
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

м. Житомир

Про організацію роботи
відділення післядипломної освіти
молодших медичних спеціалістів
Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради у 2021 році

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України №198 від 
07.09.1993р. «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з 
медичною та фармацевтичною освітою», з метою подальшого удосконалення 
медичного обслуговування населення України та забезпечення безперервного 
професійного розвитку фахівців з медичною освітою,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити календарний план підвищення кваліфікації молодших 
медичних спеціалістів з медичною освітою в Житомирському медичному 
інституті Житомирської обласної ради па 2021 рік, що додається (додаток 1) 
та перелік лікувальних закладів, що визначені навчальними базами для 
проходження курсів підвищення кваліфікації молодших медичних 
спеціалістів (додаток 2).

2. Підвищення кваліфікації на відділенні післядипломної освіти 
молодших медичних спеціалістів Житомирського медичного інституту 
Житомирської обласної ради здійснювати за різними формами навчання: з 
відривом (очно) і без відриву (заочно) від основного місця роботи, в тому 
числі із застосуванням технологій дистанційної освіти (онлайн-лекцій, 
вебінарів, відеоконференцій тощо) та симуляційного навчання, проведення 
тренінгів, майстер-класів, тематичного удосконалення, науково-практичних 
конференцій, круглих столів, семінарів.

3. Навчання на відділенні післядипломної освіти молодших медичних 
спеціалістів здійснювати за регіональним замовленням та на договірній 
основі із організаціями, закладами, юридичними та фізичними особами.

4. Керівникам закладів охорони здоров’я області:
1) забезпечити відрядження на курси підвищення кваліфікації 

молодших медичних спеціалістів з медичною освітою у відповідності до 
календарного плану на 2021 рік і наданих заявок, а на період обмежувальних 
заходів, при дистанційній формі навчання, направляти на курси підвищення 
кваліфікації; ---------------------------
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2) зберігати займану посаду слухачів та проводити витрати, пов’язані з 
проходженням курсів підвищення кваліфікації молодших медичних 
спеціалістів з медичною освітою згідно чинного законодавства.

5. Керівникам закладів охорони здоров’я, що визначені навчальними 
базами для проходження курсів підвищення кваліфікації молодших медичних 
спеціалістів:

1) призначити наказом відповідальну особу для організації проведення 
курсів підвищення кваліфікації та оформлення необхідної документації;

2) забезпечити належні умови для організації освітнього процесу 
слухачів курсів підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів 
області;

3) залучати до навчального процесу провідних фахівців закладу, а у разі 
відсутності відповідних спеціалістів, рекомендувати Житомирському 
медичному інституту Житомирської обласної ради залучати фахівців інших 
закладів охорони здоров’я до падання освітніх послуг для виконання 
програми циклу.

6. Ректору Житомирського медичного інституту Житомирської обласної 
ради Шатило В.И.:

1) забезпечити виконання програм циклів підвищення кваліфікації 
згідно навчальних планів;

2) у межах навчальних планів, наукових, практичних та 
інформаційно-просвітницьких . заходів передбачити розгляд актуальних 
питань медичної науки та практики для забезпечення процесу безперервного 
професійного розвитку молодших медичних спеціалістів;

3) переглянути та, за потреби, скоригувати зміст навчальних програм та 
методичного забезпечення циклів з урахуванням сучасних вимог в межах 
запланованих годин;

4) здійснити оплату праці викладачам циклів курсів підвищення 
кваліфікації на умовах договору про надання освітніх послуг за фактично 
прочитані години відповідно до акту прийому наданих послуг;

5) надавати керівникам закладів охорони здоров’я допомог}' з питань 
організації освітнього процесу. - ■

7. Наказ довести до відома всіх керівників закладів охорони здоров’я 
області.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту Микола СУСЛИК



Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Департаменту 
охорони здоров’я 
Житомирської обласної 
державної адміністрації 
-/¿7 л? ^¿¿¿2 №

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів з медичною 

освітою в Житомирському медичному інституті Житомирської обласної 
ради на 2021 рік

№ 
з/п Найменування циклів

Строки 
проведення 

(очно-заочно)

Екзамен

удоско
налення

спеціалі
зація

1 2 3 4 5
1. Медсестри функціональної діагностики 11.01.21 -27.01.21 11.02.21 18.03.21
2. Рентгенлаборанти відділень і кабінетів 11.01.21 -27.01.21 11.02.21 21.04.21

3.
Фельдшери (медсестри) станцій та відділень 
швидкої та невідкладної медичної допомоги 11.01.21 - 10.02.21 11.02.21 18.03.21

4. Медсестри загальної практики - сімейної 
медицини (удосконалення) 11.01.21 - 10.02.21 11.02.21 -

5.
Медсестри загальної практики - сімейної 
медицини (спеціалізація)

11.01.21 -20.04.21 - 21.04.21

6.
Виїзний цикл «Медсестри процедурних 
кабінетів» для TOB МЛ Діла

11.01.21-20.01.21 11.02.21 -

7.
Виїзний цикл «Акушерки жіночих 
консультацій та оглядових кабінетів» для 
TOB МЛ Діла

25.01.21 - 10.02.21 25.02.21 -

8.
Акушерки жіночих консультацій та 
оглядових кабінетів 25.01.21 - 10.02.21 25.02.21 -

9. Зубні лікарі 25.01.21 - 10.02.21 25.02.21 -

10.
Медсестри терапевтичних відділень і 
кабінетів 25.01.21 - 10.02.21 25.02.21 -

11. Медсестри палат новонароджених дітей 25.01.21 - 10.02.21 25.02.21 16.03.21
12. Медсестри психіатричних установ 25.01.21 - 10.02.21 25.02.21 01.04.21
13. Інструктори, медсестри ЛФК 25.01.21 - 10.02.21 25.02.21 01.04.21

14. Медсестри - анестезістки відділень 
анестезіології і реанімації 25.01.21 -24.02.21 25.02.21 19.04.21

15.
Медсестри дерматовенерологічних 
відділень і кабінетів

15.02.21 -24.02.21 19.03.21 06.04.21



16. Фельдшери, медсестри наркологічної 
служби

15.02.21 -24.02.21 19.03.21 06.04.21

17. Медсестри очних відділень і кабінетів 15.02.21 -24.02.21 19.03.21 06.04.21

18.
Медсестри протитуберкульозних 
диспансерів, лікарень, відділень і санаторіїв

15.02.21 -24.02.21 19.03.21 06.04.21

19.
Медичні директори з медсестринства, 
координатори, медсестри-бакалаври, 
головні та старші медсестри 303

15.02.21 -24.02.21 19.03.21 22.04.21

20. Операційні та старші операційні медсестри 15.02.21 -24.02.21 19.03.21 22.04.21
21. Медсестри дитячих відділень 15.02.21 -24.02.21 19.03.21 22.04.21

22. Медсестри кардіологічних відділень і 
кабінетів

15.02.21 -24.02.21 19.03.21 22.04.21

23. Медсестри хірургічних відділень і кабінетів 09.03.21 - 18.03.21 09.04.21 -

24.
Медсестри перев’язочних, травматологічних 
та травматолого-ортопедичних відділень і 
кабінетів

09.03.21 - 18.03.21 09.04.21 27.04.21

25. Медсестри ЛОР відділень і кабінетів 09.03.21 - 18.03.21 09.04.21 27.04.21

26.
Медсестри гінекологічних відділень і 
кабінетів

09.03.21 - 18.03.21 09.04.21 27.04.21

27.
Медсестри педіатричних дільниць, кабінетів 
здорової дитини, кабінетів профщеплень

09.03.21 - 18.03.21 09.04.21 27.04.21

28.
Медичні директори з медсестринства, 
координатори, медсестри-бакалаври, 
головні та старші медсестри 303

09.03.21 - 18.03.21 09.04.21 18.05.21

29.
Медсестри загальної практики - сімейної 
медицини (удосконалення)

09.03.21 -08.04.21 09.04.21 -

ЗО.
Фельдшери (медсестри) станцій та відділень 
швидкої та невідкладної медичної допомоги

09.03.21 - 08.04.21 09.04.21 18.05.21

31.
Фельдшери, медсестри шкіл, інтернатів, 
училищ та дитячих дошкільних закладів 22.03.21 - 07.04.21 22.04.21 -

32.
Медсестри терапевтичних відділень і 
кабінетів

22.03.21 - 07.04.21 22.04.21 -

33. Акушерки ФАП, здоровпунктів 22.03.21 - 07.04.21 22.04.21 -

34.
Помічники лікарів стоматологів, гігієністи, 
медсестри стоматологічних кабінетів 22.03.21 - 07.04.21 22.04.21 13.05.21

35. Медсестри інфекційних відділень і кабінетів 22.03.21 - 07.04.21 22.04.21 31.05.21
36. Медсестри масажних кабінетів 22.03.21 - 07.04.21 22.04.21 31.05.21

37.
Медсестри - анестезістки відділень 
анестезіології і реанімації 22.03.21 -21.04.21 22.04.21 16.06.21

38.
Медсестри терапевтичних дільниць і 
відділень профілактики

12.04.21 -21.04.21 18.05.21 03.06.21

39. Медстатистики установ охорони здоров’я 12.04.21 -28.04.21 18.05.21 03.06.21

40.
Медсестри терапевтичних відділень і 
кабінетів

12.04.21 -28.04.21 18.05.21 -

41. Акушерки пологових будинків і відділень 12.04.21 -28.04.21 18.05.21 -
42. Фельдшери ФАП, амбулаторій 12.04.21 -28.04.21 18.05.21 -

43.
Медсестри фізіотерапевтичних відділень і 
кабінетів

12.04.21 -28.04.21 18.05.21 22.06.21



44. Фельдшери (медсестри) станцій та відділень 
швидкої та невідкладної медичної допомоги 12.04.21 - 17.05.21 18.05.21 22.06.21

45. Медсестри хірургічних відділень і кабінетів 11.05.21 -20.05.21 11.06.21 -

46.
Медсестри неврологічних відділень і 
кабінетів 11.05.21 -20.05.21 11.06.21 -

47. Зубні техніки 11.05.21 -20.05.21 11.06.21 -
48. Медсестри процедурних кабінетів 11.05.21 -20.05.21 11.06.21 -

49.
Медичні директори з медсестринства, 
координатори, медсестри-бакалаври, 
головні та старші медсестри 303

30.08.21 -08.09.21 30.09.21 04.11.21

50. Медсестри хірургічних відділень і кабінетів 30.08.21 -08.09.21 30.09.21 -

51.
Медсестри терапевтичних відділень і 
кабінетів

30.08.21 - 15.09.21 30.09.21 -

52.
Фельдшери (медсестри) станцій та відділень 
швидкої та невідкладної медичної допомоги 30.08.21 -29.09.21 30.09.21 04.11.21

53.
Медсестри загальної практики - сімейної 
медицини (удосконалення)

30.08.21 -29.09.21 30.09.21 -

54. Медсестри загальної практики - сімейної 
медицини (спеціалізація)

30.08.21 -07.12.21 - 08.12.21

55.
Виїзний цикл «Медсестри процедурних 
кабінетів» для TOB МЛ Діла

30.08.21-08.09.21 30.09.21 -

56.
Фельдшери, медсестри шкіл, інтернатів, 
училищ та дитячих дошкільних закладів

13.09.21 -29.09.21 15.10.21 -

57. Медсестри палат новонароджених дітей 13.09.21 -29.09.21 15.10.21 02.11.21

58.
Медсестри станцій, відділень і кабінетів 
переливання крові

13.09.21 -29.09.21 15.10.21 02.11.21

59. Медсестри інфекційних відділень і кабінетів 13.09.21 -29.09.21 15.10.21 18.11.21
60. Медсестри психіатричних установ 13.09.21 -29.09.21 15.10.21 18.11.21

61.
Медсестри фізіотерапевтичних відділень і 
кабінетів

13.09.21 -29.09.21 15.10.21 18.11.21

62. Рентгенлаборанти відділень і кабінетів 13.09.21 -29.09.21 15.10.21 22.12.21

63.
Медсестри - анестезістки відділень 
анестезіології і реанімації

13.09.21 - 13.10.21 15.10.21 06.12.21

64.
Медсестри неврологічних відділень і 
кабінетів

04.10.21 - 13.10.21 05.11.21 -

65. Медсестри по лікувальному харчуванню 04.10.21 - 13.10.21 05.11.21 23.11.21
66. Операційні та старші операційні медсестри 04.10.21 - 13.10.21 05.11.21 09.12.21

67.

Виїзний цикл «Медичні директори 3 
медсестринства, координатори, медсестри- 
бакалаври, головні та старші медсестри 
303» для TOB МЛ Діла

04.10.21 - 13.10.21 05.11.21 09.12.21

68.
Медсестри терапевтичних відділень і 
кабінетів

18.10.21 -03.11.21 18.11.21 -

69.
Медсестри загальної практики - сімейної 
медицини (удосконалення)

18.10.21 - 17.11.21 18.11.21 -

70.
Фельдшери (медсестри) станцій та відділень 
швидкої та невідкладної медичної допомоги

18.10.21 - 17.11.21 18.11.21 22.12.21



Календарний план циклів тематичного удосконалення
№ 
з/п

Найменування циклів Строки 
проведення Залік

1. Медсестри паліативної та хоспісної допомоги 22.02.21 -26.02.21 26.02.21

2.
Відповідальна особа з консультування і тестування 
на ВІЛ

22.02.21 -26.02.21 26.02.21

3. Медсестри паліативної та хоспісної допомоги 19.04.21 -23.04.21 23.04.21

4.
Спостереження і догляд за хворими та медична 
маніпуляційна техніка в сімейній медицині

24.05.21 -28.05.21 28.05.21

5. Медсестри паліативної та хоспісної допомоги 27.09.21 -01.10.21 01.10.21

6.
Відповідальна особа з консультування і тестування 
на ВІЛ

27.09.21 -01.10.21 01.10.21

7. Медсестри паліативної та хоспісної допомоги 08.11.21 - 12.11.21 12.11.21

8.
Спостереження і догляд за хворими та медична 
маніпуляційна техніка в сімейній медицині

08.11.21 - 12.11.21 12.11.21

в.о. ректора О.В.Горай


