
РІЧНИЙ ЗВІТ  

про діяльність відокремленого структурного підрозділу 

«Криворізьке відділення післядипломної освіти молодших медичних  

та фармацевтичних спеціалістів» комунального підприємства «Обласний 

центр громадського здоров’я» Дніпропетровської обласної ради» 

за 2021-2022 н.р.  

 Головним завданням відокремленого структурного підрозділу 

«Криворізьке відділення післядипломної освіти молодших медичних та 

фармацевтичних спеціалістів» комунального підприємства «Обласний центр 

громадського здоров’я» Дніпропетровської обласної ради» у 2021-2022 

навчальному році було здійснення організаційних заходів щодо забезпечення 

якісного післядипломного навчання молодших спеціалістів з медичною освітою 

в галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальностей: 223 «Медсестринство», 

221 «Стоматологія», 224 «Технології медичної діагностики та лікування» та 226 

«Фармація» на циклах спеціалізації, удосконалення та тематичного 

удосконалення, перелік яких затверджений наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від           07 вересня 1993 року № 198 «Про підвищення 

кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою». 

Відповідно до наказу департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської 

облдержадміністрації від 30 червня 2021 року № 878/0/197-21 за відділенням 

закріплено 15 адміністративних територій Дніпропетровської області. 

Відділення задовольняє потребу в безперервній післядипломній освіті 

молодших спеціалістів з медичною освітою закладів охорони здоров’я області 

за регіональним замовленням та на договірній основі підприємств. 

У 2021-2022 навчальному році забезпечено підвищення кваліфікації 2496 

здобувачів післядипломної освіти. Навчання пройшли 2183 фахівці 

комунальних закладів охорони здоров’я та 313 осіб – на договірній основі. 

Загальна кількість здобувачів післядипломної освіти, які пройшли 

навчання, склала: 

 у I півріччі – 1199 осіб, у тому числі на циклах: 

- спеціалізації – 230 осіб; 

- удосконалення – 926 осіб; 

- тематичного удосконалення – 43 особи; 

 у II півріччі – 1297 осіб, у тому числі на циклах: 

- спеціалізації – 129 осіб; 

- удосконалення – 999 осіб; 

- тематичного удосконалення – 169 осіб. 



Для забезпечення навчального процесу у відділенні створено і 

функціонує 23 навчальні кабінети та аудиторії, методичний кабінет, бібліотека 

з читальною залою, актова зала, лаборантська, викладацька і таблична.  

На сьогодні у навчальному процесі задіяно 30 комплектів комп’ютерної 

техніки, 3 мультимедійних проектори, оргтехніка, теле- та відеотехніка.  

З метою підвищення ефективності післядипломної освіти молодших 

медичних та фармацевтичних спеціалістів протягом 2021-2022 н.р. у відділенні 

продовжувалась реалізація: 

- використання інноваційних форм та методів організації навчального 

процесу («мозковий штурм», лекція-дискусія, лекція-співробітництво, 

лекція-прес-конференція);  

- застосування активних форм навчання (рольові ігри, рішення ситуаційних 

задач, аналіз та моделювання конкретних ситуацій, тренінги, розв’язання 

проблемних питань, різноманітні інтелектуальні ігри, складання графів 

логічних структур та ін.); 

- застосування комп’ютерного поточного та підсумкового контролю знань; 

- набуття та удосконалення здобувачами післядипломної освіти навичок 

роботи з комп’ютерною технікою та можливість вільного користування 

глобальною мережею Інтернет; 

- поглиблене вивчення питань з інфекційного контролю, невідкладної 

медичної допомоги та санітарно-освітньої роботи щодо профілактики 

хронічних неінфекційних захворювань. 

Оптимізації навчального процесу сприяє активне використання 

інформаційно-наукового потенціалу бібліотеки відділення, співпраця з відділом 

інформаційного забезпечення медичних працівників області КП «ОЦГЗ» ДОР» 

та з КЗК «Міська бібліотека для дорослих» КМР». Бібліотечний фонд 

відділення містить підручники та періодичні видання в паперовій та 

електронній формі, завдяки чому реалізується послуга електронної доставки 

документів. Також ресурси бібліотеки застосовуються з метою швидкого 

пошуку інформаційних навчальних матеріалів та використання їх для 

візуалізації навчального процесу. У бібліотеці проводяться наступні заходи: 

оглядові екскурсії, бесіди, книжкові виставки медичної та немедичної 

тематики. Для самостійної роботи здобувачів післядипломної освіти у 

читальній залі бібліотеки встановлено 4 комплекти комп’ютерної техніки, 

підключених до мережі Інтернет. 

 У 2021-2022 н.р. педагогічні працівники відділення працювали над 

науково-методичною проблемою «Інформатизація та технологізація освітнього 

процесу як засіб підвищення якості післядипломної освіти молодших медичних 

та фармацевтичних спеціалістів». 



 У 2021-2022 н.р. в закладі працювало 108 викладачів, в т.ч. штатних – 11, 

на засадах сумісництва – 96 та внутрішнього суміщення - 1 викладач.  

 Протягом навчального року велика увага приділялася зростанню фахової 

майстерності та компетентності педагогічних працівників відділення, які 

постійно підвищують свою кваліфікацію. Так, на базі Дніпровського 

державного медичного університету підвищили кваліфікацію педагогічні 

працівники: 

- Рудаков В.В. – на циклі «Анестезіологія та інтенсивна терапія»; 

- Москаленко С.Р. – на циклі «Ускладнена травма та критичні стани на 

догоспітальному етапі». 

 На базі Дніпровської академії неперервної освіти пройшли підвищення 

кваліфікації педагогічні працівники: 

- Савицька Н.І. – за освітньою програмою «Завідувачі відділень закладів 

професійної освіти»; 

- Радченко Т.Г. – за освітньою програмою «Методисти закладів 

професійної освіти».  

 На базі Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти 

Бушинська І.В. пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації голів 

циклових комісій закладів фахової освіти «Інноваційна педагогічна діяльність у 

закладах фахової освіти». 

 Протягом 2021-2022 н.р. викладачі відділення активно брали участь у 

роботі міських наукових лікарських товариств, фахових конференціях, 

семінарах, вебінарах, тренінгах. За цей період отримано 377 сертифікатів, 2 

дипломи, 32 свідоцтва. 

 У 2022 році атестувались педагогічні працівники: методист Радченко Т.Г. 

(на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст другої категорії») та викладач Рудаков В.В. (на відповідність 

займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої 

категорії»).  

У 2022 р. були атестовані навчальні кабінети лабораторної діагностики та 

хірургії та травматології.  

Згідно з планом роботи на 2021-2022 н.р., було проведено наступні 

організаційно-методичні заходи: 

- 4 засідання педагогічної ради; 

- 4 засідання атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників; 

- 4 засідання атестаційної комісії з атестації навчальних кабінетів; 

- 10 адміністративно-педагогічних нарад; 

- 10 нарад голів циклових комісій; 

- 10 засідань циклових комісій; 



- тижні циклових комісій:  

 спеціальних дисциплін (випуск педагогічної газети, лекторії на теми: 

«Поліомієлит», «Фактори ризику для здоров’я та шляхи їх 

подолання», показове практичне заняття «Десмургія в діяльності 

сестри медичної»);  

 організації охорони здоров’я та вузькоклінічних дисциплін (випуск 

педагогічної газети, лекторії на теми «Підготовка до лабораторних 

досліджень», «Конфлікти та шляхи їх вирішення»); 

- 3 педагогічні семінари на теми: «Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників», «Використання платформи Сlassroom у навчальному 

процесі», «Обмін досвідом щодо впровадження у навчальний процес 

елементів інформатизації та технологізації». 

 Популяризації діяльності відділення сприяє функціонування інтернет-

сайту закладу та сторінки у соціальній мережі Facebook. 

 


