
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання 

головного позаштатного спеціаліста МОЗ України 

з спеціальності «Сестринська справа» 
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І. Основні напрямки кадрової політики і розвитку структур 
медсестринства 

 
– Ініціювати введення посад головних штатних (позаштатних) 

спеціалістів департаментів (управлінь) МОЗ АР Крим, охорони здоров'я, 
відділів і управлінь міських рад з спеціальності «Сестринська справа»; 

– З метою удосконалення менеджменту і управління в сестринській 
службі, у відповідності до нових освітньо-кваліфікаційних рівнів в 
медсестринстві, доопрацювати і поновити посадові інструкції керівної ланки 
медсестринства, медичних сестер-координаторів.  

– Ініціювати створення робочої групи МОЗ України по підготовці 
Програми розвитку медсестринства України; 

– Сприяти розвитку в регіонах хоспісів, лікарень сестринського догляду 
як клінічних баз вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ р.а.; 

– Створити стандарт освіти (навчальний план, ОКХ, ОПП) та забезпечити 
розробку навчальних програм ОКР – медсестра-бакалавр з чотирьохрічним 
терміном навчання; 

– Розробити положення про лікарню сестринського догляду; 
– Підготувати методичні рекомендації по формуванню регіонального 

замовлення на підготовку медичних, фармацевтичних молодших фахівців, які 
готуються в медичних (фармацевтичних) навчальних закладах І-ІІІ p.a. 
комунальної форми власності; 

– Підготувати програму підвищення кваліфікації на післядипломному 
рівні освіти та вимоги до атестації для керівників сестринських служб з OKP 
бакалавар, магістр за спеціальністю «Сестринська справа»; 

– Сприяти вирішенню питання щодо включення спеціальності 
«Сестринська справа» до Переліку спеціальностей, за якими проводиться 
захист дисертацій на здобуття наукового ступеню та присвоюються вчені 
звання; 

– Прийняти участь у перегляді і розробці нормативів навантаження на 
молодший медичний персонал у відповідності до директивних документів МОЗ 
України; 

– Приймати участь в організації і проведенні конкурсів професійної 
майстерності випускників ВМНЗ І-ІІІ p.a., та практикуючих медсестер; 

– Розробити положення і сприяти створенню обласних координаційних 
рад з безперервної післядипломної освіти практикуючих медсестер з участю 
асоціації медсестер та ВМНЗ І-ІІІ p.a.; 

– Створити робочу групу по розробці навчального плану, ОКХ, ОПП 
спеціальності «Зубний гігієніст» ОКР – бакалавр, відповідно до концепції 
розвитку стоматологічної освіти України; 

– Підготувати зміни і доповнення до наказу МОЗ України від 
23.02.2000 р. № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони 
здоров'я», передбачити введення посад медсестер-координаторів та посад 
асистентів стоматолога, зубного гігієніста; 



– Організувати та провести нараду з участю вищих медичних 
(фармацевтичних) навчальних закладів I- III рівнів акредитації, головних 
спеціалістів з медсестринства структур охорони здоров’я МОЗ України, АР 
Крим, облдержадміністрації актуальні питання поліпшення підготовки 
молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів медсестринства (секція на 
Всеукраїнській науково-практичній конференції з медсестринства; 

– Розробити освітньокваліфікаційну характеристику сімейної медичної 
сестри (помічника сімейного лікаря); 

– Прийняти участь у розробці Положення про тренінговий центр ПМСД 
для сімейних лікарів і медсестер; 

– Прийняти участь у розробці табеля оснащення центрів ПМСД. 
 
II. Заходи по навчально-методичному забезпеченню навчально- 

виховного процесу 
 
– Сприяти удосконаленню навчальних планів та начальних програм з 

підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів; 
– Ініціювати створення творчих колективів з підготовки нових сучасних 

підручників; 
– Стимулювати подальше впровадження інноваційних технологій 

навчання та форм організації навчального процесу з урахуванням кращих 
національних досягнень в медсестринській освіті України і процесу інтеграції 
національної освіти до європейського освітнього простору; 

– Проводити роботу по підготовці медсестер з вищою освітою та 
поступової заміни викладачів-лікарів з медсестринських дисциплін на 
бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Сестринська справа» в вищих 
медичних навчальних закладах І-ІІІ p.a.  

– Співпрацювати з вищими навчальними закладами в підготовці 
викладачів магістрів спеціальності «Сестринська справа» у відповідності до їх 
потреб. 

 
ІІІ. Заходи по організації науково-дослідної роботи 
 
– Спільно з Асоціацією медичних сестер України організувати та 

провести науково-практичну конференцію присвячену Міжнародному дню 
медичної сестри; 

– Організувати і провести Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», згідно 
державного Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 
конференцій; 

– Розробити та подати на затвердження МОЗ України тематику наукових 
досліджень з проблем медсестринства, зосередивши основну увагу на 
реформуванні та модернізації галузі, стандартизації медсестринського процесу, 
розробленні сестринської моделі профілактики найбільш розповсюджених та 
соціально-значимих захворювань; 



– Створювати умови для участі студентів та молодих вчених вищих 
медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації у 
міжнародних конференціях, семінарах і симпозіумах; 

– Сприяти проведенню регіональних науково-практичних конференцій за 
наслідками науково-дослідницької, пошукової роботи студентів та викладачів 
вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації; 

– Співпрацювати з редакційними колегіями провідних вітчизняних та 
міжнародних наукових видань по висвітленню проблем розвитку 
медсестринства та перспективних підходів до їх вирішення; 

– Сприяти розвитку співпраці кафедр «Сестринська справа», соціальної 
медицини та організації охорони здоров'я, іншими профільними кафедрами, 
науково-дослідними установами МОЗ і НАМН України щодо вивчення 
проблем медсестринства; 

– Надавати науково-методичну допомогу у підготовці дисертацій 
здобувачами із вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ 
рівнів акредитації; 

– Сприяти розвитку і роботі студентських наукових товариств вищих 
медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації. 

 
IV. Заходи по організації міжнародної співпраці 
 
– Проводити спільні конференції з іноземними партнерами з питань 

медсестринства;  
– Реалізовувати міжнародний обмін студентами і викладачами між 

навчальними закладами, приймати участь у міжнародних наукових форумах; 
– Проводити спільні наукові дослідження з питань клінічного 

медсестринства з іноземними партнерами; 
– Сприяти розвитку міжнародного співробітництва та реалізації 

міжнародних програм освіти з метою отримання подвійних дипломів за 
відповідними напрямами і спеціальностями; 

 
V. Розвиток професійних об'єднань та асоціацій 
 
– Здійснювати політику щодо сприяння діяльності Асоціації медичних 

сестер України, інших громадських об'єднань, залучати їх до участі в реалізації 
програми розвитку медсестринства; 

– Провести організаційні заходи по створенню Асоціації вищих медичних 
(фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ р.а.; 

 
VI. Перспективні напрямки діяльності та розвитку медсестринства 

України 
 
– На підставі аналізу розвитку основних напрямків в галузі охорони 

здоров'я, запитів та пропозицій практичної ланки, наукових установ, вищих 
медичних навчальних закладів, міжнародних та громадських організацій 



вносити відповідні обґрунтовані пропозиції та висновки з актуальних питань 
розвитку і реформування охорони здоров'я, медичної освіти і науки. 

– Здійснювати аналіз щодо пріоритетних напрямів розвитку 
медсестринства, відповідності наукових, матеріально-технічних, кадрових та 
організаційних можливостей для їх здійснення та впровадження в практику 
охорони здоров'я; 

– Брати участь в опрацюванні нормативної бази в медсестринстві, 
створенні дорадчих та консультативних органів МОЗ Україну; 

– Співробітництво з іншими країнами, сприяння обміну досвідом роботи 
у питаннях розвитку медсестринства; 

– Надавати пропозиції щодо формування національних, державних, 
міжгалузевих і галузевих програм з першочергових проблем охорони здоров'я 
населення України; 

– Брати участь в комісійній оцінці діяльності закладів охорони здоров'я, 
вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти І-ІV 
рівнів акредитації; 

– Надавати відповідні рекомендації Міністру охорони здоров’я щодо 
нагородження і представлення до почесних звань, іменних стипендій та пенсій; 

 

 


