
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua, 

web:http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925 

 

 
Від _________ 20___№ _______ На № _______ від _____20____ 

 

 

 

Керівникам закладів вищої освіти, 

які знаходяться у сфері управління 

Міністерства охорони здоров’я 

України (за списком) 
 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1402-р затверджено Стратегію 

розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким 

можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2022 року 

(далі – Стратегія) та відповідний план заходів щодо її реалізації. 

Одним зі шляхів реалізації Стратегії визначено проведення перегляду та 

удосконалення освітніх програм з питань імунопрофілактики в закладах освіти, 

що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я, 

для розширення і оновлення розділів з імунології та інфекційних хвороб 

відповідно до сучасної доказової бази і статистичних даних, запровадження 

підходів до навчання медичних працівників на робочому місці. 

Водночас, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.11.2021 

№ 1197 затверджено стандарт вищої освіти зі спеціальності 222 Медицина для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти (далі – Стандарт). У пункті 29 

розділу VI Нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульованого у термінах результатів навчання Стандарту, зазначено 

наступне: «Планувати, організовувати та проводити заходи зі специфічної 

профілактики інфекційних захворювань, в тому числі згідно з Національним 

календарем профілактичних щеплень, як обов‘язкових так і рекомендованих. 

Управляти залишками вакцин, організовувати додаткові вакцинальні кампанії, у 

т. ч. заходи з імунопрофілактики». 

Враховуючи викладене, інформуємо, що на платформі дистанційного 

навчання Держаної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я України» (http://portal.phc.org.ua) розміщено навчальні 

онлайн-курси з питань імунопрофілактики, які розроблено за участтю провідних 

експертів в медичній галузі: 

«Імунопрофілактика інфекційних хвороб»; 

«Імунопрофілактика інфекційних хвороб: як стати профі»; 
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«Проведення щеплень від COVID-19»; 

«Проведення щеплень від СOVID-19 вакциною AstraZeneca»; 

«Проведення щеплень від СOVID-19 вакциною CoronaVac». 

Інструкція з реєстрації на платформі дистанційного навчання додається. 

Зазначені курси можуть бути використані в рамках додипломної та 

післядипломної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я», а також для здійснення подальшого безперервного 

професійного розвитку працівників системи охорони здоров’я. Сертифікати, що 

надаються у разі успішного завершення навчання, є підставою для нарахування 

балів безперервного професійного розвитку. 

 

Додаток: на 18 арк. в 1 прим. 

 

 

Міністр                Віктор ЛЯШКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нестоцька 
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