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Мета навчання: 

Деталізація та конкретизація теоретичних знань лікарів у світлі сучасних поглядів на 
проблему профілактики поширення коронавірусної хвороби серед дитячих 
колективів, їх маніфестно потенційну роль в якості резервуара і основного 
переносника інфекції SARS-CoV-2 в сім’ю, спрямованих на підвищення вимог до 
забезпечення санітарно-протиепідемічного благополуччя в закладах для дітей, 
розвиток лікарського мислення.  

Опис програми, її структура: 

Удосконалення теоретичних знань, формування, поглиблення ключових професійних 
компетентностей з питань забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя в 
закладах для дітей у зв’язку з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
викликаної коронавірусом SARS-CoV-19. 

Основні розділи: 

1. Емержентні небезпечні інфекційні захворювання у ХХІ столітті. Особливості 
розвитку та поширення, профілактика. 

2. Сучасна нормативна база з питань забезпечення санітарно-епідеміологічного 
благополуччя в закладах для дітей. 

3. Основні напрямки забезпечення санітарно-епідеміологічного режиму в 
закладах для дітей. 

4. Критерії дотримання вимог санітарного законодавства щодо епідеміологічного 
благополуччя закладів для дітей. 

5. Формування гігієнічних навичок у дітей, особиста гігієна персоналу. 
 

Заплановані види активності: 
Розробка профілактичних програм з метою досягнення санітарно-епідеміологічного 
благополуччя функціонування закладів для дітей. 
Оформлення офіційних документів при порушенні епідемічного режиму в закладах 
для дітей. 
Після закінчення вивчення програми слухач отримає: 

 Знання та навички з профілактичної роботи щодо дотримання безпечних умов 
життєдіяльності дітей в умовах епідемії коронавірусної хвороби (COVID-19). 



 Вміння організовувати санітарно-просвітню роботу та підготовку і проведення 
профілактичних заходів щодо поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) серед 
організованих дитячих колективів. 
Види освітньої діяльності: 
Теоретична – 70% 
Практична – 20% 
Самостійна – 10% 
Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси: 

1. Постанова КМ України № 677 від 29.06.2021 р. «Деякі питання формування та 
використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат 
тестування або одужання особи від зазначеної хвороби». 

2. Постанова КМ України від 14 липня 2021 року № 725 «Про затвердження 
Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та 
фармацевтичних працівників». 

3. Постанова КМ України № 1236 від 9 грудня 2020 року «Про встановлення 
каранину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

4. Наказ МОЗ України 30 липня 2020 р. № 1726. Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 30 грудня 2020 року за № 1332/35615 «Про затвердження Порядку 
ведення обліку, звітності та епідеміологічного нагляду (спостереження) за 
інфекційними хворобами та Перелік інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації». 

5. Наказ МОЗ України від 18 серпня 2021 року № 1753  «Про внесення змін до 
наказу МОЗ України від 22 лютого 2019 року № 446». Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 13 жовтня 2021 року за № 1338/36960. 

6. Наказ МОЗ України № 2205 від 25 вересня 2020 року. Зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394 «Санітарний 
регламент для закладів загальної середньої освіти». 

7. Постанова КМ України від 20 січня 2021 року № 31 «Про затвердження 
Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої 
освіти». 

8.  Наказ МОЗ України № 637 від 6 квітня 2021 року «Про затвердження 
Примірного переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які 
повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному 
пункті закладу освіти». 


