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НАКАЗ

« ^ Г _  _Й^_2(^5р. м. Чернівці

Про проведення курсів підвищення 
кваліфікації та спеціалізації молодших 
спеціалістів з медичною освітою у 
Чернівецькому медичному фаховому 
коледжі в 2023 році

На виконання Закону України «Про формування та розміщення 
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково- 
педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 
кадрів», відповідно до ст. 90 Бюджетного кодексу України, наказів МОЗ 
України від 10.11.2022 р. № 2016 «ЕІро подальше удосконалення системи 
післядигіломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з 
фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим 
(бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з 
медсестринства» і від 23.11.2007р. № 742 «Про атестацію молодших 
спеціалістів з медичною освітою», згідно з Розпорядженням Чернівецької 
обласної військової адміністрації від 30.01.2023 р. № 44-р «Про регіональне 
замовлення на підвищення кваліфікації (спеціалізації) молодших медичних 
спеціалістів у Чернівецькому медичному фаховому коледжі на 2023 рік», з 
метою подальшого удосконалення надання медичної допомоги населенню 
Чернівецької області та забезпечення безперервного післядипломного навчання 
молодших спеціалістів з медичною освітою, керуючись Положенням про 
Департамент охорони здоровья обласної державної адміністрації (обласної 
в і й с ь к о в о ї а д м і н і с тр а ц і ї),

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:

1.1 Календарний план підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших 
медичних спеціалістів на 2023 рік (далі -  календарний план) (Додаток 1).

1.2 Перелік базових закладів охорони здоров’я міста Чернівці для 
проведення курсів підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших 
спеціалістів з медичною освітою (Додаток 2).



2. З 06.02.2023 року підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших 
спеціалістів з медичною освітою здійснювати на відділенні післядипломної 
освіти Чернівецького медичного фахового коледжу за спеціальностями і в 
терміни, які визначені навчальним та календарним планами підвищення 
кваліфікації та спеціалізації молодших спеціалістів з медичною освітою у 2023 
році.
3. Директору Чернівецького медичного фахового коледжу Кузик Ф.В.
забезпечити :

3.1. Організацію освітнього процесу відповідно до чинного законодавства 
та календарного плану на 2023 рік (Додаток 1).

3.2. Здійснення оплати праці викладачам циклів згідно з чинним 
законодавством та відповідно до підтверджуючих документів.

3.3. Здійснення комплексу заходів щодо передбачення умов формування 
замовлення слухачів, які будуть навчатися на безоплатній основі, внесення змін 
до замовлень та умов проведення навчання на платній основі відповідно до 
чинного законодавства.

3.4. Проведення освітнього процесу за розкладом відповідно до 
затверджених навчальних планів розширення профілю (підвищення 
кваліфікації), спеціалізації молодших медичних спеціалістів.

3.5. Проведення заходів, спрямованих на підвищення якості, розширення 
практичної направленості, удосконалення форм і методів навчання, 
методичного забезпечення освітнього процесу, підсумкового контролю знань 
слухачів.
4. Керівникам базових закладів охорони здоров’я Чернівецької області 
забезпечити:

4.1. Створення належних умов для навчання слухачів, у тому числі, 
закріплення приміщень, необхідного обладнання.

4.2. Надання всебічної підтримки та допомоги керівникам циклів у 
забезпеченні високої якості навчання, не допускати проявів корупційних діянь.

4.3. Надавати організаційно-методичну допомогу та за необхідності 
сприяти залученню до викладання висококваліфікованих спеціалістів закладів 
охорони здоров’я Чернівецької області.
5. Керівникам закладів охорони здоров’я забезпечити:

5.1. Персональну відповідальність за своєчасним направленням на 
післядипломне навчання молодших спеціалістів з медичною освітою відповідно 
до затвердженого в закладі річного плану підвищення кваліфікації, плану- 
замовлення та календарного плану, затвердженого Департаментом охорони 
здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації у поточному році.

5.2. Дотримання вимог наказів МОЗ України від 10.11.2022 р. № 2016 
«Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та 
безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, 
початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої 
медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства», від 23 
листопада 2007 року № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною 
освітою» та від 25 грудня 1992 року № 195 «Про затвердження Переліку вищих 
і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в 
яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» щодо



обов’язкового підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів у 
відповідності з номенклатурою затверджених спеціальностей та займаних 
посад.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління -  начальника відділу Департаменту охорони здоров’я Чернівецької 
ОДА Олександра Грегуцака.
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