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Ректорам і ших навчадьнш іакдадів 
та закладів яіелядішломшн освіти 
МОЗ України

Державна установа «Центральний методичний кабінет з вищої медичної 
освіти М Ш . України» надсилає для врахування у роботі Рішення робочої 
наради членів координаційної та робочих груп для презентації та обговорення 
розроблених ними проектів стандартів вищої освіти з відповідних 
спеціальностей галузі знань «Охорона здоров’я» (м. Чернівці, 10 ІІ березня 
2016 року'), затверджене Першим заступником Міністра охорони здоров'я 
України О. Павленко 24 березня 2016 року.

Додаток: на 24 арк. в І прим.

Директор Ї.В. Мельник:

Поліщук 454 49 99
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ІЛТВЕ
Міністра 

України

рнштігааа ДчІХж
наради членів

та обговорення розроблених иНма 
з відповідних спеціальностей галузі знань «Охорона здоров’я» 

(м. Чернівці» ІІИ 1 березня гб іб  року)

І. Членам координаційної групи для формування переліку спеціалізацій, 
за якими здійснюється підготовка здобувані» вищої освіти за спеціальностями 
галузі знань «Охорона здоров'я», відповідних ступенів вищої освіти 
та кваліфікацій (Буках І.Є., Мруга М.Р., Чернншепко ТХ, Мельник І.В„ 
Войтевко Л.П.) та головам робочих груп для. формування пропозицій 
до стандартів вищої освізи за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров'я» 
спеціальностей 222 «Медицина» (Перцева Т.О.) та 224 «Технології медичної 
діагностики та лікування» (Шегедин М.Б.), визначених у наказі МОЗ України 
від 09 листопада 2015 року Хз 733 «Про утворення координаційної та робочих 
груп для формування переліку спеціалізацій за пропозицій до стандартів вищої 
освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здорзв-я», опрацювати 
до ЗО березня 2016 року питання доцільності підготовки помічника лікаря 

і: спеціалізації «Медико-профілактичіщ справа» за спеціальністю 224 «Технології 
медичної діагностики та лікування», а не за спеціальністю 222 «Медицина», 
та надати пропозиції до Управління кадрової полі тики та освіти МОЗ України 
для внесення змін до Переліку спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», 
відповіднгіх ступенів вищої освіти та кваліфікацій.

2. Головам робочих груп для формування пропозицій до стандартів вищої 
освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров'я»:

2.1. Доопрацювати до ЗО березня 2016 року з урахуванням пропозицій, 
висловлених 10 - 11 березня 2016 року на робочій нараді членів координаційної 
та робочих груп для презентації та обговорення розроблених ними проектів 
стандартів вищої освіти з відповідних спеціальностей галузі знань «Охорона 
здоров’я», проекти стандартів вищої освіти підготовки фахівців за усіма 
спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» (далі -  стандарти вищої 
освіти) та подати їх до Державної орх'аиізашї «Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» 
і «Фармація» при МОЗ України» (далі ~ Центр тестування) для організації 
процедури громадського обговорення.

2016 року



2.2. Доповнити до ЗО березня 20І6 року стандарти вищої освіти в частині 
«Здобуття третього (орвітньо-наукового) рівня вищої освіти» з урахуванням 
матеріалів доповідей завідувача сектору -науки та інновацій Управління 
координації центрів реформ* МОЗ України,. члена-кореспондента НАМИ 
України Волосовця О.П. та ректора- -Вищого навчального комунального 
закладу Львівської обласної ради «Львівський інститут'' медсБстринства 
та лабораторної медицини ім. А. Крупинського» Шегедин М.Б.*

2.3. Залучити до обговорення проектів стандартів головних позаштатних 
спеціалістів МОЗ України, представників структурних підрозділів з питань 
охорони здоров'я обласних (Київської міської) державних адміністрацій, 
професійних громадських об’єднань.

2.4. Представити розроблені проекти стандартів вищої освіти за усіма 
спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» для затвердження 
на Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 
якості медичної освіти», яка відбудеться 1 2 -  13 травня 2016 року на базі 
Державного вищого навчального закладу «Т ернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров’я України» (М. Корда).

2.5. Подати проекти стандартів до Науково-методичної ради Міністерства 
освіти і науки України для врахування під час організації розробки науково- 
методичними комісіями стандартів вищої освіти у визначений МОН України 
термін.

3. Заступникам голів робочих груп (Булах І.Є.) та секретарю 
координаційної групи (Войтенко Л.П.) забезпечити оприлюднення 
представлених головами робочих груп проектів стандартів вищої освіти 
на сайті Центру тестування та до 01 травня 2016 року узагальнити пропозиції, 
висловлені під час громадського обговорення.

4. Членам координаційної групи (Булах І.Є,, Мруга М.Р., Чернишенко Т.І., 
Мельник І.В., Войтенко Л.П.) спільно з головами (заступниками) робочих груп 
до 01 квітня 2016 року підготувати проекти навчальних планів підготовки 
фахівців за усіма спеціальностями, а також за спеціалізацією «Педіатрія» 
та «Медико-профілакгачна справа».

4.1. Під час доопрацювання проектів стандартів вищої освіти 
та навчальних планів врахувати пропозиції фахівців Української військово- 
медичної академії щодо викладання військово-медичних дисциплін 
(відповідальний, член координаційної групи Бадюк М.І.).

5. Ректорам вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладів:
5.1. Вжити невідкладних заходів для організації проведення ліцензування 

освітньої діяльності за освітніми програмами підготовки молодших бакалаврів, 
бакалаврів та магістрів за спеціальностями відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 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 листопада 2015 року
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