворювань та станів у пацієнтів 

різного віку. 

ФК 2. Здатність застосовувати сукупність навичок (умінь) та медичних засобів, втручань  

та дій для надання екстреної медичної допомоги у типових випадках найбільш поширених 

захворювань та станів у пацієнтів різного віку. 
ФК 3. Здатність застосовувати сукупність навичок (умінь) та медичних засобів, втручань 

та дій при призначенні лікування у типових випадках найбільш поширених захворювань у 

пацієнтів різного віку. 
ФК 4. Здатність застосовувати сукупність навичок (умінь) та медичних засобів, втручань 

та дій при прийомі нормальних (неускладнених)  пологів. 

http://www.amedu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Nakaz_galuzevi_standarty.pdf
http://www.amedu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Nakaz_galuzevi_standarty.pdf
http://www.amedu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Nakaz_galuzevi_standarty.pdf


ФК 5. Здатність застосовувати сукупність навичок (умінь) та медичних засобів, втручань 
та дій організації профілактики інфекційних хвороб та проведення протиепідемічних 
заходів у вогнищах інфекційних захворювань. 

ФК 6. Здатність застосовувати сукупність навичок (умінь) та дій для проведення 
поточного санітарного нагляду за установами для дітей і підлітків, комунальними, 
харчовими і промисловими об’єктами, водопостачанням та очисткою територій населених 
пунктів. 

ФК 7. Здатність застосовувати сукупність навичок (умінь) та медичних засобів, втручань 
та дій для організації профілактичних заходів щодо підтримки здоров’я населення. 

ФК 8. Здатність застосовувати сукупність навичок (умінь) та дій для здійснення 
розрахунку та аналізу статистичних показників діяльності  закладу охорони здоров’я. 

ФК 9. Здатність застосовувати сукупність навичок (умінь) та медичних засобів, втручань 
та дій для дотримання заходів безпеки під час роботи з медичним обладнанням, 
інструментарієм та біологічними рідинами. 

 

Підвищення кваліфікації з напряму «Лабораторна справа». Кваліфікація: лаборант. 
 

ФК 1. Здатність здійснювати безпечну професійну практичну діяльність згідно з 
протоколами, рекомендаціями щодо безпеки та чинним законодавством. 

ФК 2. Здатність здійснювати збір та верифікацію даних, прийом та обробку зразків 
згідно з протоколами. 

ФК 3. Здатність проводити аналіз зразків та здійснювати валідацію результатів згідно з 
існуючими протоколами. 

ФК 4. Здатність застосовувати сучасні методи та технології дослідження тканин та 
зразків різного походження у лабораторіях різного профілю та розуміння принципів дії цих 
методів. 

ФК 5. Здатність інтерпретувати результати на основі наукових знань, розуміючи 
взаємозв’язок між результатами аналізу, діагнозом, клінічною інформацією та лікуванням, 
представляти і повідомляти результати належним чином та документувати конференційні 
дані. 

ФК 6. Здатність застосовувати та поширювати принципи управління якістю та 
ефективного використання ресурсів; брати участь у внутрішньо-лабораторному контролі 
якості. 

ФК 7. Здатність здійснювати організацію та керівництво роботою структурних 
підрозділів лабораторій на основі вміння управління людськими, матеріальними, 
фінансовими та інформаційними ресурсами. 

ФК 8. Здатність компетентно та професійно взаємодіяти з пацієнтами, колегами, 
медичними працівниками, іншими фахівцями, застосовуючи різні методи комунікації. 

ФК 9. Здатність дотримуватися нормативних та етичних вимог до професійної діяльності 
та захищати права пацієнта на отримання допомоги/медичних послуг на належному рівні. 
Дотримуватись та впроваджувати стандарти професійної діяльності. 

ФК 10. Здатність комбінувати поєднання різних технологічних прийомів лабораторних 
досліджень для вирішення професійних завдань. 

ФК 11. Здатність виконувати дослідження точно та якісно, удосконалювати методи їх 
проведення. 

 
Підвищення кваліфікації з напряму «Сестринська справа». Кваліфікація: сестра 

медична. 
 

ФК 1. Здатність застосовувати професійні та правові стандарти 
вповсякденніймедсестринській практиці. 



ФК 2. Здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я ійого змін, хвороби чи 
інвалідності (оцінка/діагноз), обмеженьможливості повноцінної життєдіяльності і 
визначати проблемипацієнтів при різних захворюваннях та станах. 

ФК 3. Здатність задовольняти потреби пацієнта/ клієнтапротягом різних періодів усього 
життя (включаючи процессвмирання) шляхом планування, допомоги і виконання 
медичнихвтручань, оцінки та корекції індивідуальних планів догляду,створених у співпраці 
з пацієнтом/клієнтом, особами, якідоглядають, членами сім’ї та іншими медичними і 
соціальнимипрацівниками, враховуючи особливості здоров’я чи перенесеніхвороби та 
відповідні фізичні, соціальні, культурні,психологічні, духовні чинники і фактори довкілля. 

ФК 4. Здатність доцільно застосовувати сукупністьмедсестринських навичок (вмінь) та 
медичних засобів, втручаньта дій для забезпечення пацієнту/клієнту гідного 
ставлення,приватності/інтимності, конфіденційності, захисту його прав,фізичних, 
психологічних та духовних потреб на засадахтранскультурального медсестринства, 
толерантної та неосудноїповедінки. 

ФК 5. Здатність ефективно застосовувати сукупністьмедсестринських навичок (вмінь) та 
медичних засобів, втручаньта дій для забезпечення догляду на основі 
холістичного(цілісного) підходу, враховуючи задоволення потреб пацієнта укомфорті, 
харчуванні, особистій гігієні та здатності особизадовольняти свої щоденні потреби. 

ФК 6. Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок (вмінь) 
та медичних засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану пацієнтів/клієнтів, 
підготовці їх до діагностичних досліджень та взятті матеріалу для лабораторних 
досліджень. 

ФК 7. Здатність ефективно застосовувати сукупністьмедсестринських навичок (вмінь) та 
медичних засобів, втручаньта дій при застосуванні фармакологічних засобів. 

ФК 8. Дотримування принципів інфекційної безпеки тазбереження здоров’я при 
здійсненні догляду, виконанніманіпуляцій та процедур, при переміщенні та 
транспортуванняпацієнта/клієнта. 

ФК 9. Забезпечення високої якості медсестринської діяльності,направленої на 
збереження і зміцнення здоров’я, профілактикузахворювань й інформування та навчання 
пацієнта та членів його родини. 

ФК 10. Здатність застосовувати сукупність медсестринськихнавичок (умінь) та медичних 
засобів, втручань та дій для наданняневідкладної допомоги. 

ФК 11. Здатність ефективно застосовувати сукупністьмедсестринських навичок (умінь) 
та медичних засобів, втручаньта дій для відновлення здоров’я (реабілітації). 

 
Підвищення кваліфікації з напряму «Акушерська справа». Кваліфікація: акушерка. 
 
ФК 1. Здатність застосовувати сукупність навичок (умінь) та медичних засобів, втручань 

та дій для обстеження вагітної. 
ФК 2. Здатність застосовувати сукупність навичок (умінь) та медичних засобів, втручань 

та дій для здійснення патронажу вагітних, породіль, новонароджених та дітей першого року 
життя. 

ФК 3. Здатність застосовувати сукупність навичок (умінь) та медичних засобів, втручань 
та дій при прийомі нормальних (неускладнених) пологів. 

ФК 4. Здатність застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній 
акушерській практиці. 

ФК 5. Здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, хвороби чи 
інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень повноцінної життєдіяльності і визначати проблеми 
породіль при різних захворюваннях та станах. 

ФК 6. Здатність компетентно та професійно взаємодіяти з пацієнтами, колегами, 
медичними працівниками, іншими фахівцями, застосовуючи різні методи комунікації. 



ФК 7. Здатність дотримуватися нормативних та етичних вимог до професійної діяльності 
та захищати права пацієнта на отримання допомоги/медичних послуг на належному рівні. 
Дотримуватись та впроваджувати стандарти професійної діяльності. 

ФК 8. Здатність застосовувати сукупність навичок (умінь) та медичних засобів, втручань 
та дій для дотримання заходів безпеки під час роботи з медичним обладнанням, 
інструментарієм та біологічними рідинами. 

 
Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій (підвищення кваліфікації), які 

планується надавати 
 

Згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 планується надавати 
підвищення професійної кваліфікації за таким переліком: 

 

1. Підвищення кваліфікації медичних сестер-анестезісток відділень анестезіології та 
реаніматології. 
2. Підвищення кваліфікації медичних сестер палат реанімації та інтенсивної терапії 
дитячих комерційних неприбуткових підприємств. 
3. Підвищення кваліфікації медичних сестер відділень і кабінетів функціональної 
діагностики. 
4. Підвищення кваліфікації медичних сестер процедурних кабінетів, кабінетів 
профщеплень. 
5. Підвищення кваліфікації медичних сестер інфекційних відділень і кабінетів. 
6.Підвищення кваліфікації медичних сестер неврологічних відділень і кабінетів. 
7.Підвищення кваліфікації медичних сестер психіатричних закладів. 
8.Підвищення кваліфікації медичних сестер протитуберкульозних диспансерів, лікарень і 
санаторіїв. 
9.Підвищення кваліфікації фельдшерів, медичних сестер наркологічної служби. 
10. Підвищення кваліфікації фельдшерів, медичних сестер станцій та відділень 
екстреної  медичної допомоги. 
11. Підвищення кваліфікації головних медичних сестер комунальних некомерційних 
підприємств. 
12. Підвищення кваліфікації старших медичних сестер комунальних некомерційних 
підприємств. 
13. Підвищення кваліфікації фельдшерів ФАПів і амбулаторій. 
14. Підвищення кваліфікації фельдшерів, медичних сестер шкіл, інтернатів, училищ, 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 
15. Підвищення кваліфікації акушерок пологових будинків. 
16. Підвищення кваліфікації акушерок жіночих консультацій та оглядових кабінетів. 
17. Підвищення кваліфікації медичних сестер гінекологічних відділень і  кабінетів. 
18. Підвищення кваліфікації медичних сестер  дитячих відділень. 
19. Підвищення кваліфікації медичних сестер педіатричних дільниць, кабінетів 
здорової дитини, профщеплень. 
20. Підвищення кваліфікації медичних сестер палат новонароджених дітей. 
21. Підвищення кваліфікації медичних сестер дошкільних закладів. 
22. Підвищення кваліфікації медичних сестер терапевтичних відділень і кабінетів. 
23. Підвищення кваліфікації медичних сестер кардіологічних відділень і кабінетів. 
24. Підвищення кваліфікації  медичних сестер, фельдшерів загальної практики з 
сімейної медицини. 
25. Підвищення кваліфікації медичних сестер терапевтичних дільниць і відділень 
профілактики. 
26. Підвищення кваліфікації медичних сестер фізіотерапевтичних відділень і кабінетів. 
27. Підвищення кваліфікації медстатистиків  установ охорони здоров’я. 



28. Підвищення кваліфікації медичних сестер перев’язочних травматологічних та 
травматолого - ортопедичних відділень. 
29. Підвищення кваліфікації медичних сестер дерматовенерологічних відділень і 
кабінетів. 
30. Підвищення кваліфікації медичних сестер оториноларингологічних відділень і 
кабінетів. 
31. Підвищення кваліфікації медичних сестер стоматологічних відділень та кабінетів. 
32. Підвищення кваліфікації медичних сестер офтальмологічних відділень і кабінетів. 
33. Підвищення кваліфікації операційних та старших операційних сестер. 
34. Підвищення кваліфікації медичних сестер хірургічних відділень і кабінетів. 
35. Підвищення кваліфікації медичних сестер масажних кабінетів. 
36. Підвищення кваліфікації медичних сестер, інструкторів з лікувальної фізкультури. 
37. Підвищення кваліфікації медичних сестер процедурних кабінетів. 
38. Підвищення кваліфікації  рентгенлаборантів відділень та кабінетів. 
39. Підвищення кваліфікації лаборантів, фельдшерів-лаборантів клінічних лабораторій. 
40. Підвищення кваліфікації  медичних сестер гастроентерологічних відділень і 
кабінетів. 
41. Підвищення кваліфікації медичних сестер ендокринологічних відділень і кабінетів. 
42. Підвищення кваліфікації медичних сестер онкологічних відділень і кабінетів. 
43. Підвищення кваліфікації медичних сестер урологічних відділень і кабінетів. 
44. Підвищення кваліфікації медичних сестер станцій та відділень переливання крові. 
45. Підвищення кваліфікації лаборантів, фельдшерів-лаборантів патологоанатомічних 
відділень. 
46. Підвищення кваліфікації лаборантів, фельдшерів-лаборантів бактеріологічних 
лабораторій. 
47. Підвищення кваліфікації медичних сестер з основ медичної інформатики. 
48. Підвищення кваліфікації фельдшерів, медичних сестер з паліативної та хоспісної 
допомоги. 

 
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

 

Особа має право на отримання післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) за 
спеціальністю 223 Медсестринство за умови наявності диплому молодшого спеціаліста за 
спеціальністю 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я. Стаж роботи не 
менше 5 років. 

 
Порядок оцінювання результатів навчання 

 
Оцінювання здобувачів післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) за 

спеціальністю 223 Медсестринство проводиться у формі комплексного іспиту в дваетапи: 

1. Теоретичний екзамен (у формітестового іспиту). Його результати визначаються як 
«склав» (70% і більше правильних відповідей), «не склав» (менше 70% правильних 
відповідей). 

2. Практичний екзамен, результати якого оцінюються за чотирибальною шкалою: 
«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

Навчання завершується видачею документу про підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я.   


