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ПОЛОЖЕННЯ
про відділення підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів з

напряму 222 «Медицина»

І. Загальні положення.

Відділення підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів з 
напряму 222 «Медицина» організована Департаментом охорони здоров’я 
Полтавської обласної державної адміністрації при Полтавському базовому 
медичному коледжі для перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів 
молодших медичних спеціалістів Полтавської області.

Головними завданнями відділення є:
- задоволення потреб закладів, організацій у підвищенні кваліфікації і 

перепідготовці молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів;
- оновлення і поглиблення професійних знань медичних спеціалістів;
- забезпечення оперативного оволодіння спеціалістами сучасними 

досягненнями медичної науки і практики;
- надання нової кваліфікації, нової спеціальності;
- послідовне проведення заходів, спрямованих на підвищення якості, 

розширення практичної направленості, удосконалення форм і методів навчання;
- здійснення за підсумками навчання спеціалістів комплексної оцінки 

професійних знань, умінь і навичок, ділових якостей і вироблення на цій підставі 
рекомендацій керівникам закладів охорони здоров'я з подальшого використання;

- проведення атестації молодших спеціалістів з медичною та 
фармацевтичною освітою.

У своїй роботі відділення використовує сучасні досягнення медичної науки 
та практичного досвіду закладів охорони здоров'я України, вивчає, узагальнює 
та поширює кращі методи роботи фахівців, виховує у слухачів сумлінне 
ставлення до роботи, прищеплює знання питань медичної етики та деонтології.

Відділення у встановленому порядку:
- розробляє навчальні плани та програми з циклів спеціалізації та 

удосконалення і подає їх на затвердження до Міністерства охорони здоров'я



України;
- розробляє та затверджує навчально-тематичні плани;
- вносить пропозиції щодо подальшого удосконалення навчальної та 

методичної роботи і подає їх у необхідних випадках на розгляд вищих керівних 
органів;

- проводить обмін навчальною і науковою літературою та співпрацює з 
іншими навчальними закладами, виробничими об'єднаннями, закладами, 
організаціями, науковими товариствами;

- проводить наукові та методичні конференції, семінари, наради;
- здійснює зв’язки із зарубіжними партнерами.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації молодших спеціалістів на 
відділенні здійснюється за різними формами навчання ( з відривом і без відриву 
від виробництва). Термін навчання визначається навчальними планами та 
програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України.

Навчання молодших спеціалістів та інша діяльність відділення 
здійснюється за державними замовленнями та на договірній основі з 
міністерствами, відомствами, підприємствами, закладами, організаціями, 
юридичними і фізичними особами. Згідно із замовленнями і договорами на 
відділенні складається план прийняття слухачів.

Відділення підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів 
працює в тісному співробітництві з кафедрами клінічних дисциплін Української 
медичної стоматологічної академії, з лікувально-профілактичними, 
фармацевтичними та санітарно-профілактичними установами м. Полтави та 
Полтавської області.

Відділення підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів 
користується штампом та круглою печаткою Полтавського базового медичного 
коледжу.

Навчання молодших медичних спеціалістів на відділенні підвищення 
кваліфікації також може здійснюватися на бюджетно-розрахунковій основі.

II. Керівництво, управління відділенням.

1. Загальне керівництво відділення підвищення кваліфікації молодших 
медичних спеціалістів здійснюється директором Полтавського базового 
медичного коледжу.

2. Безпросереднє керівництво відділенням у медичному коледжі здійснює 
завідуючий відділенням підвищення кваліфікації молодших медичних 
спеціалістів з напряму 222 «Медицина», призначений із числа досвідчених 
працівників коледжу з вищою медичною освітою.

3. Директор коледжу:
- формує бюджет відділення;



- зараховує на посаду та звільняє викладачів та інших працівників відповідно 
до чинного законодавства.

4. Штати адміністративно- управлінського та навчально-допоміжного складу 
відділення встановлюється і затверджується директором коледжу.

5. Склад робочої атестаційної комісії визначається директором коледжу за 
погодженням з Департаментом охорони здоров’я Полтавської обласної 
державної адміністрації.

6. Вищим органом громадського самоврядування є Рада колективу, яка 
розглядає питання фінансово-господарської діяльності, навчальної роботи, 
перспективи розвитку.

7. Завідуючий відділенням підвищення кваліфікації молодших медичних 
спеціалістів планує, організовує та здійснює контроль за навчальним процесом.

8. Директор коледжу представляє відділення у всіх закладах і організаціях, 
відповідно до чинного законодавства розпоряджається майном, укладає 
договори.

III. Слухачі відділення.

1. Спеціалізацію та підвищення кваліфікації на відділенні 
післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів зобов'язані проходити 
всі медичні працівники середньої ланки ЛПЗ, фармацевтичних та санітарно- 
профілактичних установ Полтавської області не менше 1 разу в 5 років.

2. На відділення приймаються особи, які допущені в установленому 
порядку до медичної діяльності на посадах середнього медичного персоналу зі 
стажем роботи на цих посадах не менше 3-х років.

3. Відбір кандидатів для направлення на навчання здійснюється 
місцевими органами управління та закладами охорони здоров'я у відповідності 
до своїх річних планів підвищення кваліфікації молодших медичних 
спеціалістів.

4. Особи, направленні на відділення, зобов'язані мати при собі паспорт, 
диплом або свідоцтво, яке підтверджує кваліфікацію, копію (виписку) з наказу 
ЛПЗ про направлення на відділення і свідоцтво про підвищення кваліфікації.

5. Полтавський базовий медичний коледж на початку року сповіщає 
ЛПЗ, фармацевтичні та санітарно-профілактичні установи за погодженням з 
відділом кадрів Департаменту охорони здоров’я про початок і тривалість занять 
за циклами, про тематичний план, рекомендації до складу слухачів.

6. Керівники ЛПЗ, фармацевтичних та санітарно-профілактичних 
установ направляються директору коледжу, не пізніше ніж за місяць до початку 
занять, кандидатури відряджених на відділення за циклами.

7. Порядок прийому слухачів, їх реєстрація та направлення на 
навчальні бази встановлює завідуючий відділенням підвищення кваліфікації 
молодших медичних спеціалістів.



8. За середніми медичними працівниками, направленими на відділення 
підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів за місцем основної 
роботи зберігається середньомісячна заробітна плата.

9. Зарахування слухачів на відділення підвищення кваліфікації 
молодших медичних спеціалістів проводиться згідно наказу директора 
медичного коледжу. Завідуючий відділенням підвищення кваліфікації 
молодших медичних спеціалістів у випадку невиконання плану відрядження 
окремими лікувально- профілактичними закладами, може передавати вільні 
місця інших ЛПЗ за домовленістю з ними.

10. Навчання медичних працівників інших відомств та приватних 
структур розпочинається після попередньої оплати за курс підвищення 
кваліфікації та оформлення відповідних документів.

11. Медичні спеціалісти з медичною та фармацевтичною освітою 
відомчих закладів та тих, що займаються медичною практикою чи працюють у 
приватних структурах, підвищення кваліфікації проходять на договірній основі, 
після попередньої оплати за навчання.

12. Молодшим спеціалістам з медичною та фармацевтичною освітою, 
які прибули на відділення стипендія не виплачується.

13. Слухачі відділення зобов'язані виконати навчальний план курсів 
підвищення кваліфікації, чи перепідготовки або спеціалізації, здати тестовий 
контроль рівня знань та теоретичний іспит.

14. При невиконанні навчального плану, а також за порушення 
внутрішнього розпорядку відділення під час перебування на навчанні слухачів 
відраховується наказом директора з видачею довідки.

15. Оцінка рівня теоретичних знань і практичних навичок слухачів по 
закінченні навчання здійснюється при проведенні комплексного екзамену 
спеціально створеною комісією, склад якої затверджується директором коледжу.

16. Слухачам відділення, які виконали всі вимоги навчальних планів і 
програм та склали заліки і екзамени видається свідоцтво про проходження 
підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних та 
фармацевтичних спеціалістів або вноситься відповідний запис про проходження 
підвищення кваліфікації.

17. Постійно діючою комісією по атестації молодших спеціалістів з 
медичною та фармацевтичною освітою при Полтавському базовому медичному 
коледжі надаються рекомендації щодо присвоєння атестаційних категорій 
молодших спеціалістів з медичною освітою.



IV. Навчальна та методична робота.

1. Головною метою відділення підвищення кваліфікації молодших 
медичних спеціалістів є поглиблення професійних знань, підвищення 
теоретичного і практичного рівнів знань спеціалістів, їх майстерності виконання 
маніпуляцій, узагальнення та впровадження сучасних досягнень медицини із 
застосуванням технічних засобів навчання та комп’ютерних техніки, проведення 
атестації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою.

2. Навчальними базами відділення є медичний коледж, лікувально- 
профілактичні, санітарно-гігієнічні та фармацевтичні заклади, розташовані у м. 
Полтаві, відповідно до наказу Департаменту охорони здоров'я Полтавської 
обласної держадміністрації.

3. Педагогічні кадри відділення комплектуються із числа 
співробітників медичного коледжу, висококваліфікованих спеціалістів закладів 
охорони здоров'я, санепідслужби та корпорації «Фармація» з погодинною 
оплатою.

4. Викладачі відділення підвищують свою кваліфікацію в 
установленому порядку.

5. На відділенні проводиться методична робота з метою поліпшення 
якості навчання, організації навчального процесу з використанням 
інтенсифікації навчання. Комп’ютерної техніки, сучасних технічних засобів 
навчання та удосконалення педагогічної майстерності викладацького складу.

6. Відділення підвищення кваліфікації молодших медичних 
спеціалістів проводить навчання молодших медичних спеціалістів із відривом 
від роботи за 2-ма формами: спеціалізація і підвищення кваліфікації у 
відповідності з «Переліком циклів та строків спеціалізації та підвищення 
кваліфікації», навчальним планом і програмами, затвердженими Департаментом 
охорони здоров'я та погодженими з МОЗ України.

7. Відділення проводить спеціалізацію та підвищення кваліфікації 
працівників із середньою медичною освітою шляхом проведення лекцій, 
практичних і семінарських занять, ділових та рольових ігор, імітацій вправ, 
розбором конкретних ситуаційних занять з обміну досвідом, конференцій та 
контрольних робіт.

8. Теоретичні заняття проводяться в групах із числом слухачів 20-25 
чоловік.

9. З метою покращення якості спеціалізації та удосконалення фахової 
майстерності при проведенні практичних занять зі слухачами дозволяється 
поділити групи на підгрупи:

- для загальномедичних і терапевтичних циклів по 7-10 чоловік;
- для хірургічних циклів по 5-7 чоловік.
10. Практичні заняття проводяться в лікувально-профілактичних, 

санітарно-гігієнічних та фармацевтичних закладах, для чого наказом по 
Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації за



відділенням закріплюються в якості навчальних баз ЛПЗ, з якими медичний 
коледж укладає договори.

11. У разі необхідності проводяться виїзні цикли підвищення 
кваліфікації в регіони області. При проведенні виїзних циклів на керівників 
базових лікувальних установ покладаються обов'язки по забезпеченню 
викладачів житлом, харчування, створенню умов для теоретичного і 
практичного навчання.

12. Початок і закінчення навчального року, тривалість навчального 
тижня, чисельність навчальних груп встановлює директор медичного коледжу за 
узгодженням з Департаментом охорони здоров’я.

13. Заняття на відділенні проводяться українською мовою відповідно до 
Закону України про мови.

V. Фінансування та матеріально-технічна база відділення.

1. Відділення підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів є 
структурним підрозділом медичного коледжу.

2. Лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні та фармацевтичні заклади 
зобов’язані забезпечити необхідні умови для роботи відділення.

3. Всі накази, фінансові документи, договори, свідоцтва, які мають 
відношення до відділення, підписуються директором Полтавського базового 
медичного коледжу.

4. Відділення веде передбачене відповідними нормативними документами 
діловодство, звітується в установленому порядку про свою діяльність МОЗ та 
Департаменту здоров’я.

5. Відділення фінансується на бюджетній основі із залученням 
позабюджетних джерел фінансування.

6. Оплата за підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів інших 
відомств, а також тих, хто займається приватною практикою, працюючих у 
приватних осіб, здійснюється на договірній основі.

7. Заробітна плата штатним викладачам та викладачам із погодинним 
навантаженням проводиться відповідно до діючих наказів Міністерства освіти, 
Міністерства охорони здоров’я України.

8. Штатні працівники відділення прирівнюються до працівників медичного 
коледжу за встановленими законами України правами.

Директор 
Полтавського базе 

медичного колед Ю.І. Мастеров


