
ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказом Міністерства  

охорони здоров'я України  

від 07.09.1993 р. N 198  

 ( z0206-93 )  

 

ПЕРЕЛІК 

циклів спеціалізації та удосконалення молодших 

медичних і фармацевтичних кадрів 

 

№ 

з/п 

Найменування циклів Форма 

навчання 

Тривалість 

циклу  

(в місяцях) 

Контингент слухачів 

1. Організація охорони 

здоров’я 

спец. 2 Головні м/с,  акушерки 

лікпрофустанов (їх резерв) 

2. Організація охорони 

здоров’я 

удоск. 1 Головні м/с, акушерки 

лікпрофустанов  

3. Організація охорони 

здоров’я 

спец. 2 Старші м/с лікпрофустанов  

4. Організація охорони 

здоров’я 

удоск. 1 Старші м/с лікпрофустанов 

5. Організація охорони 

здоров’я 

удоск. 1 фельдшери ФАП, амбулаторій 

6. Організація охорони 

здоров’я 

удоск. 1 фельдшери (м/с) шкіл, 

інтернатів, училищ, ПТУ 

7. Терапія  удоск. 1 м/с терапевтичних відділень і 

кабінетів 

8. Гастроентерологія спец. 2 м/с гастроентерологічних 

відділень і кабінетів 9. Гастроентерологія удоск. 1 

10. Нефрологія спец. 2 м/с нефрологічних відділень і 

кабінетів 11. Нефрологія удоск. 1 

12. Ендокринологія спец. 2 м/с ендокринологічних 

відділень і кабінетів 13. Ендокринологія удоск. 1 

14. Гематологія  спец. 2 м/с гематологічних відділень і 

кабінетів 15. Гематологія удоск. 1 

16. Пульмонологія удоск. 1 м/с пульмонологічних відділень 

і кабінетів 

17. Алергологія спец. 2 м/с алергологічних відділень і 

кабінетів 18. Алергологія удоск. 1 

19. Кардіологія та інтенсивна 

терапія 

спец. 2 м/с кардіологічних відділень і 

кабінетів 

20. Кардіологія та інтенсивна 

терапія 

удоск. 1 

21. Неврологія удоск. 1 м/с неврологічних відділень і 

кабінетів 

22. Швидка та невідкладна 

допомога 

спец. 2 фельдшери (м/с) станцій та 

відділень швидкої та 

невідкладної медичної допомоги 

23. Швидка та невідкладна 

допомога 

удоск. 1 фельдшери (м/с) станцій та 

відділень швидкої та 

невідкладної медичної допомоги 

24. Наркологія спец. 2 фельдшери та м/с наркологічної 

служби 25. Наркологія удоск. 1 

26. Гігієна праці спец. 2 помічники санітарних лікарів 

СЕС по гігієні праці 

 
27. Гігієна праці удоск. 1 



28. Гігієна харчування спец. 2 помічники санітарних лікарів 

СЕС по гігієні харчування 

 
29. Гігієна харчування удоск. 1 

30. Комунальна гігієна спец. 2 помічники санітарних лікарів 

СЕС по комунальній гігієні  31. Комунальні гігієна удоск. 1 

32. Гігієна дітей та підлітків спец. 2 помічники санітарних лікарів 

СЕС по гігієні дітей та підлітків 33. Гігієна дітей та підлітків удоск. 1 

34. Епідеміологія спец. 2 помічники епідеміологів СЕС 

35. Епідеміологія удоск. 1 

36. Паразитологія спец. 2 помічники паразитологів СЕС 

37. Паразитологія удоск. 1 

38. Ентомологія спец. 2 помічники ентомологів СЕС 

39. Ентомологія удоск. 1 

40. Акушерство удоск. 1 акушерки пологових будинків і 

відділень 

41. Акушерство удоск. 1 акушерки жіночих консультацій 

та оглядових кабінетів 

42. Акушерство удоск. 1 акушерки ФАП, здоровпунктів 

43. Хірургія спец. 2 операційні та старші операційні 

м/с 44. Хірургія удоск. 1 

45. Хірургія удоск. 1 м/с хірургічних відділень і 

кабінетів 

46. Хірургія удоск. 1 м/с хірургічних дитячих 

відділень і кабінетів 

47. Онкологія спец. 2 м/с онкологічних відділень і 

кабінетів 48. Онкологія  удоск. 1 

49. Урологія спец. 2 м/с урологічних відділень і 

кабінетів 50. Урологія удоск. 1 

51. Нейрохірургія спец. 2 м/с нейрохірургічних відділень  

52. Нейрохірургія удоск. 1 

53. Травматологія та ортопедія спец. 1,5 м/с перев’язочних 

травматологічних та 

травматолого-ортопедичних 

відділень 

54. Травматологія та ортопедія удоск. 1 

55. Травматологія та ортопедія спец. 2 гіпсувальні техніки-ортезісти 

56. Травматологія та ортопедія удоск. 1 

57. Трансфузіологія спец. 1,5 м/с станцій, відділень і кабінетів 

переливання крові 58. Трансфузіологія удоск. 1 

59. Амбулаторно-поліклінічна 

справа 

спец. 1.5 м/с терапевтичних дільниць і 

відділень профілактики 

60. Амбулаторно-поліклінічна 

справа 

удоск. 1 

61. Амбулаторно-поліклінічна 

справа 

удоск. 1 м/с (фельдшери) цехових 

лікарських дільниць, 

здоровпунктів 

62. Інфекційні хвороби спец. 2 м/с інфекційних відділень і 

кабінетів 63. Інфекційні хвороби удоск. 1 

64. Фтизіатрія спец. 1,5 м/с протитуберкульозних 

диспансерів, лікарень, відділень 

і санаторіїв 
65. Фтизіатрія удоск. 1 

66. Психіатрія спец. 2 м/с психіатричних установ 

67. Психіатрія удоск. 1 

68. Психотерапія спец. 1.5 м/с психотерапевтичних 

кабінетів 69. Психотерапія удоск. 1 

70. Анестезіологія та спец. 2,5 м/с-анестезістки відділень 



реаніматологія (груп) анестезіології і 

реаніматології 71. Анестезіологія та 

реаніматологія 

удоск. 1 

72. Комбустіологія спец. 1.5 м/с опікових відділень 

73. Комбустіологія удоск. 1 

74. Радіоізотопна діагностика спец. 2 м/с (лаборанти) лабораторій 

радіоізотопної діагностики 75. Радіоізотопна діагностика удоск. 1 

76. Променева терапія спец. 2 м/с радіологічних відділень 

77. Променева терапія удоск. 1 

78. Гінекологія спец. 1.5 м/с гінекологічних відділень і 

кабінетів 79. Гінекологія удоск. 1 

80. Дерматовенерологія спец. 1,5 м/с дерматовенерологічних 

відділень і кабінетів 81. Дерматовенерологія  удоск. 1 

82. Оториноларингологія спец. 1,5 м/с ЛОР-відділень і кабінетів  

83. Оториноларингологія удоск. 1 

84. Оториноларингологія  удоск. 1 м/с дитячих ЛОР-відділень і 

кабінетів 

85. Стоматологія спец. 1,5 м/с стоматологічних кабінетів  

86. Стоматологія удоск. 1 

87. Стоматологія удоск. 1 зубні лікарі  

88. Ортопедична стоматологія удоск. 1 зубні техніки 

89. Офтальмологія спец. 1,5 м/с дитячих очних відділень і 

кабінетів 90. Офтальмологія  удоск. 1 

91. Офтальмологія спец. 1,5 м/с очних відділень і кабінетів 

92. Офтальмологія  удоск. 1 

93. Функціональна діагностика  удоск. 1 м/с кабінетів функціональної 

діагностики дитячих лікарень і 

поліклінік 

94. Функціональна діагностика спец. 2 м/с відділень і кабінетів 

функціональної діагностики 95. Функціональна діагностика  удоск. 1 

96. Імунологія  удоск. 1 м/с процедур них кабінетів, 

кабінетів профщеплень 

97. Фізіотерапія спец. 2 м/с фізіотерапевтичних 

відділень і кабінетів  98. Фізіотерапія удоск. 1 

99. Фізіотерапія спец. 2 м/с дитячих фізіотерапевтичних 

відділень і кабінетів 100. Фізіотерапія  удоск. 1 

101 Лікувальний масаж спец. 2 м/с масажних кабінетів  

102. Лікувальний масаж удоск. 1 

103. Дієтотерапія спец. 1,5 м/с по лікувальному 

харчуванню  104. Дієтотерапія удоск. 1 

105. Дієтотерапія спец. 1,5 м/с по лікувальному 

харчуванню дитячих лікарень 106. Дієтотерапія  удоск. 1 

107. Лікувальна фізкультура спец. 2 інструктори, м/с по ЛФК 

дитячих лікарень і поліклінік 108. Лікувальна фізкультура удоск. 1 

109. Лікувальний масаж спец. 2 м/с по масажу дитячих лікарень 

і поліклінік 110. Лікувальний масаж  удоск. 1 

111. Бальнеологічне лікування  удоск. 1 м/с бальнеологічних лікарень та 

відділень 

112. Медична статистика спец. 1,5 медстатисти установ охорони 

здоров'я  113. Медична статистика удоск. 1 

114. Медична статистика  удоск. 1 медстатисти санепідстанцій 

115. Лікувальна фізкультура спец. 1,5 інструктори по лікувальній 

фізкультурі  116. Лікувальна фізкультура удоск. 1 

117. Лікувально-діагностичні 

процедури 

удоск. 1 м/с процедур них кабінетів 



118. Педіатрія спец. 1,5 м/с відділень дітей грудного 

віку  

 
119. Педіатрія удоск. 1 

120. Педіатрія спец. 2 м/с дитячих відділень  

121. Педіатрія удоск. 1 

122. Педіатрія спец. 1,5 м/с педіатричних дільниць, 

кабінетів здорової дитини, 

кабінетів профщеплень 
123. Педіатрія  удоск. 1 

124. Педіатрія спец. 1,5 м/с палат новонароджених дітей  

125. Педіатрія удоск. 1 

126. Харчування дітей  удоск. 1 м/с-зав. молочними кухнями 

127. Анестезіологія і 

реаніматологія 

спец. 2,5 м/с-анестезістки відділень 

(груп) анестезіології і реанімації 

дитячих лікувальних установ 128. Анестезіологія і 

реаніматологія  

удоск. 1 

129. Реанімація та інтенсивна 

терапія 

спец. 2 м/с палат реанімації та 

інтенсивної терапії дитячих 

130. Реанімація та інтенсивна 

терапія 

удоск. 1 

131. Педіатрія  удоск. 1 лікувальних установ м/с 

дитячих дошкільних установ 

132. Клінічна діагностика спец. 2  лаборанти (фельдшери-

лаборанти) клінічних 

лабораторій 
133. Клінічна діагностика удоск. 1 

134. Біохімія спец. 2 лаборанти (фельдшери-

лаборанти) біохімічних 

лабораторій  
135. Біохімія удоск. 1 

136.  Цитологія  удоск. 1 лаборанти цитологічних 

лабораторій 

137. Вірусологія спец. 1,5 лаборанти (фельдшери-

лаборанти) вірусологічних 

лабораторій 
138. Вірусологія  удоск. 1 

139. Бактеріологія спец. 2 лаборанти (фельдшери-

лаборанти) бак лабораторій 140. Бактеріологія  удоск. 1 

141. Паразитологія спец. 1,5 лаборанти (фельдшери-

лаборанти) паразитологи 142. Паразитологія  удоск. 1 

143. Санітарно-гігієнічні 

дослідження  

спец. 2 лаборанти (фельдшери-

лаборанти) санітарно-

гігієнічних лабораторій СЕС 

144. Санітарно-гігієнічні 

дослідження по гігієні праці  

удоск. 1 лаборанти (фельдшери-

лаборанти) санітарно-

гігієнічних лабораторій СЕС 

145. Санітарно-гігієнічні 

дослідження по комунальній 

гігієні  

удоск. 1 лаборанти (фельдшери-

лаборанти) санітарно-

гігієнічних лабораторій СЕС 

146. Санітарно-гігієнічні 

дослідження по гігієні 

харчування  

удоск. 1 лаборанти (фельдшери-

лаборанти) санітарно-

гігієнічних лабораторій СЕС 

147. Лабораторна справа по 

профілактичній дезінфекції  

удоск. 1 лаборанти (фельдшери-

лаборанти) по контролю за 

якістю дезінфекції і стерилізації 

148. Лабораторна справа по 

отрутохімікатах  

удоск. 1 лаборанти (фельдшери-

лаборанти) по визначенню 

залишкових кількостей 

отрутохімікатів і мінеральних 



добрив 

149. Патанатомія спец. 1,5 лаборанти (фельдшери-

лаборанти) паталогоанат. відділ.  150. Патанатомія  удоск. 1 

151. Судова медицина  удоск. 1 лаборанти (фельдше ри-

лаборанти) судово-медичних 

відділень і бюро 

152. Рентгенологія спец. 3 рентгенлаборанти відділень та 

кабінетів 153. Рентгенологія  удоск. 1 

154. Фармація удоск. 1 фармацевти  

155 Санітарна освіта  удоск. 1 інструктори саносвіти, м/с, 

фельдшери 

156 Сімейна медицина Спец. 2 Медичні сестри загальної 

практики - сімейної медицини  

157 Сімейна медицина удоск. 1 Медичні сестри загальної 

практики - сімейної медицини 

 


