
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Питання,  
які опрацьовані головним позаштатним спеціалістом  

 спільно з спеціалістами практичної охорони здоров’я, вищих медичних 
навчальних закладів, структур управління охорони здоров’я та подані на 

розгляд і затвердження МОЗ України 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Документи і заходи по супроводу реформи в охороні здоров’я 
 

Участь в розробці положення про територіальний навчально-тренінговий 
центр сімейної медицини. (березень, 2013 року, наказ МОЗ України) 

Розроблено методику розрахунку нормативів навантаження на медичних 
працівників у закладах охорони здоров’я, що надають вторинну 
(спеціалізовану) медичну допомогу (для багатопрофільних лікарень 
інтенсивного лікування) (лютий, 2013 р.) 

Проведено фотохронометраж в лікарнях інтенсивного лікування з метою 
визначення нормативів навантаження на молодших спеціалістів з медичною 
освітою на базі лікарень № 1,2, дитячої міської лікарні м. Житомира і лікарень 
м. Черкас. Подано на затвердження МОЗ України (жовтень 2013 р.) (наказ МОЗ 
України № 851 від 03.10.2013 р.) 

Розроблено положення про лікарню сестринського догляду, нормативи 
ліжкового фонду, штатна структура лікарні (вересень, 2013 р.) 

Розроблено освітньо-кваліфікаційна характеристика медсестри ПМСД, – 
помічника сімейного лікаря (вересень, 2013 р.) 

 
Підготовлено 
Документи на приведення структури управління в медсестринстві 

відповідно до освітньо-кваліфікованих рівнів (серпень, 2013 р.) 
– 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; 
– Розроблено положення про гігієніста зубного ОКР молодший 
спеціаліст стоматологічної служби; 

– Розроблено зміни і доповнення до наказу МОЗ України № 33 від 
23.02.2000 р. про введення посад, відповідно до освітньо-
кваліфікаційних рівнів медсестер-координаторів, заступників 
головного лікаря з медсестринства, зубних гігієністів. (Подано до 
МОЗ України, 06.08.2013 р.) 

 
Удосконалення підготовки і атестації молодших медичних 

спеціалістів, бакалаврів, магістрів 
Опрацьовано пропозиції та подано на затвердження МОЗ України по 

організації та порядку проведення державної атестації студентів вищих 
медичних навчальних закладів (5 березня 2013 р.). 

Видано підручник «Менеджмент і лідерство в медсестринстві» за 
редакцією В.Шатило, затверджений МОН України як підручник для студентів 
вищих медичних навчальних закладів І–ІV р.а., для слухачів післядипломної 
освіти, керівників закладів охорони здоров’я. (2013 р.). 



Проведено рецензування Протоколів медичної сестри (фельдшера, 
акушерки), проведено доопрацювання окремих положень, подано на 
затвердження МОЗ України (березень, 2013 р.). 

Створено Регіональну координаційну раду з питань безперервної 
післядипломної освіти практикуючих медсестер, проведена апробація 
ефективності її діяльності, підготовлено рекомендації до створення 
Координаційних рад у всіх регіонах України (жовтень, 2013 р.). 

Розроблено 4-х річну програму підготовки медсестер-бакалаврів, згідно 
вимоги МОН України з участю фахівців Житомирського інституту 
медсестринства та Львівського медичного коледжу. ( листопад 2013 р.) 

Проводиться робота з підготовки складових галузевих стандартів вищої 
освіти – ОКХ та ОПП для фахівців ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.12010006 
«Сестринська справа». 

Створено творчі колективи по підготовці підручників, навчальних 
посібників у відповідності до навчальних програм медсестер-бакалаврів і 
магістрів з спеціальності «Сестринська справа» ( травень, 2013 р.). 

 
Навчально-науково-практичні семінари, НПК, робочі наради 
Підготовлено програму і тематику робочої наради з головними 

позаштатними спеціалістами структурних підрозділів охорони здоров’я АР 
Крим, облдержадміністрацій, подано на затвердження МОЗ України (серпень 
2013 р.). 

Підготовка і проведення НПК до Міжнародного дня медсестер в м. 
Херсон (травень, Херсон). 

Участь в нараді керівників ВМНЗ І-ІІІ р.а. «Актуальні питання 
поліпшення підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів 
медицині ( жовтень, Львів). 

Всеукраїнська НПК «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і 
перспективи» з міжнародною участю (жовтень, Житомир). 

Надано пропозиції до МОЗ України про проведення п’ятої науково-
практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві» 
в 2014 році на базі Житомирського інституту медсестринства. 

 
Міжнародна співпраця 
Підготовлено переклад книги англійських авторів Дерека Селлмана і 

Пола Снеллінга «Як стати медсестрою: підручник з професійної практики» для 
використання у вищих медичних навчальних закладах та в практичній охороні 
здоров’я (жовтень, 2013 р.). 

Організація робочої поїздки до Польщі, Ломже, з метою обміну досвідом 
медичної освіти представників вищих медичних навчальних закладів України, 
структур управління охорони здоров’я облдержадміністрацій, асоціації 
медсестер. 

Підготовлені документи по створенню Академії міжнародного 
співробітництва з медсестринства з участю навчальних закладів України, 
Польщі, країн Балтії. 



Сприяння в заключенні двосторонніх договорів про співпрацю між 
навчальними закладами України і Польщі: 

– Донецьким медичним коледжем; 
– Вінницьким медичним коледжем; 
– Миколаївським медичним коледжем; 
– Медичним коледжем АР Крим, Сімферополь; 
– Львівським медичним коледжем; 
Підготовлено узагальненні пропозиції до Програми розвитку 

медсестринства на 2014-2020 рр. (грудень 2013 р.). 
Підготовлено проект наказу МОЗ України по напрямкам наукових 

досліджень в медсестринстві. (листопад, 2013 р.). 
 
Сприяння розвитку громадських об’єднань 
Підготовлено Статут Асоціації вищих медичних, фармацевтичних 

навчальних закладів України (інститутів, коледжів, училищ), опрацьовано 
робочою групою Житомирського інституту медсестринства, Донецького, 
Львівського, Кіровоградського, Черкаського мед коледжів та Житомирського 
фармацевтичного коледжу. 

Основні положення узгоджені в робочому порядку у всіх навчальних 
закладах. 

Підготовлено до прийняття на Всеукраїнських установчих зборах 
(2013 р.) 

 
 


