
Додаток до листа 
№ 655 від 16.12.13 р. 

Пропозиції  

круглого столу Житомирщини 

до Всеукраїнського круглого столу з проблемних питань  

розвитку медсестринства 

На виконання доручення Міністра охорони здоров’я України 

Богатирьової Р.В. та з метою забезпечення створення та реалізації Програми 

розвитку медсестринства до 2020 року необхідно забезпечити: 

1. Удосконалення організації роботи та кадрової політики в розвитку 

медсестринства 

1.1. Розробити та затвердити Програму розвитку медсестринства України до 

2020 року.  

1.2. Запровадити прогнозування на довгострокову перспективу за категоріями 

медичного персоналу відповідно до потреб системи охорони здоров’я з урахуванням 

стратегії та темпів системних перетворень у галузі, зовнішніх та внутрішніх 

міграційних процесів і природного вибуття кадрів. 

1.3. Створити Відділ з питань розвитку медсестринства у структурі 

МОЗ України. 

1.4. Створити координаційну Раду з питань розвитку медсестринства при МОЗ 

України. 

1.5. Створити постійні діючі Проблемні комісії при МОЗ України з напрямків 

розвитку медсестринства. 

1.6. Забезпечити створення структурних підрозділів, відділів з медсестринства 

в структурах управлінь охорони здоров’я МОЗ АР Крим, обласних, міських 

державних адміністрацій, міських рад.  

1.7. Створити окремі атестаційні комісії для молодших спеціалістів з 

медичною освітою. 

1.8. Розробити програму по створенню в регіонах хоспісів, відділень 

сестринського догляду як клінічних баз вищих медичних навчальних закладів. 

Розробити положення про лікарню сестринського догляду як клінічної бази ВМНЗ І-

ІІІ рівнів акредитації в складі навчальних закладів.  



1.9. Переглянути та внести зміни до наказу № 33 МОЗ України та положення 

про заступника головного лікаря з медсестринства (головну медичну сестру), 

медсестру-координатора, визначивши вказані посади для фахівців з освітньо-

кваліфікаційними рівнями магістра та бакалавра. 

1.10. Здійснити заходи щодо введення в типові штатні розписи закладів 

стоматологічної служби для фахівців – «Гігієніст зубний» (рівень молодшого 

спеціаліста). 

1.11. Внести зміни та доповнення до посадових інструкцій керівників 

сестринським персоналом в частині управлінських функцій і освітньо-

кваліфікаційних вимог для зайняття посади, передбачивши використання на цих 

посадах магістрів за спеціальністю «Сестринська справа» та медсестер-бакалаврів. 

1.12.  Поліпшити кадрове забезпечення закладів охорони здоров’я шляхом 

створення та реалізації відповідних регіональних програм «Кадри охорони 

здоров’я», сприяти поліпшенню матеріального стану та підвищенню соціального 

статусу медичних працівників, насамперед молодих спеціалістів (забезпечення їх 

належними умовами праці, житлом, надання пільгових кредитів, введення 

регіональних надбавок до заробітної плати, тощо).  

1.13. Розробити методику оплати праці медичних сестер в залежності від 

якості та об’єму сестринських втручань на основі нових технологій сестринської 

допомоги. 

1.14. Продовжувати запроваджувати практику стажування головних 

позаштатних спеціалістів спеціальності «Сестринська справа» у відділах 

МОЗ України. 

1.15. Запровадити порядок відбору на посади керівників сестринських служб в 

закладах охорони здоров’я на конкурсній основі. Розробити умови конкурсу, 

затвердити в МОЗ України. 

ІІ. Розвиток системи підготовки і післядипломної освіти медичних сестер 

2.1. Продовжити розвиток ступеневої медсестринської освіти в Україні, 

стимулювати розширення підготовки медсестер-бакалаврів і магістрів. 

2.2. Забезпечити приведення системи підготовки та післядипломної освіти 

молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів, бакалаврів та магістрів у 

відповідність до основних принципів Болонської декларації. 



2.3. Забезпечити підготовку медичних сестер загальної практики сімейної 

медицини. 

2.4. Розробити вимоги до підготовки медичної сестри загальної практики 

сімейної медицини за критеріями: 

- медсестринська освіта; 

-  досвід практичної роботи в лікувально-профілактичних закладах (не менше 

1 року); 

- курси підвищення кваліфікації з сімейної медицини (спеціалізація). 

2.5. В навчальні плани зі спеціальності «Сестринська справа» в обов’язковому 

порядку внести вивчення навчальної дисципліни «Медсестринство в сімейній 

медицині». 

2.6. На базі кваліфікації «фельдшер» розробити освітньо-кваліфікаційну 

характеристику «Сімейна медична сестра – помічник сімейного лікаря» – для ОКР 

«бакалавр». 

2.7. Ввести в перелік циклів спеціалізації та удосконалення цикли загального 

удосконалення з сімейної медицини для фельдшерів. 

2.8. Передбачити та розширити введення очно-заочної форми 

післядипломного навчання циклів удосконалення для фельдшерів, медичних сестер 

та акушерок, які працюють в закладах охорони здоров’я сільської місцевості. 

2.9. Організувати в закладах післядипломної освіти молодших медичних 

спеціалістів постійно діючі семінари з лідерства в медсестринстві. 

2.10. Забезпечити створення відповідних циклів удосконалення для 

заступників головного лікаря з медсестринства, головних медичних сестер. 

2.11. Розробити та запровадити навчально-освітню Програму для медичних 

сестер «Висококваліфіковані медичні сестри – запорука якісного медичного 

обслуговування населення» з метою поглиблення наявних теоретичних знань з 

клінічного медсестринства, організації роботи медсестринської служби, надання 

невідкладної медичної допомоги, інфекційного контролю, правових та етико-

деонтологічних аспектів у роботі медичних сестер, розвитку комунікацій у 

медсестринстві, формування здорового способу життя, профілактики основних 

форм захворювань та ін. 



2.12. Розробити 4-х річну програму підготовки медсестер-бакалаврів, згідно 

вимоги МОН України. 

2.13. Підготувати складові галузевих стандартів вищої освіти – ОКХ та ОПП 

для фахівців ОКР «магістр» зі спеціальності 8.12010006 «Сестринська справа». 

2.14. Створити механізми взаємодії вищих медичних навчальних закладів і 

лікувально-профілактичних установ по забезпеченню проведення практичної 

підготовки медичних сестер в умовах реформування галузі. 

2.15. Створити творчі колективи по підготовці підручників, навчальних 

посібників у відповідності до навчальних програм медсестер-бакалаврів і магістрів 

зі спеціальності «Сестринська справа». 

2.16. Для забезпечення підвищення кваліфікації медичних сестер, фельдшерів 

та акушерок без відриву від основного місця роботи створити на базах обласних, 

центральних міських та районних лікарень інформаційно-навчальні центри для 

медсестер по напрямкам: 

- Управління, лідерство.  

- Дослідження в області медсестринства. 

- Клінічне медсестринство. 

- Система управління якістю. 

- Інфекційний контроль. 

- Атестація медсестер, тощо. 

2.17. Продовжити комп’ютеризацію навчального процесу, запровадження 

телемедичних технологій та дистанційної освіти. 

2.18. Розробити навчальні плани та програми спеціалізації медичних сестер по 

профілю служби до моменту працевлаштування в ЛПЗ. 

2.19. Розробити навчальні плани та програми для проведення курсів 

післядипломної освіти медсестер-бакалаврів та медсестер-магістрів, у тому числі з 

теледистанційною формою навчання. 

2.20. Уніфікувати навчальні плани та програми спецкурсів спеціалізації 

медсестер з чотирьох профільних циклів: педіатрія, хірургія, терапія та ПМСД. 

2.21. Переглянути наказ МОЗ України № 198 від 07.09.1993р. «Про 

підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною 

освітою» з метою внесення змін і доповнень. 



2.22. Розробити і затвердити програми та запровадити цикли післядипломної 

освіти для напряму підготовки 6.120101 «Сестринська справа» (ОКР «медична 

сестра-бакалавр»), спеціальності 8.12010006 «Сестринська справа» (ОКР «магістр»). 

2.23. Розробити тематичні програми та запровадити цикли підвищення 

кваліфікації молодшого медичного персоналу по догляду за хворими з питань 

лікувально-охоронного режиму, санітарно-гігієнічних та етико-деонтологічних 

аспектів. 

2.24. Розробити цикли підвищення кваліфікації викладачів з дисциплін, які 

викладаються у ВМНЗ І-ІІІ рівнів акредитації: іноземна мова за професійним 

спрямуванням, громадське здоров’я та громадське медсестринство, медсестринська 

етика та деонтологія, історія медицини та медсестринства. 

2.25. Розробити стандарти оснащення спеціалізованих кабінетів і навчальних 

лабораторій ВМНЗ І-ІІІ рівнів акредитації з метою підвищення якості доклінічної 

підготовки. 

2.26. Розробити єдині підходи до формування регіонального замовлення на 

підготовку медичних працівників для галузі охорони здоров’я. 

2.27. Здійснити переорієнтацію навчального процесу на циклах спеціалізації 

та удосконалення для медичних сестер на основі медсестринської моделі та на 

основі компетентнісного підходу. 

2.28. Здійснити заходи щодо створення навчально-методичного забезпечення, 

відповідно до потреб ВМФНЗ І-ІV рівнів акредитації і стандартів освіти молодших 

медичних (фармацевтичних) спеціалістів, бакалаврів медицини та магістрів. 

ІІІ. Нормативно-правове забезпечення діяльності медичних сестер 

3.1. Здійснити комплекс заходів щодо створення стандартів професійної 

діяльності медичних сестер за профілем надання медичної допомоги (загальна 

практика-сімейна медицина, терапія, педіатрія, хірургія, невідкладна медична 

допомога тощо). 

3.2. Створити систему управління та контролю якості медсестринської 

допомоги шляхом затвердження критеріїв і методики оцінки якості роботи 

медичних сестер відповідно до профілю роботи. 

3.3. Розробити державні професійні стандарти за всіма номенклатурами 

спеціальностей та індикатори експертизи якості сестринської діяльності.  



3.4. Забезпечити медичні заклади засобами «малої механізації» з метою 

зменшення фізичного навантаження на медсестринський персонал. 

3.5. Розробити Кодекс ділової етики – формування корпоративної культури 

молодших спеціалістів з медичною освітою. 

3.6. Затвердити положення про лікарню сестринського догляду, нормативи 

ліжкового фонду, штатну структуру лікарні. 

3.7. Привести структуру управління у медсестринстві відповідно до освітньо-

кваліфікаційних рівнів. Внести зміни до посадових інструкцій з визначенням вимоги 

до ОКР та рівнів кваліфікації і професійної готовності до управління. Опрацювати і 

затвердити: 

- Положення про заступника головного лікаря з медсестринства. 

- Положення про головну медичну сестру. 

- Положення про медичну сестру координатора закладу охорони здоров’я. 

- Положення про старшу сестру медичну. 

- Положення про гігієніста зубного ОКР молодший спеціаліст стоматологічної 

служби. 

3.8. Внести зміни та доповнення до наказу МОЗ України № 33 від 

23.02.2000 р., – ввести посади, визначити вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів 

медсестер-координаторів, заступників головного лікаря з медсестринства, головних 

і старших медсестер. 

3.9. Передбачити введення в типові штатні розписи закладів охорони здоров’я 

посад для фахівців – медсестер-бакалаврів та медсестер-магістрів в ПМСД. 

3.10. Здійснити заходи щодо введення посади медичної сестри-координатора 

сестринської служби з ОКР «магістр» в обласних та центральних, міських і 

районних ЛПЗ та ПМСД. 

3.11. Здійснювати аналіз щодо пріоритетних напрямків розвитку 

медсестринства, відповідності наукових, матеріально-технічних, кадрових та 

організаційних можливостей для їх здійснення та впровадження в практику охорони 

здоров’я. 

3.12. Внести зміни і доповнення до діючих нормативних документів з атестації 

і підвищення кваліфікації молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів і 

бакалаврів медицини. 



IV. Інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю медичних сестер 

4.1. Продовжити практику проведення Всеукраїнських, регіональних науково-

практичних конференцій, семінарів з питань інновацій в медсестринській освіті, 

організації та управління якістю роботи медсестринської служби, впровадження 

сучасних медсестринських технологій та нових форм роботи з пацієнтами, 

інфекційного контролю тощо. 

4.2. Продовжити висвітлення актуальних питань медсестринства на сторінках 

журналів «Магістр медсестринства», «Медсестринство України», «Головна медична 

сестра» та інших видань. 

4.3. Продовжувати співпрацювати з редакційними колегіями провідних 

вітчизняних та міжнародних наукових видань по висвітленню проблем розвитку 

медсестринства та перспективних підходів до їх вирішення. 

4.4. Продовжити практику проведення професійних конкурсів на кращу 

медичну сестру – випускників вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівня 

акредитації та конкурсу професійної майстерності «ЕСКУЛАП» для практикуючих 

медичних сестер лікувально-профілактичних закладів. 

V. Науково-дослідницька робота 

5.1. Затвердити на рівні МОЗ України напрямки наукових досліджень у 

медсестринстві, зосередивши основну увагу на реформуванні і модернізації галузі 

охорони здоров’я, стандартизації медсестринського процесу, розробленні 

сестринської моделі профілактики найбільш розповсюджених та соціально 

значимих захворювань. 

5.2. Провести наукові дослідження по стандартизації медсестринської справи 

відповідно до профілю роботи медичних сестер (медсестринство в терапії, хірургії, 

педіатрії та ін.). 

5.3. Провести наукові дослідження та обґрунтувати рекомендації щодо 

визначення диференційованого навантаження на сестринський персонал лікувально-

профілактичних закладів. 

5.4. Провести наукові дослідження та обґрунтувати заходи щодо проведення 

атестації робочих місць медичних сестер у відповідності до стандартів їх 

професійної діяльності. 



5.5. Сприяти роботі студентських наукових товариств, створити умови для 

участі студентів та молодих вчених вищих медичних (фармацевтичних) навчальних 

закладів І-ІІІ рівнів акредитації у наукових форумах міжнародного, державного та 

регіонального рівнів. 

5.6. Сприяти проведенню регіональних науково-практичних конференцій з 

проблем медсестринства та медичної освіти. 

5.7. Створити умови та надавати науково-методичну і практичну допомогу у 

підготовці дисертацій здобувачами із вищих медичних (фармацевтичних) 

навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації. 

VІ. Розвиток професійних сестринських об’єднань, асоціацій 

6.1. Створити Асоціацію вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівня 

акредитації. 

6.2. Здійснювати політику щодо сприяння діяльності Асоціації медичних 

сестер України, інших громадських медсестринських об’єднань та їх залученню до 

участі в реалізації програми розвитку медсестринства. 

6.3. Залучати медичних сестер до роботи в дорадчих органах для 

удосконалення якості медичної і соціальної допомоги. 

VІІ. Міжнародне співробітництво в медсестринстві. 

7.1. Забезпечувати розвиток міжнародного співробітництва в медсестринстві 

на основі договорів про співпрацю. 

7.2. Здійснити спільно з громадськими медсестринськими об’єднаннями 

заходи щодо входження до Міжнародної Ради медичних сестер. 

7.3. Продовжити співробітництво з питань розвитку медсестринства з 

Європейським бюро ВООЗ та іншими закордонними установами і закладами. 

7.4. Розвивати міжнародне співробітництво у сфері медичної 

(медсестринської) освіти: єдині системи оцінювання, створення інтерактивних 

мереж, забезпечення мобільності студентів і викладачів. 

7.5. Здійснити заходи щодо розширення прийому до ВМФНЗ І-ІІІ рівнів 

акредитації іноземних студентів. 

7.6. Проводити спільні наукові дослідження та науково-практичні конференції 

з іноземними партнерами. 



7.7. Сприяти співпраці з іноземними вищими навчальними закладами щодо 

реалізації міжнародних освітніх програм з метою отримання подвійних дипломів 

національного і міжнародного зразка. 

 

Головуючий  круглого столу  
Житомирщини,  
головний позаштатний спеціаліст 
МОЗ України                                                                                           В. Шатило 


