
Відокремлений структурний підрозділ 
ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА» 

ЛУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

Про організацію проведення  
курсів підвищення кваліфікації 
фахівців медичної сфери

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 червня 2019 року № 615, пункту 2.2.6 про підвищення 

кваліфікації у вищих навчальних закладах, закладах післядипломної освіти, 

науково-дослідних установах сфери управління Міністерства охорони здоров’я 

України, затвердженого наказом МОЗ України від 21 червня 2013 року № 536 

«Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації».

НАКАЗУЮ :

1. Організовувати у дистанційній формі курси підвищення кваліфікації 

для працівників закладів охорони здоров’я.

2. Встановити вартість освітньої послуги з підвищення кваліфікації одного 

слухача (фізичної особи) у розмірі 1800,00 грн (одна тисяча вісімсот гривень).

3. Затвердити форму договору про надання послуг з підвищення 

кваліфікації, що додається (Додаток 1).

4. Затвердити спеціальну програму підвищення кваліфікації «Теоретичні 

та практичні аспекти фізичної'терапії та ергогерапії в системі МОЗ України»,

від « » О 2021 року



обсягом 3 кредити ЄКТС (укладачі -  Чижик В. В., професор, кандидат 

біологічних наук, професор, професор кафедри фізичної реабілітації та 

соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна»; Кліш І. С., кандидат наук з фізичного виховання та порту, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення Луцького 

інституту розвитку людини Університету «Україна»; Шигіелик О. В., кандидат 

медичних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та соціального 

забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»; 

Борцевич С. С., кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної 

реабілітації та соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна»), що додається (Додаток 2).

5. Зарахувати з 3 лютого по 2 квітня 2021 року слухачами курсів 

підвищення кваліфікації фахівців медичної сфери за списком, що додається 

(Додаток 3).

6. Слухачам курсів підвищення кваліфікації, які повністю виконали зміст 

спеціальної програми підвищення кваліфікації «Теоретичні та практичні аспекти 

фізичної терапії та ерготерапії в системі МОЗ України» та успішно склали 

підсумковий контроль, видати сертифікати про підвищення кваліфікації.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор <•


