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1. Загальні положення 

1.1. Відділення  післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів 

(далі – Відділення) є структурним підрозділом Кам’янського медичного 

коледжу (далі – Коледж), що займається перепідготовкою та підвищенням 

кваліфікації молодших медичних спеціалістів в галузі знань 22 Охорона 

здоров’я. 

1.2. Відділення співпрацює з адміністрацією закладів охорони здоров'я 

з питань перепідготовки та підвищення кваліфікації молодших медичних 

спеціалістів. 

1.3. У своїй роботі Відділення використовує сучасні досягнення 

медичної науки та практичного досвіду закладів охорони здоров'я України, 

вивчає, узагальнює та поширює кращий досвід, методи роботи фахівців, 

виховує у слухачів сумлінне ставлення до роботи, забезпечує засвоєння знань 

з питань медичної етики та деонтології, формує навички ведення 

міжособового спілкування. 

1.4. Головними завданнями Відділення є: 

 задоволення потреб закладів, організацій у підвищенні кваліфікації і 

перепідготовці молодших медичних спеціалістів; 

 оновлення і поглиблення професійних знань і вмінь медичних 

спеціалістів; 

 забезпечення   оперативного   оволодіння   спеціалістами   сучасними 

досягненнями медичної науки і практики; 

 забезпечення набуття кваліфікації та спеціалізації; 

 послідовне проведення заходів, спрямованих на підвищення якості, 

розширення практичної спрямованості, удосконалення форм і методів 

навчання; 

 здійснення за підсумками навчання слухачів комплексної оцінки 

професійних знань, умінь і навичок, ділових якостей.  

1.5. Навчання молодших медичних спеціалістів та інша діяльність 

Відділення здійснюється на договірній основі з відомствами, підприємствами, 

закладами, організаціями, юридичними і фізичними особами. Згідно із 

замовленнями і договорами на підвищення кваліфікації, Відділення  складає 

план прийому слухачів. 

1.6. Відділення у встановленому порядку: 

 розробляє навчальні плани та програми з циклів спеціалізації та 

удосконалення фахової майстерності, на основі  навчальних програм, 

затверджених Міністерством охорони здоров’я України  або власної 

розробки, і подає їх на затвердження директору  Кам’янського 

медичного коледжу; 

 розробляє та затверджує навчально-тематичні плани; 



 вносить пропозиції щодо подальшого удосконалення навчальної та 

методичної роботи і подає їх у необхідних випадках на розгляд вищих 

керівних органів; 

 проводить обмін навчальною і науковою, методичною літературою та 

співпрацює з іншими навчальними закладами, виробничими 

об'єднаннями, закладами, організаціями, науковими товариствами; 

 проводить наукові та методичні конференції, семінари та наради, 

здійснює зв'язки із зарубіжними партнерами. 

1.7.  Відділення користується штампом та круглою печаткою 

Кам’янського медичного коледжу. 

2. Керівництво, управління Відділенням 

2.1. Загальне керівництво Відділенням здійснюється директором 

Кам’янського медичного коледжу. 

2.2. Керівництво Відділенням післядипломної освіти здійснює завідувач 

відділення, який призначається директором коледжу. 

2.3. Завідувач Відділення  планує, організовує та здійснює контроль за 

навчальним процесом, представляє Відділення у відносинах з іншими 

структурними підрозділами; забезпечує виконання Відділенням розпорядчих 

документів по Коледжу; проводить і затверджує розподіл обов'язків між 

співробітниками Відділення. 

2.4. Завідувач Відділення несе відповідальність за виконання завдань 

Відділення, стан документації, її відповідність вимогам нормативно-правових 

актів, стандартів; достовірність інформації, її нерозголошення. 

2.5. Директор коледжу представляє Відділення у всіх закладах і 

організаціях, відповідно до чинного законодавства розпоряджається майном, 

укладає договори. 

3. Слухачі  Відділення 

3.1. Слухачами  Відділення  можуть бути молодші медичні  спеціалісти, 

які в установленому порядку мають дозвіл на медичну діяльність. 

 3.2. Кам’янський медичний коледж на початку року сповіщає заклади 

охорони здоров'я про початок і тривалість занять за циклами. 

3.3. Відбір кандидатів для направлення на навчання здійснюється 

місцевими органами управління та закладами охорони здоров'я у відповідності 

до своїх річних планів підвищення кваліфікації молодших медичних 

спеціалістів. Фізичні особи мають право самостійно надавати замовлення та 

проходити підвищення кваліфікації. 

   3.4. Слухачі Відділення зобов'язані мати при собі копії документів: 

 паспорт; 

 ідентифікаційний код; 

 диплом або свідоцтво, яке підтверджує кваліфікацію; 



 трудова книжка, завірена печаткою відділу кадрів; 

 свідоцтво про зміну прізвища;  

 свідоцтво про підвищення кваліфікації. 
 

3.5. Зарахування слухачів на навчання здійснюється наказом директора 

коледжу. 

3.6. Права та обов'язки слухачів курсів визначаються чинним 

законодавством. 

3.7. 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  спеціалістів 

вноситься відповідний запис. 

3.8. При невиконанні навчального плану, а також за порушення 

внутрішнього розпорядку Відділення під час перебування на навчанні слухач 

відраховується наказом директора з видачею довідки. 

3.9 При потребі слухачі Відділення забезпечуються гуртожитком 
 

4. Навчальна та методична робота. 
 

4.1. Головною метою Відділення є поглиблення професійних знань, 

підвищення теоретичного і практичного рівнів знань спеціалістів, їх 

майстерності виконання маніпуляцій, узагальнення та впровадження сучасних 

досягнень медицини із застосуванням технічних засобів навчання та 

комп’ютерної техніки. 

4.2. Педагогічні кадри Відділення комплектуються із числа 

співробітників Кам’янського медичного коледжу, висококваліфікованих 

спеціалістів закладів охорони здоров'я з погодинною оплатою.  

4.3.Викладачі Відділення підвищують свою кваліфікацію у 

встановленому порядку. 

4.4. У Відділенні проводиться методична робота з метою поліпшення 

якості навчання, організації навчального процесу з використанням 

інтенсифікації навчання, комп’ютерної техніки, сучасних технічних засобів 

навчання та удосконалення педагогічної майстерності викладацького складу. 
 

  4.5. Навчальними базами Відділення є Кам’янський медичний коледж, 

заклади охорони здоров'я, розташовані в місті Кам’янське. 

  Практичні заняття проводяться як в кабінетах доклінічної практики 

Кам’янського медичного коледжу, так і в закладах охорони здоров'я. 

     4.6. Відділення проводить навчання молодших медичних спеціалістів з 

відривом від роботи за 2-ма формами: спеціалізація (набуття особою здатності 

виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості в межах 

спеціальності) та удосконалення (набуття особою здатності виконувати 

додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності) у відповідності з 

«Переліком циклів підвищення кваліфікації» за навчальними планами і 



програмами. 

   Цикли спеціалізації передбачені для первинної спеціалізації фахівця в 

межах спеціальності. 

 Цикли удосконалення розраховані на повторне (подальше) підвищення 

кваліфікації. 

   4.7. Строки навчання: 

 Удосконалення – 144 години. 

  Спеціалізація  – 288 годин 

   4.8. Відділення проводить спеціалізацію та удосконалення шляхом 

проведення лекцій, практичних і семінарських занять, ділових та рольових 

ігор, імітаційних вправ, розбором конкретних   ситуаційних   завдань   з   

обміну   досвідом,   конференцій тощо. Заняття проводяться українською мовою. 
  

5. Фінансування та матеріально-технічна база Відділення 
 

5.1. Всі накази, фінансові документи, договори, свідоцтва, які мають 

відношення до Відділення, підписуються директором Кам’янського медичного 

коледжу. 

5.2. Відділення веде передбачене відповідними нормативними 

документами діловодство, звітує в установленому порядку про свою 

діяльність МОЗ та Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської області. 

5.3. Фінансування відділення здійснюється згідно з чинним 

законодавством відповідно до затвердженого кошторису Кам’янського 

медичного коледжу. 

5.4. Заклади охорони здоров'я  та молодші медичні спеціалісти 

укладають з коледжем договори про навчання встановленого законодавством 

зразка,  в яких визначаються умови та порядок оплати навчання. Розмір 

оплати розраховується відповідно до чинного законодавства, з урахуванням 

фактичних витрат на навчання, враховуючи кількість годин. 

5.5. Оплата праці викладачам та спеціалістам, що залучаються до 

проведення занять,  проводиться згідно з чинним законодавством за ставками 

погодинної оплати праці працівників з урахуванням погодинного 

навантаження. 

6. Прикінцеві положення 

6.1.   Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом 

видання наказу директора Кам’янського медичного коледжу. 

6.2. Зміст, форми, періодичність контролю за освітнім процесом 

встановлюється директором Коледжу відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 


