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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Відділення розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації 

молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів є структурним підрозділом 

КЗ "Мелітопольський медичний фаховий коледж» ЗОР.  

 

2. З метою подальшого удосконалення надання медичної допомоги населенню 

області та забезпечення безперервного післядипломного навчання  молодших  

спеціалістів з медичною і фармацевтичною освітою, відділення розширення 

профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації молодших медичних і 

фармацевтичних спеціалістів керується наказами МОЗ України від 

07.09.1993р. № 198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з 

медичною та фармацевтичною освітою», від 23.11.2007р. № 742 «Про 

атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», наказу Департаменту  

охорони здоров'я  Запорізької обласної державної адміністрації № 129 від 

08.02.2016 року. 

 

3. Безпосереднє керівництво відділенням здійснює завідуючий відділенням. 

 

4. Відділення розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації 

молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів працює в тісному 

співробітництві з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації та 

лікувально-профілактичними закладами області. 

 

5. У своїй роботі відділення розширення профілю (підвищення кваліфікації), 

спеціалізації молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів 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, знання 

питань медичної етики та деонтології. 

 

6. Підвищення кваліфікації   молодших   спеціалістів   здійснюється   за 

денною формою навчання, з відривом від виробництва. Термін навчання 

визначається програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я 

України. 

 

7. Головними завданнями відділення є: 

- задоволення потреб закладів, організацій у підвищенні кваліфікації 

молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів; 

- оновлення і поглиблення професійних знань; 

- забезпечення оперативного оволодіння спеціалістами сучасними 

досягненнями  медичної науки і  практики; 



- 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    щодо 

подальшого їх використання. 

 

8. Відділення у встановленому порядку:  

- розробляє навчальні плани та програми з циклів спеціалізації та 

загального удосконалення;  

- формує     перспективний     план     підвищення     кваліфікації    та 

спеціалізації на календарний (навчальний) рік та надає їх для затвердження 

в установленому порядку; 

- розробляє та затверджує навчальні плани; 

- вносить пропозиції щодо подальшого удосконалення навчальної та 

методичної роботи і подає їх у необхідних випадках на розгляд 

вищих керівних органів; 

- впроваджує програму розвитку медсестринства в Україні; 

- проводить обмін навчальною і науковою літературою та співпрацює 

з іншими навчальними закладами, організаціями, науковими товариствами; 

- проводить наукові і методичні конференції, семінари та наради; 

- направляє представників коледжу на загальнодержавні, галузеві, 

міжгалузеві конференції, симпозіуми, з'їзди та наради. 

 

9. Циклові методичні комісії коледжу є основними структурними підрозділами, 

які здійснюють навчальну та методичну роботу з дисциплін, передбачених  

навчальними планами. 

 

II.     КЕРІВНИЦТВО, УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛЕННЯМ 

1. Діяльністю відділення розширення профілю (підвищення кваліфікації), 

спеціалізації молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів керує   

директор  коледжу. 

2. Директор коледжу: 

- формує бюджет відділення; 

- зараховує на роботу та звільняє працівників відповідно до чинного 

законодавства; 

- планує, організовує та здійснює контроль за навчальним процесом. 

 

3. Директор медичного коледжу призначає завідуючого відділенням розширення 



профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації молодших медичних і 

фармацевтичних спеціалістів. 

 

4. Штати адміністративно-управлінського та навчально-допоміжного складу 

відділення встановлюються і затверджуються директором коледжу. 

 

5. Директор коледжу, без спеціального на те уповноваження, діє від імені 

відділення розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації 

молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів, представляє його у всіх 

закладах і організаціях відповідно до чинного законодавства, розпоряджається 

майном, укладає договори. 

 

III.  СЛУХАЧІ  ВІДДІЛЕННЯ  розширення  профілю  (підвищення 

кваліфікації),  спеціалізації    молодших  медичних і  фармацевтичних  

спеціалістів 

1. Підвищення кваліфікації зобов'язані проходити всі молодші медичні 

та фармацевтичні спеціалісти не рідше 1 разу в 5 років. 

2. Слухачами відділення розширення профілю (підвищення кваліфікації), 

спеціалізації молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів можуть бути 

молодші медичні та фармацевтичні спеціалісти, які в установленому порядку 

мають дозвіл на медичну і фармацевтичну діяльність. 

3. Відбір кандидатів для направлення на навчання на відділення розширення 

профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації молодших медичних і 

фармацевтичних спеціалістів здійснюють місцеві органи управління 

лікувально-профілактичних  закладів  відповідно  до   своїх  річних планів     

підвищення кваліфікації молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів. 

4. КЗ "Мелітопольський медичний  фаховий коледж" ЗОР сповіщає лікувально-

профілактичні заклади м. Мелітополя та прилеглих районів  про погоджений з 

обласним управлінням охорони здоров'я обласної державної адміністрації план  

проведення занять  по циклах підвищення кваліфікації. 

5. Керівники лікувально-профілактичних закладів направляють директору 

коледжу не пізніше, ніж за місяць до  початку занять кандидатури відряджених 

на навчання. 

6. Особи, направлені для підвищення кваліфікації на відділення розширення 

профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації молодших медичних і 

фармацевтичних спеціалістів, зобов'язані мати із собою   оформлену путівку, 



паспорт, диплом, або свідоцтво, яке підтверджує кваліфікацію, копію 

(виписку) з наказу лікувально-профілактичного закладу про направлення на 

підвищення кваліфікації, свідоцтво про підвищення кваліфікації. 

7. Порядок прийому слухачів, їх реєстрацію та направлення на навчальні   бази   

коледжу  встановлює завідуючий відділенням розширення профілю 

(підвищення кваліфікації), спеціалізації молодших медичних і фармацевтичних 

спеціалістів. 

8. Зарахування слухачів на навчання здійснюється наказом директора 

коледжу. 

9. Права та обов'язки слухачів відділення розширення профілю (підвищення 

кваліфікації), спеціалізації молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів 

визначаються чинним законодавством і Статутом коледжу. 

10. Оцінка рівня теоретичних знань і практичних навичок слухачів здійснюється 

при проведенні комплексного екзамену спеціально створеною комісією, склад 

якої затверджує директор коледжу. 

11. Слухачам відділення, які виконали всі вимоги навчальних планів і програм та 

склали заліки і екзамени, в Свідоцтво про проходження підвищення 

кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних 

спеціалістів вноситься відповідний запис про проходження підвищення 

кваліфікації та перепідготовки, або видається таке Свідоцтво, якщо раніше 

воно не видавалося. 

12. При невиконанні навчального плану слухач відраховується наказом директора, 

з видачею довідки про перебування у навчальному закладі. 

 

ІV. НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1. Терміни та зміст спеціалізації, удосконалення та тематичного удосконалення    

визначаються  Міністерством  охорони здоров'я України. 

2. Відділення на підставі вивчення потреб міністерств, відомств, організацій, 

закладів, підприємств  у підвищенні кваліфікації та перепідготовці   молодших   

медичних спеціалістів визначає мету навчання  кожної  навчальної  групи, яка 

відображається в навчальному плані та програмі. Зміст, методи та засоби 

навчання визначаються відповідно до вказаної мети. За результатами контролю 

рівня знань слухачів в процесі навчання здійснюється коригування  навчально-

методичних планів, форм і методів проведення занять. 



3. Графік навчального процесу  на відділенні визначається заступником 

директора з навчальної роботи і затверджується директором   коледжу. 

Кількість і послідовність занять    визначаються    розкладом занять, який 

затверджується директором коледжу. Тривалість однієї академічної години -  

45 хвилин. 

4. Основні види навчальних занять: лекції, практичні і семінарські заняття, 

самостійна робота. 

5. На відділенні проводиться методична робота з метою поліпшення якості 

навчання, організації навчального процесу, з використанням сучасних 

інформаційних та педагогічних технологій та удосконалення  педагогічної 

майстерності викладацького складу. 

6. Теоретичні заняття проводяться в групах з числом слухачів від 10 

до 35 чоловік, 3 метою покращення якості навчального процесу при 

проведенні  практичних занять  із  слухачами дозволяється  поділ 

груп на підгрупи: 

- для терапевтичних циклів по 8-12 чоловік, 

- для хірургічних циклів по 8-10 чоловік. 

 

7. Практичні заняття проводяться на базі лікувально-профілактичних закладів, які   

визначені   наказом     Департаменту   охорони здоров'я  Запорізької обласної 

державної адміністрації № 129 від 08.02.2016 року. 

 

8. Самостійна робота передбачає  вивчення  курсантами  визначених програмою 

тем, підготовку рефератів, вивчення тестів, комп'ютерні тренінги. 

 

V. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА 

1. Відділення   фінансується   на   нормативній   основі   за   рахунок коштів    

державного    бюджету, підприємств, закладів, а   також додаткових джерел 

фінансування відповідно до Закону України  "Про освіту" та інших 

законодавчих і нормативних актів. 

2. Відділення розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації 

молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів має свій кошторис, 

затверджений директором коледжу в межах коштів, що передбачені 

бюджетом на ці цілі. 

3. Лікувально-профілактичні заклади та медичні установи, що не входять в 

структуру обласного Управління охорони здоров'я, компенсують витрати на 

навчання своїх молодших медичних спеціалістів на відділенні розширення 



профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації молодших медичних і 

фармацевтичних спеціалістів по кошторисах, що складаються та 

затверджуються згідно з діючим порядком, з урахуванням фактичних витрат 

на навчання, виходячи з конкретного циклу, тематичного плану підготовки, 

терміну, форми навчання. Перерахування коштів здійснюється за місяць до 

початку занять на розрахунковий рахунок КЗ "Мелітопольський медичний 

фаховий коледж" ЗОР. 

4. Розмір і форми оплати праці, матеріальне стимулювання і матеріальна 

допомога всім категоріям працюючих на відділенні розширення профілю 

(підвищення кваліфікації), спеціалізації молодших медичних і 

фармацевтичних спеціалістів встановлюються відповідно до чинних умов 

оплати праці, що визначаються в установленому порядку. 

5. Оплата праці викладачам та спеціалістам, що залучаються для проведення 

лекцій, практичних занять, здійснюється відповідно до наказів Міністерства 

охорони здоров'я та Міністерства освіти та науки України з урахуванням 

погодинного навантаження. 

6. На штатних працівників відділення поширюються права та пільги, 

передбачені діючим законодавством України для працівників медичного 

коледжу (одержання чергових відпусток, грошових винагород, путівок в 

санаторій і тощо). 

7. Матеріально-технічна база коледжу включає будівлі, споруди, землю, 

комунікації, обладнання, транспортний засіб та інше майно. Крім того, 

користуючись наказом Департаменту  охорони здоров'я  Запорізької обласної 

державної адміністрації № 129 від 08.02.2016 року, коледж уклав договори з 

лікувально-профілактичними та санітарно-епідеміологічними установами 

міста і області щодо надання площ для проведення всіх видів навчальних 

занять. 

8. Відділення веде передбачене відповідними нормативними документами  

діловодство, звітує в установленому порядку за свою діяльність, надає 

відповідним органам статистичні та інші передбачені відомості. 

Всі фінансово-господарські документи відділення розширення профілю 

(підвищення кваліфікації), спеціалізації молодших медичних і фармацевтичних 

спеціалістів підписує директор КЗ "Мелітопольський медичний фаховий 

коледж" ЗОР. 
 

 

 


