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На№ від

Ректорам вищих навчальних закладів 
та закладів післядипломноТ освіти 
МОЗ України

Державна установа «Центральний методичний кабінет з вищої медичної 
освіти МОЗ України» надсилає для врахування у роботі Рішення робочої 
наради координаційної групи та голів, заступників голів робочих груп для 
забезпечення формування пропозицій до переліку спеціалізацій та розробки 
стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» 
(м. Київ, 26 січня 2016 року), затверджене заступником Міністра охорони 
здоров’я України -  керівником апарату Р. Василишиним 02 березня 2016 року.

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

В. о. директора І.В. Мельник

Поліщук 454 49 99



ЗАТВЕРДЖУЮ

РІШЕННЯ
робочої наради координаційної групи та голів, заступників голів робочих 

груп для забезпечення формування пропозицій до переліку
спеціалізацій та розробки стандартів вищої освіти за спеціальностями

галузі знань «Охорона здоров’я»
(м. Київ, 26 січня 2016 року)

1. Затвердиш Перелік спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров'я», 
відповідних ступенів вищої освіти та кваліфікацій (додається), розроблений 
координаційною групою згідно з наказом МОЗ України «Про утворення 
координаційної та робочих груп для формування переліку спеціалізацій та 
пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 
«Охорона здоров’я» з урахуванням вимог статті 10 Закону України «Про вищу 
освіту» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей/за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

2. Управлінню кадрової політики та освіти (С. Григоровська) подати до 
01 квітня 2016 року до Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 
України Перелік спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров'я», відповідних 
ступенів вищої освіти та кваліфікацій для врахування при розробці науково- 
методичними комісіями МОЇІ України стандартів вищої освіти за 
спеціальностями галузі знань «Охорона здоров'я» (далі -  стандарти вищої 
освіти).

З Членам координаційної групи та головам робочих груп при розробці 
стандартів вищої освіти враховувати Методичні рекомендації, оприлюднені на 
офіційному сайті МОН України для громадського обговорення, а уразі 
необхідності -  ініціювати подання відповідних пропозицій до МОН України.

4. Головам робочих груп:
4.1. Забезпечиш до 01 березня 2016 року розробку стандартів вищої 

освіти з відповідних спеціальностей галузі знань «Охорона здоров'я». При 
розробці стандартів вищої освіти враховувати наявність третього (освітньо- 
наукового) рівня вищої освіти за відповідними спеціальностями.

4.2. Залучати до роботи головних позаштатних спеціалістів МОЗ України, 
представників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, 
Київської міської державної адміністрації, фахівців опорних кафедр ВМ(Ф)НЗ,



представників інших вищих навчальних закладів, професійних 
громадських об’єднань (за згодою).

4.3. Представити розроблені проекти стандартів вищої освіти для 
обговорення на спільній нараді членів координаційної групи, голів та 
заступників голів робочих груп, яка відбудеться 10-41 березня 2016 року на 
базі ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» (Т.‘ 5ойчук>

5. Ректорам ВМ(Ф)НЗ: *
5.1. Вжити невідкладних заходів для ліцензування освітньої діяльності за 

освітніми програмами підготовки молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів 
за спеціальностями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

5.2. Забезпечити належну організацію роботи членів координаційної та 
робочих груп відповідно до наказу МОЗ України від 09.11.2015 № 733 «Про 
утворення координаційної та робочих груп для групи для формування переліку 
спеціалізацій та пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями 
галузі знань «Охорона здоров’я».

5.3. Збільшити у 2016 році обсяги прийому на навчання іноземних 
громадян, забезпечивши підвищення вимог до оцінки освітнього рівня 
кандидатів на навчання.

5.4. Удосконалити процес організації атестації випускників у 2016 році з 
урахуванням її результатів у 2015 році та відповідних пропозицій голів 
екзаменаційних комісій, листа МОЗ України від 21.05.2014 №08.01-47/14038 
щодо запровадження примірної форми Звіту голови державної екзаменаційної 
комісії.

5.5. Впровадити позитивний досвід Приватного навчального закладу 
«Київський медичний університет УАНМ» (Б. Івнєв) щодо організації 
підготовки лікарів-інтернів на базі високоспеціалізованих закладів охорони 
здоров’я приватної форми власності (заочна частина навчання).

Підстава: Протокол робочої наради координаційної групи та голів, заступників голів 
робочих груп для забезпечення формування пропозицій до переліку спеціалізацій та розробки 
стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров ’я» (м. Київ, 
26 січня 2016 року, Національна наукова медична бібліотека України, Приватний вищий 
навчальний заклад «Київський медичний університет УАНМ»)

Додаток: Перелік спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров'я», 
відповідних ступенів вищої освіти та кваліфікацій на 3 арк. в 1 прим.
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Начальник
Управління кадрової політики та освіти С. Григоровська



Додаток до Рішення робочої наради координаційної групи та голів, заступників голів робочих груп для 
забезпечення формування пропозицій до переліку спеціалізацій та розробки стандартів вищої освіти за 
* спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» (м. Київ, 26 січня 2016 року)

Перелік^спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі 
/  знань «Охорона здоров’я», відповідних ступенів вищої освіти та кваліфікацій______________

Галузь 
знань та 
її код

Код
спец
•

Найменування
спеціальності

Ступені вищої освіти, спеціалізації, кваліфікації
Молодший
бакалавр'* Бакалавр* Магістр* Доктор філософії**

22
Охброна
здоров’я:’

'' 4

*

*> ‘

і

<

. о! *

’221 Стоматологія

Лікар-стоматолог

Доктор філософії в галузі 
охорони здоров’я за 
спеціальністю 
«Стоматологія»

Гігієніст зубний
Спеціалізація:
стоматологія
Технік зубний 
Спеціалізація: 
стоматологія 
ортопедична

222 Медицина

Лікар
Спеціалізація:
медшо-профілактична
справа;
педіатрія

Доктор філософії в галузі 
охорони здоров’я за 
спеціальністю «Медицина»

Помічник лікаря
Спеціалізація:
медико-
проф ілакти чна
справа

г



Галузь 
знань та 
її код

. *• 

/
4

і
*

Код
спец
«

Найменування
спеціальності

Ступені вищої освіти, спеціалізації, кваліфікації
Молодший
бакалавр* Бакалавр* Магістр* Доктор філософії**

■ ,• ^  

223 Медсестринство

Сестоа медична 
Спеціалізація: 
сестринська справа 
Акушерка 
Спеціалізація: 
акушерська справа
Фельдшер 
Спеціалізація: 
лікувальна справа

Сестоа медична 
Спеціалізація: 

сестринська справа

Сестоа медична 
Спеціалізація: 

сестринська справа

Доктор філософії в галузі 
охорони здоров’я за 
спеціальністю 
«Медсестринство»

224

Технології 
медичної 
діагностики та 
лікування

Лабооант ('медицина'» Лабооант (медицина)

Доктор філософії в галузі 
охорони здоров’я за 
спеціальністю «Технології 
медичної діагностики та 
лікування»

Спеціалізація:
лабораторна
діагностика

Спеціалізація:
лабораторна
діагностика

Спеціалізація: 
чабораторна діагностика

Бакалавр з технології 
медичної діагностики 
та лікування 
Спеціалізація: 
технології медичної 
діагностики

Магістр з технології 
медичної діагностики та 
лікування
Спеціалізація: технології 
медичної діагностики

Рентгенолабооант
Спеціалізація;
рентгенодіагностика

225
Медична та
психологічна
реабілітація

Лікар-оеабілітолог Доктор філософії в галузі 
охорони здоров’я за 
спеціальністю «Медична та 
психологічна реабілітація»

і
і

Лікао-психолог 
Спеціалізація: медична 
психологія



Галузь 
знань та 
її код

# ї
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Код
спец
* 1*

Найменування
спеціальності

Ступені вищої освіти, спеціалізації, кваліфікації
Молодший
бакалавр* Бакалавр* Магістр* Доктор філософії**

*

/
з

226 Фармація

Молодший бакалавр 
з фармації Бакалавр з фармації

Магістр фармації 
Спеціалізації: технологія 
парфумерно- 
косметичних засобів; 
клінічна фармація; 
технологія 
фармацевтичних 
препаратів

Доктор філософії в галузі 
охорони здоров’я за 
спеціальністю «Фармація»

Т ехнік-лаборант 
Спеціалізація: 
аналітичний 
контроль якості 
хімічних лікарських 
сполук
Технік-технолог
Спеціалізація:
виробництво
фармацевтичних
препаратів

227 Фізична
реабілітація

Бакалавр з фізичної 
реабілітації

Магістр з фізичної 
реабілітації (ерготерапевт) 
Спеціалізація: ерготерапія 
Магістр з фізичної реабілі
тації (фізичний терапевт) 
Спеціалізація: фізична 
терапія

Доктор філософії в галузі 
охорони здоров’я за 
спеціальністю «Фізична 
реабілітація»

♦Для молодшого бакалавра, бакалавра та магістра кваліфікаціяскладається з інформації про здобутий особою ступінь вищої освіти, 
спеціальність та спеціалізацію, та в певних випадках - професійної кваліфікації.
♦♦Для доктора філософії назва кваліфікаціїскладасгься з інформації про здобутий особою науковий ступінь, галузь знань та/або 
спеціальність.У назві кваліфікації зазначаються ступінь доктора філософії та галузь знань (доктор філософії в галузі біології тощо). У разі 
якщо дисертаційне дослідження виконано в суміжних галузях знань, ступені доктора філософії і доктора наук присуджуються у провідній 
галузі із зазначенням міжгалузевого характеру роботи.


