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Про оцінювання рівня освіти фельдшерів 
відповідно до міжнародних стандартів

ліцензійного інтегрованого іспиту « 
зовнішнє оцінювання, результати я

Керівникам закладів вищої освіти, що 
знаходяться в управлінні МОЗ України, 
Які здійснюють підготовку молодших 
спеціалістів за спеціальністю «Лікувальна 
справа»

Директору державної організації «Центр 
естування професійної компетентності 

фахівців з вищою освітою напрямів 
підготовки «Медицина» і «Фармація» при 
Міністерстві охорони здоров’я України»

Міністерство охорони здоре 
закладах вищої освіти МОЗ Укра' 
спеціалістів за спеціальністю «Мёдицина» (за списком), після проведення

в'я України інформує, що 05.06.2018 у 
ни, які здійснюють підготовку молодших

<Срок М. Лікувальна справа» буде проведено 
кого дадуть змогу оцінити стан підготовки 

майбутніх фельдшерів в Україні відповідно до міжнародних стандартів.
Зовнішнє оцінювання здійснюється державною організацією «Центр 

тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів 
підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я
України» (далі -  Центр тестування) 
допомоги при невідкладних станах,

за результатами складання тесту з надання 
зміст якого базується на запитаннях іспиту

NREMT (National Registry of Emergency Medical Technicians -  «Національного 
Реєстру Екстрених Медичних Техніків»).

Керуючись підпунктом 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони 
здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2015 року №267, з метою вдосконалення вимог до професійної 
підготовки фахівців галузі охорони здоров’я та контролю за рівнем їхньої 
професійної компетентності, Міністерство охорони здоров’я України доручає:
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до

• директору Центру тес 
організаційний супровід та 
спеціалістів; представити аналіз о 
майбутніх фельдшерів в Україні 
пізніше двох місяців після проведек:

• керівникам закладів ви 
України, які здійснюють підготов 
«Лікувальна справа» (за списком), 
змісту цього листа, забезпечити їх 
оцінювання.

Про результати прове, 
відповідно до міжнародних сіганда]

Заступник Міністра

тування України (І. Булах) забезпечити 
вести зовнішнє оцінювання молодших 
иманих результатів щодо якості підготовки 
Міністерства охорони здоров’я України не 

ня зовнішнього оцінювання;
ї  освіти, що знаходяться в управлінні МОЗ 

<у молодших спеціалістів за спеціальністю 
проінформувати студентів-фельдшерів щодо 
участь та сприяти проведенню зовнішнього

оцінки якості освіти фельдшерів в Україні 
тів, прошу Сформувати мене особисто.

Олександр Лінчевський

200 08 16



Додаток до листа МОЗ України
від ^ , 9 /'/ бТ № 0 /£ //2 г//35?’б

Список закладів вищої освіти МС 
стану фельдшерсько

>3 України, у яких буде проведено 
ї  освіти в Україні 05.06.2018

№ з/п ЗВО
1 Могилів-Подільський медичьіий коледж
2 Міжгірський медичний КОЛЄ£[Ж
3 КЗ «Бердянський медичний к.оледж» ЗОР
4 Миколаївський базовий медйчний коледж

5 ПВНЗ «Міжнародний класич 
Орлика»

ний університет імені Пилипа

6 ОКУ «Білгород-Дністровське медичне училище»

7 Костонільська філія Рівненсь 
медичного коледжу

кого державного базового

8 КВНЗ І рівня акредитації «Пс 
коледж»

штавський базовий медичний

9 КВНЗ І рівня акредитації Гки 
«Кременчуцький медичний к

ітавської обласної ради 
оледж» імені В.І. Литвиненка

10 КВНЗ І рівня акредитації Поі 
медичне училище»

ітавської обласної ради «Лохвицьке

11 Рокитнівське медичне учили: це
12 КЗОЗ Ізюмський медичний к зледж
13 КЗОЗ «Богодухівський меди^:ний коледж»

14 КЗ «Бериславський медичниі 
ради

і коледж» Херсонської обласної

15 Генічеське медичне училище Херсонської обласної ради
16 Хмельницький базовий меди1ший коледж
17 Уманський медичний коледж

18 КВНЗ Київської обласної рал 
коледж»

и «Білоцерківський медичний

19 КВНЗ Київської обласної рад 
коледж»

и «Чорнобильський медичний

20 КВНЗ Київської обласної ради «Обухівський медичний коледж»

21 КВНЗ Київської обласної рал 
коледж»

л «Макарівський медичний

22 Ніжинський медичний колед.Яс Чернігівської обласної ради
23 Прилуцьке медичне училище

24 Чернігівський базовий медич 
ради

ний коледж Чернігівської обласної

25 ВНЗ «Київський медичний ксшедж ім. П.І. Гаврося»


