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Освiтня програма
профiльноi середньоi освiти для пiдготовки фахових молодших

бакалаврiв на ocHoBi базовоi загальноi середньоi освiти
зi спецiальностi 223 Медсестринство, фельдшер

Освiтня прогр€ll\dа профiльноi середньоi освiти для пiдготовки фахових
молодших бакаllаврiв на ocHoBi базовоi загальноi середньоi освiти зi
спецiальностi 22З Медсестринство, фельдшер (далi - Освiтня програrчrа)

розроблена на виконання Закону Украiни кПро ocBiry>>, ,Щержавного стандарту
базовоi i повноТ загальноi середньоi освiти, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB вiд 2З листопада 2011 року М1392 (далi - .Щержавний стандарт), та з
урахуванням наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 20.04.2018 року
Ns 408 кПро затвердженЕя типовоi ocBiTHboi програми закладiв загальноi
середньоi освiти III ступенп>.

Освiтня програма розроблена на ocHoBi Типовоi ocBiTHboi програми
профiльноi середньоi освiти закладiв освiти, що здiйснюють пiдготовку
молодших спецiалiстiв на ocHoBi базовоТ загальноi середньоi освiти,
затвердженоi наказом МОН Украiни вiд 05.06.2018 р. JФ 570 та з урахуванням
листа ,Щержавноi науковоi установи <<Iнститут модернiзацii ocBiTи>>

вiд 02.07 .2020 року ]ф22.1/10-1358.

Освiтня програма впзнача€:
загальний обсяг та структуру навч€lпьного навантаження;
пропонований змiст окремих предметiв, якi мають гриф <Затверджено

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

форми органiзацii освiтнього процесу та iнстррленти внутрiшньоi
системи забезпечення якостi освiти;

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

Загальний обсяг та структура навчального павантаження.
Загальний обсяГ навч€лпьного навантаженЕя дJIя студентiв коледжу I-II

kypciB у частинi профiльноi середньот освiти, яке фiнансуеться, скJIадас

2бб0 годин.
Вiдповiдно до типовоi ocBiTHboT процрами профiльноi середньоТ освiти,

затвердженоi нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 05.0б.2018р.

J\b siO граничне тижневе навантzDкення на студента I-II KypciB у частинi

профiльнъi 
".р.д"ьоi 

освiти скJIадае для студентiв медичних спецiальностей

зЬ гЪдин (лист моН вiд 0б.09.2018 Ns 1/9-538. Частина навч€tльних годин з

предмету i'Фir".r"u культура" (2 години на тиждень) не враховуються при

"rrru.ra"Hi 
граниЧно допуСтимогО тижневого навантаження студентiв,

OcBiTHЪ ,rpo.puru та вiдповiдний навчальний план профiльноi середньоi

освiти розроблЁно вiдповiдно до статгi 15 Закону Украiни <Про загальну

..р.д"й оъвiтуо та .щержавного стандарту. Вони передбачають години на

вивчення базових ,rрЪдЙеri", вибiрково-Ъбов'язкових предметiв, профiльних

,р.лr.ri" i спецiальних KypciB. Перелiк предметiв з блоку вибiрково-

обов'язкових, профiльних та Ъпецiаль"и" KypciB сформовано з iнформатики,

основ медичноf iнборматики, технологii (догляд за хворими та медична



манiпуляцiйна TexHiKa), мистецтва (культурологiя), медичноi xiMii, aHaToMii
людини, з яких здiйснюеться пiдготовка за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM

фахового молодшого бакапавра.
Результати навчання, якi виходять за рамки ,Щержавного стандарту,

зар€жовуються в резупьтатах навчання за освiтньо-професiйною програмою
7 фахового молодшого бакалавра, обсяги яких визначаються у кредитах еКТС та

зараховуються в дисциплiнах навчutльного плану пiдготовки за ocBiTHbo-
квалiфiкацiйним piBHeM фахового молодшого бакалавра.

Очiкуванi результати навчання здобувачiв освiти. Вiдповiдно до мети
та заг€rльних цiлей, окреслених у ,Щержавному стандартi, визначено завдання,
якi мае реалiзувати викJIадач у p€lNIKax кожноi ocBiTHboi гаlrузi. Результати
навчання повиннi робити внесок у формуванЕя кJIючових компетентностей
здобувачiв освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня фасового молодшого бакалавра.

Умiння: ставити запитаннJI i розпiзнавати проблему;
мiркувати, роби,ги висновки на ocнoBi 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, арryментувати,

доводити правильнiсть тверджень; уникнення
невнормованих iншомовних запозичень у
спiлкуваннi на тематику окремого предмета;

поповнювати свiй словниковий запас.

Сmавлення., розумiння важливостi чiтких та

лаконiчних формулювань.
Навчалlьнi ресурсu: означення понять,

формулюваннJI властивостей, доведення правил,

Спiлкування
державною (i рiдною
- у разi вiдмiнностi)
мовами

Y*i"n", здiйснювати спiлкуванЕя в межах сфер, тем

i сиryацiй, визначених чинною навчilльною

програмою; розумiти на слух змiст автентичних

,i*"ii"; читати i розумiти автентичнi тексти рiзних
жанрiв i видiв iз рiзним piBHeM розумiння змiсту;

здiйснювати спiлкування у письмовiй формi

вiдповiдно до поставлених завдань; використовувати

у разi псrгреби невербальнi засоби спiлкування за

y*u" дефiцитУ наявних мовних засобiв; обирати й

застосовурати доцiльнi комунiкативнi стратегii

вiдповiдно до рiзних потреб,

сmовлення.' критично оцiнювати iнформацiю та

використовувати ii для рiзних потреб; висловлювати

своi думки, почуття та сTaBJIеHH,I; ефекгивно

взаемодiяти з iншими усно, письмово та за

допомогою засобiв електронного спiлкування;

вно користуватися нацчqд!ццNtц

Спiлкування
iноземними мовами



для самостiйного вивченtш iноземних мов; адекватно
використовувати досвiд, набутий у вивченнi рiдноТ
мови та iнших навчЕUIьних предметiв, розглядаючи
його як засiб усвiдомленого оволодiння iноземною
мовою.
Навчuльнi ресурсu: пiдручники, словники, довiдкова
лiтераryра, мультимедiйнi засоби, адаптованi
iншомовнi тексти.

з математична
компетентнiсть

Умiння: оперувати текстовою та числовою
iнформацiею; встановJIювати вiдношенrrя мiж
реальними об'екгами навколишньоi дiйсностi
(природними, культурними, технiчними тощо);
розв'язувати задачi, зокрема практичного змiсry ;

будувати i дослiджувати найпростiшi математичнi
моделi реальних об'сктiв, процесiв i явищ,
iктерпреryвати та оцiнювати результати;
прогнозувати в коrrгекстi навчапьних га пракгичних
задач; використовувати математичнi методи у
життевих сrrryацiях.
Сmавлення., усвiдомлення значення математики для
повноцiнного життя в сучасному суспiльствi,
розвитку технологiчного, економiчного й оборонного
потенцiалу держави, успiшного вивчення iнших
предметiв.
Навчаtльнi ресурсu: розв'язування математичних
задач, i обов'язково таких, що моделюють реальнi
жrттевi ситуацii.

4 OcHoBHi
компетентностi у
природничих науках i
технологiях

Умiнпя: розпiзнавати проблеми, що виникають у
довкiллi; булувати та дослiджувати природнi явища i
процеси; послуговуватися технологiчними
пристроями.
Сmавлення., усвiдомленЕя вtDкливостi природничих
наук як yHiBepca.llbHoi мови науки, технiки та
технологiй, усвiдомлення ролi наукових iдей в

сучасних iнформачiйних технологiях Новчалlьнi

ресурсu: скJIадання графiкiв та дiаграм, якi
iлюструють функцiона-пьнi залежностi результатiв
впливу людськоi дiяльностi на природу.

5 Iнформачiйно-
цифрова
компетеIIтнiсть

Умiння: структурувати данi; дiяти за аJIгоритмом та
скJIадати Еrлгоритми ; визначати достатнiсть даних
для розв'язання задачi; використовувати рiзнi знаковi
системи; знаходити iнформацiю та оцiнювати ii
достовiрнiсть; доводити iстиннiсть тверджень.

Сmавлення., критичне осмисленrrя iнформацii га

джерел ir отримання; усвiдомленЕя важливостi
iнформачiйних технологiй для ефекгивного

розв'язуванtUI математичних задач.

Новчалльнi ресурсu., вiзуалiзацiя даних, побудова

графiкiв та дiаграм за допомогою програмних

засобiв.



умiння вчитися
впродовж життя

Умiння: визначати мету навчальноi дiяльностi,
вiдбирати й застосовувати потрiбнi знання та
способи дiяльностi для досягнення цiеi мети:
органiзовувати та планувати свою навчальну
дiяльнiсть; моделювати власну освiтню тра€кторiю,
аналiзувати, контролювати, кориryвати та оцiнювати

результати свосТ навча-пьноi дiяльностi; доводити
правильнiсть власного судженЕя або визнавати
помилковiсть. Сmаuлення., усвiдомлення власних
ocBiTHix потреб та цiнностi нових знань i BMiHb;
зацiкавленiсть в пiзнаннi cBiry; розумiння важливостi
вчитися впродовж життя; прагненЕя до
вдосконtшення результатiв свосi дiяльностi.
Новчалльнi ресурса., моделюваннJI власноi ocBiTHboi

Iнiцiативнiсть i
пiдприемливiсть

Умiння: генерувати HoBi iдеТ, вирiшувати житгсвi
проблеми, ана-ltiзувати, прогнозувати, ухваJIювати
огrгима-ltьнi рiшення; використовувати критерiТ

рацiональностi, практичностi, ефективностi та
точностi, з метою вибору найкращого рiшення;
арryмеIrryвати та захищати свою позицiю,
дискуryвати; використовувати рiзнi стратегii,
шукаючи оптимtшьних способiв розв'язання
житт€вого завданшI.
Сmаапення., iнiцiативнiсть, вiдповiдальнiсть,

упевненiсть в собi; переконанiсть, що успiх команди

це й особистий успiх; позитивне оцiнювання га

пiлгримка конструктивних iдей iнших.
Новчалльнi ресурсu: завданЕя пiдприемницького
змiсry (оптимiзацiйнi задqЦ
Умiння: висловлювати власну думку, слухати 1 чути
iнших, оцiнювати арryменти та змiнювати думку на

ocHoBi доказiв; арryмекryвати та вiдстоювати свою
позицiю; ухваJIювати i apryMeнToBaHi рiшення в

житт€вих сиryацiях; спiвпрацювати в командi,

видiлятИ та викоНуватИ власну роль в команднiй

роботi; аналiзувати власЕу економiчну сшryацiю,

родинний бюджет; орiенryватися в широкому колi

.ro.ny. i ToBapiB на ocHoBi чiтких критерiТв, робити
споживчий вибiр, спирilючись на рiзнi данi,

Сmавлlення., ощадливiсть i помiркованiсть; piBHe

ставленнrI до iнших незаJIежно вiд cTaTKiB,

соцiального походження; вiдповiдальнiсть за спiльну

справу; наJIаштованiсть на логiчне обгрунryвання

позицii без передчасного переходу до висновкiв;

повага до прав людини, активна позицiя щодо

боротьби iз дискримiнацiсю,
., завданшI соцiq4!ц9l9 JIчц

Соцiальна i
громадянська
компетентностi

Умiння: грамотно i логiчно висловлювати свою

мку. аргументувати та вести дiалог, враховуючи
обiзнанiсть i



сферi культури нацiона.тlьнi та культурнl особливостi
спiврозмовникiв та дотримуючись етики спiлкування
i взаемодiI; враховувати художньо-естетичну
скJIадову при cTBopeHHi продуктiв своеi дiяльностi
(малюнкiв, TeKcTiB, схем тощо).
Сmавлення., культурна самоiдентифiкацiя, повага до
культурного розмаi'ття у глобальному суспiльствi;
усвiдомлення впливу окремого предмета на людську
культуру та розвиток суспiльства.
Навчuльнi ресурса., математичнi моделi в рiзних
видах мистецгва

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
iнтерпретацiТ результатiв вирiшення проблем можуть
бути використанi для манiпулюванЕя.
Сmавлення., усвiдомленtul взаемозв'язку окремого
предмета та екологii на ocHoBi рiзних даних; ощадне
та бережливе вiдношенrrя до природнiх pecypciB,
чистоти довкiлля та дотриманнrI санiтарних норм
побуry; розгляд порiвняльноi характеристики щодо
вибору здорового способу життя; власна думка.

TaKi ключовi компетентностi, як умiння вчитися, iнiцiативнiсть
пiдприемливiсть, екологiчна грамотнiсть i здоровий спосiб життя, соцiа-пьна

громадянська компетентностi можуть формуватися засобами yoix предметiв.
вiдокремлення в навчальних програмах таких наскрiзних лiнiй ключових

компетентностей як <Правознавство>>, <<Основи економiчноi Teopii>> спрямоване
на формування у студентiв здатностi застосовувати знання й умiння у реальних
життевих ситуацiях.

1

та

Наскрiзна лiнiя Коротка характеристпка
Екологiчна безпека
сталий розвиток

Формування в учнiв соцiапьноi акгивностi, вlдповцальнос1,1

та екологiчноi свiдомостi, готовностi брати участь у
вирiшеннi питань збереження довкiлля i розвитку суспiльства,

у""iдоrп."о вtDкливостi сталого розвитку для майбутrriх

поколiнь.
проблематика наскрiзнот лiнii реалiзусться через завданн,I з

реальними даними про використання природних pecypciB, ix
збереження та примноженtul. дналiз цих даних сприя€

розвиткУ бережливого ставленЕя до навколишнього

середовища, екологii, формуванню критичного мислення,

"ri"o вирiшувати проблеми, IФитично оцiнювати

перспективи розвитку навколишнього середовища i людини,
J\;fпчпирi еяIJqт.гq ня пiпкпитоМV повimi.

@о вiдповiдального члена громади i

.уЙiп".r"ц що розумiс принципи i механiзми

функцiонуванIш суспiльства. Ш наскрiзна лiнiя освоюеться в

Громадянська
вiдповiдаrrьнiсть



основному через колекгивну дiяльнiсть (дослiдницькi роботи,
роботи в групi, проекги тощо), яка поедЕуе oKpeMi предмети
мiж собою i розвивае у студеЕгiв готовнiсть до спiвпрацi,
толераrrгнiсть щодо рiзноманiтних способiв дiяльностi i
думок.
Вишlадач повинен сприяти формуванню у студентiв
толеDантного ставленtlя до товаришiв, порядностi, чесностi.

Здоров'я i безпека Завданням наскрiзноi лiнii е становлення учня як емоцiйно
стiйкого члена суспiльства, здатного вести здоровий спосiб
житгя i формувати навколо себе безпечне житт€ве
середовище. Реа.пiзуеться через завдання з реальними даними
про безпеку i охорону здоров'я (TeKcToBi завданrrя, пов'язанi з

середовищем дорожнього руху, рухом пiшоходiв i
транспортних засобiв). Варто звернуги уваry на проблеми,

пов'язанi iз ризиками для житtя i здоров'я. Вирiшення
проблем, знайдених з <ага-ефектом)) пошук оптимаJIьних

методiв вирiшення i розв'язуванIIя задач тощо, здатнi

викJIикати в учнiв чимаJIо радiсних емоцй
Пiдприемливiсть i
фiнансова
грамотнiсть

насrqрiзна лiнiя нацiлена на розвиток лiдерських lнlцlатив,

здатнiсть успiшно дiяти в технологiчному швидкозмiнному
середовищi, забезпечення кращого розумiння учнями
практичних аспектiв фiнансових питань (здiйснення

заощаджень, iнвестування, запозиченIUtr, сц)ахування,

кредLrryвання тощо). Ця наскрiзна лiнiя пов'язана з

розв'язуванням практичних завдань щодо плануванIUI

господарськоi дiяльностi та pea;lbHoT оцiнки власних

можливостей, скJIаданЕя сiмейного бюджеry, формування
економного ставлення до приро

впмоги та формп здобуття профiльноi середньоi освiти.
Профiльнu ..рЪл* o."iru .добу"u.ться пiсля здобуття базовоi середньоТ

освiти.
Форr" органiзацiI освiтнього процесу в КЗоЗ Богодухiвському медичному

фаховому коледжi визнач_ают".;_:g:ложенням "р: :l,uу"т:л:::,:т:,:
проц..у у КЗОЗ (БМФК) ХОР), затвердженого

законодавством порядку.

Оппс та
освiтп.

Внутрiшня

- якiсть проведення навч€lJIьних занять;

- монiторинг досягнення студентuлN,Iи

iнструменти спстемп внутрiшнього забезпечення якостi

система забезпечення якостi складаеться з наступних

встановленому

результатiв навчанн,I

компонентiв:
- кадрове забезпечення ocBiTHboi дiяльностi;

- навчЕlпьно-методичне забезпечення ocBiTHboi дiяльностi;

- матерiшtьно-технiчне забезпечення ocBiTHboi дiяльностi;

(компетентностей). . _
завдання системи внутрiшнього забезпечення якостl освlти:

- оновлення методичноt бази ocBiTHboi дiяльностi;



- контроль за виконанням навчальних планiв та ocBiTнboi програми,
якiстю знань, pliHb i навичок сryдентiв, розробка рекомендацiй щодо ik
покращення;

- монiторинг та соцiально-психологiчного середовища
закJIаду освiти;

_ - створення необхiдних умов для пiдвищенЕя фаr<ового кваiliфiкацiйного
рiвня педагогiчних працiвникiв.

Дану освiтню програму схвалено педагогiчною радою коледжу та
затверджено директором коледжу.

Освiтня програма та перелiк ocBiTHix компонентiв, що передбаченi
освiтньою програмою, оприлюднюються на веб-сайтi коледжу.

На пiдставi затвердженоI освiтньоI програми профiльноi середньоi освiти
дJIя пiдготовки фжових молодших бакагlаврiв на ocHoBi базовоi загшtьноТ
середньоI освiти розробляеться навчапьний план, який конкретизуе органiзацiю
освiтнього процесу.



l

,Щодаток

Перелiк предметiв профiльноi середньоi освiти у закладi фаховоi передвищоi
ОСВiТИ КЗОЗ БОГОдУхiвському медичному фаховому коледжi для пiдготовки
здобувачiв освiтньо-квшiфiкацiйного рiвня фахового молодшого бакалавра на

ocHoBi базовоi загапьноi середньоi освiти гаlryзi знань 22 Охоро"ч.дороЪ'",
спецiальн ocTi 22З Медсестринство, фельдшер

м Навчальнi предмети кiлькiсть
годин

Базовi предмети 1855
1 УкраiЪська мова 140
2 УкраiЪська лiтература l40
J Зарубiжна лiтература 70
4 Iноземна мова 140
5 Iсторiя УкраiЪи 105
6 Всесвiтня iсторiя ,70

7 Громадянська ocBiTa
- правознавсmво
- основu еконол,tiчноt meopit

70:
35
35

8 Математика (алгебра i початки анапiзу та геометрiя) 2|0
9 Бiологiя i екологiя 140
l0 Географiя 88
11 Фiзика i ас,грономiя 245
12 Хiмiя I22
13 Фiзична культура 2I0
l4 захист Вiтчизни 105

вибiрково-обов'язковi предметп 2l0
1 Iнформатика (Основи медичноТiнформатики) бз
2 Технологii (.Щогляд за хворими та медична

манiпуляцiйна TexHiKa)
||2

аJ Мистецгво (Культрологiя) 35

.Щодатковi годинrr на профiльнi предмети, oKpeMi
базовi предметп, спецiальнi курси, факультатпвнi
Kypcrr та iпдивiдуальпi заняття

595

1 Профiльнi предмети i спецiальнi курсп
Профiльнi преd*tеmu:

Медична хiмiя 48
Спецiальнi Kypcu:

днаmол,tiя люduнu 92

2 Базовi предметп
Бiолоziя i еколоеiя lз

3 Вибiрково-обов'язковi предмети
Технолоzit (!оzляd за хворuмu mа л,tеduчна

ман iпуляцiйн а mехн iKa) 5з

4 Додатковi години на дрiбненпя груцц 389

всього фiпансуеться 2660



Пршlimка: Перелiк преdмеmiв розробленuй вidповidно dо наксlзу МОН YKpaiHu
Bid 05.06.20I8p. М 570.
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