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Освiтня програма
профiльноi середньоi освiти для пiдготовкп фахових молодших

бакалаврiв на ocHoBi базово[ загальноi середньоi освiти
зi спецiальностi 223 Медсестрпнство, сестра медична

Освiтня прогрill\{а профiльноi середньоi освiти для пiдготовки фа<ових
молодших бакапаврiв на ocHoBi базовоi загальноi середньоТ освiти зi
спецiапьностi 22З Медсестринство, сестра медична (далi - Освiтня програма)
розроблена на виконання Закону Украiни <Про ocBiTy>>, .Щержавного стандарту
базовоi i повноi заг€Lпьноi середньоi освiти, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB вiд 23 листопада 2011 року Ns1392 (далi - ,Щержавний стандарт), та з
урахуванням наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 20 квiтня 2018
року М 408 пПро затвердження типовоi освiтньоi програпdи закладiв загапьноТ
середньоi освiти III ступенп.

Освiтня програма розроблена на ocHoBi Типовоi ocBiTHboi програми
профiльноi середньоi освiти закладiв освiти, що здiйснюють пiдготовку
молодших спецiшtiстiв на ocHoBi базовоi зага.гlьноi середньоi освiти,
затвердженоi наказом МОН УкраiЪи вiд 05.0б.2018 р. JФ 570 та з урахуванням
листа ,Щержавноi науковоi установи <<Iнститут модернiзацii освiти>> вiд 02 липня
2020 року J\b22. 1/1 0- 1 З58.

Освiтня програма визнача€:
заг€Lllьний обсяг та структуру навч€uIьного навантаження;
пропонований змiст окремих предметiв, якi мzlють гриф <<Затверджено

MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiнп i розмiщенi на офiцiйному веб-сайтi
МОН;

форми органiзацii освiтнього процесу та iнструменти внутрiшньоТ
системи забезпечення якостi освiти;

вимоги до осiб, якi можуть розпочати навчання за цiею Освiтньою
програмою.

Загальний обсяг та структура навчального IIавантаження.
Загальний обсяг навч€tльного навантаження для студентiв I-II KyPciB

медичного коледжу у частинi профiльноi середньоi освiти, яке фiнансуеться,
скJIадае 2660 годин.

Вiдповiдно до типовоi ooBiTHboi процрами профiльноТ середньоi освiти,

затвердженоi наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украr'ни вiд 05.06.2018р. JФ

570 граничне тижневе навант€lження на студента I_II KypciB у части_нi

профiльноi середньоi освiти скJIадае для студентiв медичних спецiальностей 36

.од"" (лист мон вiд 06.09.20t8 Jф 1/9-538. Частина навч€lJIьних годин з

предметУ ''Фiзична культура" (2 години на тиждень) не враховуються при

""a"ura"Hi 
граниЧно допуСтимогО тижневого навантаження студентiв.

освiтня ,rpo.puru ia вiдповiдний навчальний план профiльноТ середньоТ

освiти розроблЁно вiдповiдно до oTaTTi 15 Закону Укра_Тни uПро загаJIьну

..р.д"й оЪвiтр та .Щержавного стандарту. Вони передбачають години на

вивчення базових .rрЪдrеri", вибiрково-Ъбов'язкових предметiв, профiльних

,р.дr.ri" i спецiаrlьних KypciB. Перелiк предметiв з блоку вибiрково-



Обов'язкових, профiльнlтх та спецiальнлtх KypciB сформовано з iнформатики
(основи медиtIноI iнформатики, основ медичноi iнформатики, технологiТ
(основи медсестринства), медиtIна бiологiя, основи латинськоi мови, з яких
здiЙснюеться пiдготовка за освiтньо-квапiфiкацiйним piBHeM молодшого
спецiалiста.

перелiк предметiв та кiлькiсть годин на ix вивчення наведено в додатку.
Результати якiРезультати навчання, якi виходять за рамки ,.Щержавного стандарту,
зараховуються в результатах навчання за освiтньо-профеоiйною програмою
фахового молодшого бакалавра, обсяги яких визначаються у кредитах еКТС та
зарЕжов5поться в дисциплiнах навчального плану пiдготовки за ocBiTHbo-
квалiфiкацiйним piBHeM фахового молодшого бакалавра.

Очiкуванi результати навчацня здобувачiв освiти. Вiдповiдно до мети
та загальних цiлей, окреслених у .Щержавному стандартi, визначено завдання,
якi мае реалiзувати викJIадач у pull\dкax кожноi ocBiTHboi гапузi. Результати
навчання повиннi робити внесок у формування ключових компетентностей
здобувачiв освiтньо-квапiфiкацiйного рiвня фа>rового молодшого бакапавра.

ль
з/п

Ключовi
компетептпостi

компоненти

1 Спiлкування
державною (i рiдною
- у разi вiдмiнностi)
мовами

Умiння: ставити запитаннrI i розпiзнавати проблему;
мiркувати, робити висновки на ocнoвi iнформацii,
поданоi в рiзних формах (у текстовiй формi,
таблицях, дiаграмах, на графiках); розумiти,
пояснювати i перетворювати тексти задач (усно i
письмово), грамотно висловлюватися рiдною мовою;
доречно та коректно вживати в мовленнi
термiнологiю 3 окремих предметiв, чiтко, лаконiчно
та зрозумiло формулювати д}мку, арryмеЕгувати,
доводити правильнiсть тверджень; уникнення
невнормованих iншомовних запозичень у
спiлкуваннi на тематику окремого предмета;
поповнювати свiй словниковий запас.
Спавлення., розумiння важливостi чiтких та
лаконiчних формулювань.
Навчалtьнi ресурсu: означенIuI понять,

формулюваннrI властивостей, доведенЕя правил,
теоDем.

2 Спiлкування
iноземними мовами

Умiння: здiйснювати спiлкуванtul в межах сфер, тем
i ситуацiй, визначених чинною навчаJIьною

програмою; розумiти на слух змiст автентичних
TeKcTiB; читати i розумiти автентичнi тексти рiзних
жанрiв i видiв iз рiзним piBHeM розумiння змiсry;
здiйснювати спiлкування у письмовiй формi
вiдповiдно до поставлених завдань; використовувати

у разi потреби невербальнi засоби спiлкуванIш за

умовИ лефiциry нtUIвних мовних засобiв; обирати й

застосовувати доцiльнi комунiкатцццi__jIрqцg!Ц
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вiдповiдно до рiзних потреб.
Сmаuлення., критично оцiнювати iнформачiю та
використовувати iT для рiзних потреб; висловлювати
своi думки, почуття та ставленIш; ефективно
взаемодiяти з iншими усно, письмово та за
допомогою засобiв електронного спiлкування;
ефекгивно користуватися навчuIьними стратегiями
для самостiйного вивченtul iноземних мов; адекватно
використовувати досвiд, набугий у вивченнi рiдноi
мови та iнших навчiшьних предметiв, розглядЕlючи
його як засiб усвiдомленого оволодiння iноземною
мовою.
Навчqльнi ресурсu., пiдручники, словники9 довiдкова
лiтераryра, мультимедiйнi засоби, адаптованi
iншомовнi тексти.

з математична
компетентнiсть

Умiння: оперувати текстовою та числовою
iнформацiею; встановлювати вiдношення мiж
реtшьними об'сктами навколишньоi дiйсностi
(природними, культурними, технiчними тощо);

розв'язувати задачi, зокрема практичного змiсту ;

булувати i дослiджувати найпростiшi математичнi
моделi реальних об'ектiв, процесiв i явищ,
1нтерпретувати та оцlнювати результати;
прогнозувати в KoHTeKcTr навчшIьних га практичних
задач; використовувати математичнi методи у
життевих сиryацiях.
Сmавлення., уовiдомлення значенIш математики для
повноцiнного життя в сучасному суспiльствi,

розвитку технологiчного, економiчного й оборонного
потенцiалу держави, успiшного вивченЕя iнших
предметiв.
Навчаtlьнi ресурсu: розв'язування математичних
задач, i обов'язково таких, що моделюють pea;rbHi

ж
4 OcHoBHi

компетентностi у
природничих науках i
технологiях

Умiння: розпiзнавати проблеми, що виникають у
довкiллi; булувати та дослiджувати природнi явища i
процеси; послуговуватися технологiчними
пристроями.
Сmавлення., усвiдомленrш вzDкJIивостi природничих
наук як yHiBepcaтlbHoI мови науки, технiки та
технологiй, усвiдомлення ролi наукових iдей в

сучасних iнформацiйних технологiях Навчалtьнi

ресурсu: скJIадання графiкiв та дiаграм, якi
iлюструють функцiонатtьнi залежностi результатiв
впливу людськоi дiяльностi на природ1_

5 Iнформацiйно-
цифрова

Умiння: структурувати данi; дiяти за аJIгоритмом
скJIадати tt.llгоритми; визначати достатнiсть д

та



компетентнlсть дJuI розв'язання задачi; використовувати рiзнi знаковi
системи; знаходити iнформацiю та оцiнювати iT

достовiрнiсть; доводити iстиннiсть тверджень.
С m авл е ння., IФитичне осмислення iнформацii га
джерел ii отримання; усвiдомлення важливостi
iнформацiйних технологiй для ефективного
розв'язуванIuI математичних задач.
Навчалlьнi ресурсu., вiзуалiзацiя даних, побудова
графiкiв та дiаграм за допомогою програмних
засобiв.

6 умiння вчитися
впродовж життя

Умiння: визначати мету навча-ltьноi дiяльностi,
вiдбирати й застосовувати потрiбнi знання та
способи дiяльностi для досягЕенtul цiеТ мети:
органiзовувати та планувати свою навчальну
дiяльнiсть; моделювати власну освiтню тра€кторiю,
аналiзувати, контролювати, кориryвати та оцiнювати
результати cBoei навчальноi дiяльностi; доводити
правильнiсть власного судженtш або визнавати
помилковiсть. Сmамення., усвiдомлення власних
ocBiTHix потреб та цiнностi нових знань i BMiHb;
зацiкавленiсть в пiзнаннi cBiTy; розумiння важливостi
вчитися впродовж життя; прагнення до
вдосконtшенЕя результатiв cBoci дiяльностi.
Навчалльнi ресурсu., моделюваннrI власноТ ocBiTHboi
траскгорii.

7

8

Iнiцiативнiсть i
пiдприсмливiсть

Умiння: генерувати HoBi iдеi, вирiшувати жrттсвi
проблеми, аналiзувати, прогнозувати, ухвitпювати
огrгимшlьнi рiшення; використовувати крrгерiТ

рацiона;lьностi, практичностi, ефективностi та
точностi, з метою вибору найкращого рiшення;
арryментувати та захищати свою позицiю,
дискуryвати; використовувати рiзнi стратегiI,
шукаючи опIимiшьних способiв розв'язання
житт€вого завданнJI.

Сmавпення., iнiцiативнiсть, вiдповiдальнiсть,

упевненiсть в собi; переконанiсть, що успiх команди

це й особистий успiх; позитивне оцiнювання га

пiдтримка конструктивних iдей iнших.
Новчuльнi ресурса: завданЕя пiдприсмницького
змiсту (оптимiзацiйнi задачi)-

Соцiа-пьна i
громадянська
компетентностi

Умiння: висловлювати власну думку, слухати i чути

iнших, оцiнювати арryменти та змiнювати думку на

ocHoBi доказiв; арryментувати та вiдстоювати свою

позицiю; ухвtUIювати i apryMeHToBaHi рiшення в

життсвих ситуацiях; опiвпрацювати в командi,

видiлятИ та виконувати власну роль в команднiй

роботi; аналiзувати власну економlчн



I

родиЕний бюджет; орiснryватися в широкому колi
послуг i ToBapiB на ocHoBi чiтких критерiiЪ, роби,ги
споживчий вибiр, спираючись на рiзнi данi.
Сmавлення., ощадливiсть i помiркованiсть; piBHe
ставленIш до iнших незаJIежно вiд cTaTKiB,
соцiа.пьного походженtul; вiдповiдаrrьнiсть за спiльну
справу; наJIаштованiсть на логiчне обгрунryванrrя
позицiТ без передчасного переходу до висновкiв;
повага до прав людини, активна позицiя щодо
боротьби iз дискримiнацiсю.
Навчulьнi ресурс u: завдання соцiального змiсту.

9 обiзнанiсть i
самовирa)кення у
сферi культури

Умiння: грамотно i логiчно висловлювати свою
думку, арryментувати та вести дiалог, врtlховуючи
нацlонtlльнl та культурнl особливостi
спiврозмовникiв та дотримуючись етики спiлкування
i взаемодii; враховувати художньо-естетичну
скJIадову при cTBopeHHi продуктiв своеi дiяльностi
(маlrюнкiв, TeKcTiB, схем тощо).
Сmавлепня., культурна самоiдентифiкацiя, повага до
культурного розмаi'ття у глобшtьному суспiльствi;

усвiдомленIuI впливу окремого предмета на людську
культуру та розвиток суспiльства.
Навчалtьнi ресурсu., математичнi моделi в рiзних
видах мистецtва

10

Екологiчна
грамотнiсть i здорове
житгя

Умiння: аналiзувати i критично оцiнювати
соцiально-економiчнi подii в державi на ocHoBi

рiзних даних; враховувати правовi, етичнi, екологiчнi
i соцiальнi наслiдки рiшень; розпiзнавати, як
iктерпретацii р езультатiв вир iшення проблем можуть
бути використанi для манiпулюванIuI.
Сmавпення., усвiдомленtul взаемозв'язку окремого
предмета та екологiТ на ocHoBi рiзних даних; ощадне
та бережливе вiдношення до природнiх pecypciB,

чистоти довкiлля та дотримання санiтарних норм

побугу; розгляд порiвняльноi характеристики щодо
вибору здорового способу жищ

Taki ключовi компетентностi, як умiння вчитися, iнiцiативнiсть i
пiдприемливiсть, екологiчна грамотнiсть i здоровий спосiб життя, соцiальна та

громадянська *orrr.r."TнocTi можуть формуватися засобами ycix предметiв.
^ 

Вiдоцремлення в навЧ€tльних програмa>( таких наскрiзних лiнiй ключових

компетеНтностей як <Правознавство>>, <<Основи економiчноi Teopib спрямоване

на формУвання у.rуд."riв здатностi застосовувати знанЕя й умiння у ре€Lпьних

життевих ситуацiях.
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з/п
Ключовi

компетентностi
компонентп

1

Спiлкування
державною (i

рiдною - у разi
вiдмiнностi)
мовами

Умiння: ставити запитання i розпiзнавати проблему;
мiркувати, робкги висновки на ocHoBi iнформацii,
поданоi в рiзних формах (у текстовiй формi, таблицях,
дiаграмах, но графiках); розумiти, пояснювати i
перетворювати тексти задач (усно i письмово), грамотно
висловлюватиоя рiдною мовою; доречно та коректно
вживати в мовленнi термiнологiю 3 окремих предметiв,
чiтко, лаконiчно та зрозумiло формулювати думку,
аргументувати, доводити правильнiсть тверджень;

уникненЕя невнормованих iншомовних запозичень у
спiлкуваннi на тематику окремого предмета;
поповнювати свiй словниковий запас.
Сmаапення., розумiння вiDкJIивостi чiтких та лаконiчних

формулювань.
Навчалtьнi ресурса., означенtш поIшть, формулюванЕя
властивостей, доведення правил, теорем.

2

Спiлкування
iноземними
мовами

Умiння: здiйснювати спiлкування в межах сфер, тем i
ситуацiй, визначених чинною навчiulьною програмою;

розумiти на слух змiст автентичних TeKcTiB; читати i

розумiти автеIrtичнi тексти рiзних жанрiв i видiв iз

рiзним piBHeM розумiння змiсry; здiйснювати
спiлкування у письмовiй формi вiдповiдно до
поставJIених завдань; використовувати у разi потреби

невербальнi засоби спiлкування за умови дефiциту
наявних мовних засобiв; обирати й застосовувати

доцiльнi комунiкативнi стратегii вiдповiдно до рiзних
потреб.
сmавлення., критично оцiнювати iнформацiю та

використовувати rr для рiзних потреб; висловлювати

cBoi думки, почуття та ставлення; ефекгивно

взаемодiяти з iншими усно, письмово та за допомогою
засобiв електронного спiлкування; ефекгивно

користуватися навчаJIьЕими стратегiями для

самостiйного вивчення iноземних мов; адекватно

використовувати досвiд, набутий у вивченнi рiдноi мови

та iнших навчальних предметiв, розглядtlючи його як

засiб усвiдомленого оволодiння iноземною мовою,

Навчulьнi ресурсu., пiдручники, словники, довiдкова

лiтераryра, мультимедiйнi засоби, адагIтованi iншомовнi

тексти.

aJ

математична
компетеЕtнiсть

Умiння: оперувати текстовою та числOвuto

iнформачiею; встановлювати вiдношення мiж реtLпьними

об'екгами навколишньоI дiйсностi (природними,

культурними, технiчними тощо); розв'язувати задачi,

зокрема практи



найпростiшi математичнi моделi реaпьних об'скгiв,
процесiв i явищ, iнтерпретувати та оцiнювати
результати; прогнозувати в KoHTeKcTi навчальних га
практичних задач; використовувати математичнi методи
у житт€вих сшryацiях.
Сmамення., усвiдомленIuI значенЕя математики для
повноцiнного життя в сучасному суспiльствi, розвитку
технологiчного, економiчного й оборонного потенцiа"пу
держави, успiшного вивченшI iнших предметiв.
Навчалtьнi ресурса: розв'язуваннrI математичних задач, i
обов'язково таких, що моделюють реальнi жрrггсвi
си:ryацii.

4

OcHoBHi
компетентностi

у природничих
науках i
технологiях

Умiння: розпiзнавати проблеми, що виникtlють у
довкiллi; булувати та дослiджувати природнi явища i
процеси ; послуговуватися технологiчними пристроями.
Сmавлення., усвiдомлення важливостi природничих
наук як yHiBepca;rbHoi мови науки, технiки та технологiй,
усвiдомлення ролi наукових iдей в сучасних
iнформацiйних технологiях Навчuльнi ресурса:
скJIаданЕя графiкiв та дiаграм, якi iлюструють
функцiональнi запежностi результатiв впливу людськоi
дiяльностi на природу.

5

Iнформачiйно-
цифрова
компетентнiсть

Умiння: структурувати данi; дiяти за алгоритмом та
скJIадати ilIгоритми; визначати достатнiсть даних для
розв'язання задачi; використовувати рiзнi знаковi
системи; знаходити iнформачiю та оцiнювати iT

достовiрнiсть; доводити iстиннiсть тверджень.
Сповлення., критичне осмислення iнформацii га джерел
rr отримання; усвiдомленЕя вакJIивостi iнформацiйних
технологiй для ефективного розв'язуванЕя математичних
задач.
Навчалльнi ресурсu: вiзуалiзацiя даних, побудова
графiкiв та дiаграм за допомогою програмних засобiв.

6

умiння вчитися
впродовж житгя

Умiння: визначати мету навча-ltьноf дiяльностr,
вiдбирати й застосовувати потрiбнi знання та способи
дiяльностi для досягненtш цiеi мети: органiзовувати та
планувати свою навчальну дiяльнiсть; моделювати
власну освiтню траекторiю, аналiзувати, контролювати,
кориryвати та оцiнювати результати своеi навчальноi

дiяльностi; доводити правильнiсть власного судженЕrl
або визнавати помилковiсть, Сmавлення: усвiдомлення
власних ocBiTHix потреб та цiнностi нових знань i BMiHb;

зацiкавленiсть в пiзнаннi cBiry; розумiнrrя важливостi

вчитися впродовж життя; прагненЕя до вдосконаJIеннJI

результатiв своеi дiяльностi.
Навчаtльнi ресурсu: моделюванIUI власноТ ocBiTHboi

траскгорii.



7

Iнiцiативнiсть i
пiдприемливiсть

умiння: генерувати HoBi iдеi, вирiшувати життсвi
проблеми, анаrriзувати, прогнозувати, ухвrLлювати
огпимальнi рiшення; використовувати критерiТ
рацiоналrьностi, практичностi, ефективностi та точностi,
з метою вибору найкращого рiшення; арryментувати та
захищати свою позицiю, дискутувати; використовувати
рiзнi стратегii, шукаючи оптимiшьних способiв
розв'язання житг€вого завданшI.
Сmааrcння: iнiцiативнiсть, вiдповiдальнiсть,
упевненiсть в собi; переконанiсть, що успiх команди це
й особистий успiх; позитивне оцiнюванtш га пiдтримка
конструктивних iдей iнших.
Навчаtльнi ресурсu., завданЕя пiдприсмницького змiсry
(огrгимiзацiйнi задачi)

8

Соцiальна i
цромадянська
компетентностi

Умiння: висловлювати власну думку, слухати i чути
iнших, оцiнювати арryменти та змiнювати думку на
ocHoBi доказiв; арryментувати та вiдстоювати свою
позицiю; ухвilJIювати i apryMeнToBaHi рiшення в
житт€вих сиryацiях; спiвпрацювати в командi, видiляти
та виконувати власну роль в команднiй роботi;
аналiзувати власну економiчну сиryацiю, родинний
бюджет; орiентуватися в широкому колi послуг i ToBapiB
на ocнoBi чiтких крlл,герiiЪ, робити споживчий вибiр,
спирilючись на рiзнi данi. Сmавлення., ощадливiсть i
помiркованiсть; piBHe ставленIш до iнших незiшежно вiд
cTaTKiB, соцiального походженшI; вiдповiдальнiсть за
спiльну справу; HaJIaIпToBaHicTb на логiчне
обгрунтуванЕя позицii без передчасного переходу до
висновкiв; повага до прав людини, активна позицi.s

щодо боротьби iз дисrqримiнацiсю.
Навчалlьнi ресурсu: завдання соцiального змiсту.

9

обiзнанiсть i
самовираження

у сферi
культури

Умiння: грамотно i логiчно висловлювати свою думку,
арryмеЕтувати та вести дiа.пог, враховуючи нацiональнi
та кульryрнi особливостi спiврозмовникiв та

дотримуючись етики спiлкування i взасмодii;
враховувати художньо-естетичну скJIадову при
cTBopeHHi продуктiв свосI дiяльностi (малюнкiв, TeKcTiB,

схем тощо).
Сmавлення., культурна самоiдентифiкацiя, повага до
культурного розмаi'тгя у глобальному суспiльствi;

усвiдомлення впливу окремого предмета на людську
культуру та розвиток суспiльства.
Навчалльнi ресурсu., математичнi моделi в рiзних видах

мистеlцва

10

Екологiчна
грамотнiсть i
здорове життя

Умiння: ана.гliзувати i критично оцiнювати соцiаJIьно-

економiчнi подii в державi на ocHoBi рiзних даних;
враховувати правовi, етичнi, екологiчнi i go,IiaлbHi



I

наслiдки рiшень; розпiзнавати, як irrгерпретацii
результатiв вирiшення проблем можуть буги
використанi для манiгryлюванtul.
Сmамення., усвiдомленнJI взаемозв'язку окремого
предмета та екологii на ocHoBi рiзних даних; ощадне та
бережливе вiдношенЕя до природнiх pecypciB, чистоти
довкiлля та дотриманЕя санiтарних норм побуry;
розгляд порiвняльноi характеристики щодо вибору
здорового способу життя; вJIасна думка.

Вимогп та форми здобугтя профiльноi середньоi освiти.
Профiльна середня ocBiTa здобуваеться пiсля здобут,гя базовоI середньоi

освiти.
Форми органiзацii освiтнього процесу в КЗОЗ Богодухiвському медичному
фаховому коледжi визначаються <Положенням про органiзацiю освiтнього
процесу у КЗОЗ (БМФК) ХОР), затвердженого у встановленому
законодавством порядку.

Оппс та iнструменти системIl внутрiшнього забезпечення якостi
освiти.

Внутрiшня система забезпечення якостi скJIадаеться з насцдних
компонентiв:

- кадрове забезпеченЕя ocBiTHboi дiяльностi;
_ навчЕlльно_методиtlне забезпеченЕя освiтньоiдiяльностi;
_ матерiально_технiчне забезпеченЕя ocBi1gboi дiяльностi;
- якiсть проведення навчальних зЕlнять;

- монiторинг досягненIIя студентами результатiв навч€lнIIя

(компетентностей).
Завдання системи внугрiшнього забезпечення якостi освiти:
- оновпення методЙiоi бази ocBiTнboi дiяльностi;
- контРоль за виконанНям навчальниХ планiВ та ocBiTHboi програми,

якiстю ,наrrь, рлiнь i навичок студентiв, розробка рекомендацiй щодо ix
покраrцення;

- монiторинг та оптимiзацiя соцiапьно-психологlчного середовища

закJIаду освiти;
- створенЕя необхiдних yluoB для пiдвищенЕя фшrового квагliфiкацiйного

рiвня педагогiчних працiвникiв.

Дану освiтню програму схваJIено педагогiчною коледжудану освiтню програму схваJIено педагогiчною радою коледжу та

затверджено директором коледжу, 
що передбаченiосвiтня програма та перелiк ocBiTHtx_ компонентlв, 1

освiтньою програмою, оприлюднюються на веб-сайтi коледжу,

на пiдставi затвердженоi ocBiTHboi програми профiльнот середньоi освiти

для пiдготовки фахових молодших бака.гlаврiв на ocHoBi базовоi загальнот

Ър"о""оi освiти розробляеться навч€lJIьний план, який конкретизуе органiзацiю

освiтнього процесу.



I

додАток

Перелiк предметiв профiльноi середньоi освiти у закладi фаховоi
ПеРеДВищоi освiти КЗОЗ Богодухiвському медичному фаховому коледжi для
ПiДГОТОвки здобувачiв освiтньо-ква.гliфiкацiйного рiвня фахового молодшого
бакалавра на ocнoBi базовоi загальноi середньоi освiти гаlryзi знань 22 Охорона
здоров'я, спецiапьностi 22з Медсестринство, сестра медична

Прrлi^*"; Перелiк преdллеmiв розробленuй вidповidно dо наказу моН YKpatHu

Nь Навчальнi предметш кiлькiсть
годпн

Базовi предмети 1855
1 Украihська мова 140
2 УкраiЪська лiтераryра 140
1J Зарубiжна лiтература 70
4 Iноземна мова 140
5 Iсторiя Украihи 105
6 Всесвiтня iсторiя 70
7 Громрлянська ocBiTa

- правознавсmво
- основu еконол,tiчноi meopii

70
35
з5

8 Математика (апгебра i початки анапiзу та геометрiя) 2I0
9 Бiологiя i екологiя 140
10 Географiя 88
11 Фiзика i ас,трономiя 245
|2 Хiмiя |22
13 Фiзична культура 2I0
I4 захист Вiтчизни 105

вибiрково-обов'язковi предмети 2|0
1 Iнформатика 63
2 Технологii (основи медсестринства) l47
.Щодатковi годпнп на профiльпi предмети, oкpeMi базовi

предмети, спецiальпi курси, факультативнi курсп та
iпдивiдуальнi заняття

595

1 Профiльнi предметп i спецiальнi курсп 595
профiльнi преdмеmu:
Медична бiологiя 48

Спецiальнi курсu
Основи латинськоi мови з медичною термiнологiею 46

2 Базовi предмети
Бiолоziя i еколоziя 1з

з Вибiпково-обов'язковi предмети
Технолоеit (Доzляd за хворuлпu mа лtеduчна

л,t ан iпуляцiйн а mехн iKa) 1зз

4 Додатковi годинп на дрiбпенпя групп 355

Всього фiнансусться 2660

Bid 05,06.20l8p, М 570.


