ВІДДІЛЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Скільки б ти не жив,
усе життя варто вчитися.
Сенека
З 01.01.2013 року на базі закладу КВНЗ «Ковельський медичний коледж»
функціонують курси підвищення кваліфікації молодших медичних і фармацевтичних
спеціалістів з ліцензійним обсягом 350 осіб на рік. Відділення післядипломної освіти
молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів – структурний підрозділ коледжу, в
якому здійснюється післядипломна освіта (підвищення кваліфікації) фахівців освітньокваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузь «Медицина» згідно з рішенням
Акредитаційної комісії України від 05 жовтня 2012 року (протокол № 98).
Головною метою відділення післядипломної освіти є: задоволення потреб закладів,
організацій у підвищенні кваліфікації і перепідготовці молодших медичних і
фармацевтичних спеціалістів; вдосконалення і забезпечення високої якості професійної
підготовки спеціалістів шляхом оновлення і поглиблення професійних знань, оволодіння
сучасними досягненнями медичної науки, розширення практичної спрямованості,
забезпечення високого освітнього і культурного рівня медичних сестер, фельдшерів та
фармацевтичних спеціалістів, всебічного розвитку як цілісної особистості, формування
громадянина України, здатного до свідомого суспільного вибору.
Діяльність відділення регламентується чинним законодавством України,
нормативно-правовими актами в галузі освіти та охорони здоров’я (Закон України про
освіту, Закон України про Вищу освіту, наказ МОЗ України від 07.09.1993 р. № 198 «Про
підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною
освітою», наказ МОЗ України від 23.11.2007р. № 742 «Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою»), Статутом навчального закладу і функціонує згідно з
окремим Положенням про відділення післядипломної освіти КВНЗ «Ковельський
медичний коледж»
Підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів
проводиться щорічно на 20 циклах з наступних спеціальностей:
 Сестри медичні загальної практики-сімейної медицини
 Сестри медичні педіатричних відділень
 Сестри медичні педіатричних дільниць та кабінетів
 Сестри медичні фізіотерапевтичних відділень і кабінетів
 Сестри медичні неврологічних відділень і кабінетів
 Сестри медичні терапевтичних відділень і кабінетів
 Сестри медичні інфекційних відділень і кабінетів
 Сестри медичні хірургічних відділень і кабінетів
 Акушерки ФАПів, амбулаторій
 Фельдшери ФАПів, амбулаторій
 Старші сестри медичні
 Фармацевти аптек, аптечних пунктів

Навчання здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та фізичних і
юридичних осіб.
У відділенні створено умови для неперервності освіти, що відповідає принципу
“Навчання протягом усього життя”. Навчально-практичною базою для слухачів є заклади
охорони здоров’я та фармацевтичні установи м.Ковеля, в яких впроваджуються нові
організаційні форми роботи, використовуються сучасні медичні технології. До
викладання у відділенні запрошуються висококваліфіковані фахівці лікувальнопрофілактичних закладів та фармацевтичних установ і викладачі коледжу. 3 викладачі
відділення післядипломної освіти мають науковий ступінь кандидата медичних наук, 6викладачі-методисти, 16 - спеціалісти вищої категорії. Для проведення занять аудиторії
коледжу оснащені ноутбуками, мультимедійними проекторами, аудіосистемами,
забезпечені науково-методичною документацією та науково-популярними матеріалами,
презентаціями.
Під час проведення занять, окрім спеціальних розділів програми, слухачі
знайомляться з сучасними діагностичними та лікувальними технологіями, досягненнями
медичної науки, питаннями надання невідкладної медичної допомоги та проведення
реанімаційних заходів, медичної етики та деонтології, медичної психології та
інформатики, інфекційної безпеки та інфекційного контролю, природного планування
сім’ї, охороні праці та безпеки життєдіяльності медичних працівників.

Заняття ВПО

Курс навчання складає 144 години. По закінченню курсу проводиться об’єктивна
комплексна оцінка професійних знань та вмінь у формі комп'ютерного тестування та
усного іспиту. Успішно пройшовши курси, слухачі отримують посвідчення про
підвищення кваліфікації за обраним циклом.

Заняття ВПО

Реєстрація слухачів курсів проводиться за адресою:
м. Ковель, вул.Незалежності,182, кабінет №24
Для реєстрації слухачі курсів повинні мати:
1. Корінець путівки, заповнений та завірений печаткою установи.
2. Паспорт.
3. Копію диплому (з собою мати оригінал). Якщо диплом виданий на інше прізвище
- свідоцтво про одруження чи розлучення.
4. Витяг з наказу по установі про направлення на курси (вказати стаж роботи із даної
спеціальності), посвідчення про відрядження.
5. Свідоцтво про проходження попередніх курсів підвищення кваліфікації.
6. Свідоцтво про присвоєну категорію.
7. Копію трудової книжки (завірену відділом кадрів).
8. Халат, шапочку, змінне взуття.
В посвідченні про відрядження відмітка про прибуття до коледжу робиться згідно з
фактичною датою прибуття на цикл. Відмітка про від’їзд з коледжу робиться в день
закінчення циклу.

Освічена людина тим і відрізняється від неосвіченої,
що продовжує рахувати свою освіту незакінченою.
К. Симонов

