
Хронологія (історія) створення освітньо-професійної програми  

Сестринська справа спеціальності 223 Медсестринство першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

24.05.18 – На Конференції Ради студентського співуправління розглядалось питання 

про  актуальність запровадження вищої медсестринської освіти  (ступінь 

бакалавра). Прийнято рішення, що голова Ради студентського 

співуправління поставить це питання перед адміністрацією коледжу 

(директором). 

06.09.18 – Об’єднане засідання циклових методичних комісій терапії та хірургії, 

клінічних дисциплін та сестринської справи разом з роботодавцями. Були 

присутні: начальник управління охорони здоров’я Кам’янської міської 

ради, головні лікарі та головні медсестри закладів охорони здоров’я. 

Прийняли рішення про розробку проєкту освітньо-професійної програми 

Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

(Протокол №1). 

19.09.18 – На засіданні Ради студентського співуправління заступник директора з 

виховної роботи повідомила присутніх про рішення педагогічного 

колективу та роботодавців щодо розробки проєкту освітньо-професійної 

програми Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (Протокол №1). 

04.10.18 – Засідання робочої групи з розробки проєкту освітньо-професійної 

програми Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (Протокол №2). 

25.10.18 - Засідання робочої групи щодо розгляду, затвердження та оприлюднення 

для обговорення проєкту освітньо-професійної програми Сестринська 

справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Протокол №3). 

09.12.18 – Засідання робочої групи щодо аналізу рецензій (заклад отримав 18 

рецензій, відгуків та пропозицій від роботодавців) та внесення змін до 

проєкту освітньо-професійної програми Сестринська справа першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, враховуючи затверджений Стандарт 

вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (Протокол №4).  

12.12.18 – Затвердження освітньо-професійної програми Сестринська справа на 

педагогічній раді (Протокол №4). 

12.02.19 – Отримання Ліцензії щодо підготовки фахівців за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 

Охорона здоров’я (Наказ МОН від № 141-л). 

01.09.19 – Введення в дію освітньо-професійної програми Сестринська справа 

спеціальності 223 Медсестринство першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

02.09.19 – Створення випускової циклової методичної комісії медсестринства, яка 

відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти на освітньо-

професійній програмі Сестринська справа за першим  (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти (Наказ №195-о Про розподіл посадових обов’язків) 



02.09.19 – Засідання Ради студентського співуправління щодо затвердження 

кандидатур до складу відділів: забезпечення якості вищої освіти, науково-

дослідної роботи, кар’єри та працевлаштування (Протокол №1). 

02.09.19 – Створення відділів:  

 забезпечення якості вищої освіти; 

 науково-дослідної роботи студентів; 

 кар’єри та працевлаштування студентів та випускників - підвищення 

кваліфікації викладачів та введення до складу перших трьох відділів 

студентів (Наказ № 200а-о).  


