
  

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
Н А К А З 

_______________________________________________________ 

31.05.2016 року    м. Вінниця   №737 

 

«Про атестацію молодших спеціалістів  

з медичною освітою Вінницької області» 
 

Відповідно до наказу МОЗ України від 23.11.2007 р. №742 «Про атестацію 

молодших спеціалістів з медичною освітою», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 12 грудня 2007 р за №1368/14635, Положення про 

Департамент охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації затвердженого 

розпорядженням голови Вінницької обласної державної адміністрації від 

23грудня 2015 року №795, з метою подальшого підвищення фахового рівня та 

удосконалення атестації молодших медичних спеціалістів з медичною освітою,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад обласної атестаційної комісії молодших медичних 

спеціалістів при Департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації і 

підкомісій (Додаток 1). 

2. Затвердити графік роботи обласної атестаційної комісії молодших 

медичних спеціалістів при Департаменті охорони здоров’я 

облдержадміністрації і підкомісій. (Додаток 2) 

2. Директору Департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради, 

головним лікарям закладів охорони здоров’я області: 

 3.1. Взяти під особистий контроль рівень кваліфікації молодших 

  спеціалістів з медичною освітою та дотриманням терміну дії  

  кваліфікаційних категорії. 

 3.2. Довести до відома всіх молодших спеціалістів з медичною освітою 

  вимоги наказу МОЗ України № 742 від 23.11.2007р. «Про атестацію 

  молодших спеціалістів з медичною освітою».  

 3.3. Ознайомити молодших спеціалістів з медичною освітою з графіком 

  проведення атестацій. 

 3.4. Забезпечити дотримання вимог наказу МОЗ України від   

  23.11.2007р. №742 «Про атестацію молодших спеціалістів з  

  медичною освітою». 

4. Заступнику директора Департаменту Марусяк Н.Д., начальнику управління 

лікувально-профілактичної допомоги населенню Департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації Задорожній О.І.: 



 4.1. здійснювати постійний контроль за виконанням наказу МОЗ  

  України від 23.11.2007р. №742 «Про атестацію молодших   

  спеціалістів з медичною освітою». 

 4.2. Забезпечити дотримання вимог Положення про атестацію   

  молодших  медичних спеціалістів з медичною освітою,   

  затвердженого наказом МОЗ  України від 23.11.2007 року №742  

  «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» при 

  проведенні атестації молодших спеціалістів з медичною освітою 

5. Контроль  за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор Департаменту      Л.О. Грабович 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 1 

до наказу Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

від 31.05.2016 р. № 737 

 

Склад обласної атестаційної комісії 

молодших медичних спеціалістів при Департаменті охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

Задорожна О.І.  начальник управління лікувально-профілактичної  

    допомоги Департаменту охорони здоров’я   

    облдержадміністрації, голова комісії. 

Стойка В.В.  заступник по медичній частині головного лікаря  

    Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І .Пирогова, 

    заступник голови атестаційної комісії, голова   

    атестаційної підкомісії №1  

Бондарчук Л.С.  заступник головного лікаря по роботі з    

    медсестринством Вінницької обласної клінічної  

    лікарні ім. М.І .Пирогова, Голова обласної Асоціації  

    молодших медичних спеціалістів з медичною освітою, 

    секретар комісії 

Паненко В.В.  головний лікар Вінницької обласної дитячої клінічної 

    лікарні, голова підкомісії №2. 

Капелька С.М.  завідувач лабораторією Вінницької обласної клінічної 

    лікарні ім. М.І .Пирогова, голова підкомісії №3 

Герасимчку В.В.  головний лікар комунального закладу «Міська клінічна 

    стоматологічна поліклініка», заступник голови  

    територіальної атестаційної комісії,  

    голова підкомісії №4. 

Кукуруза І.Л.  заступник головного лікаря по акушерству та   

    гінекології Вінницької обласної клінічної лікарні  

    ім. М.І .Пирогова, керівник обласного перинатального 

    центру III рівня, обласний спеціаліст, відповідальний за 

    проведення організаційно-методичної роботи за фахом 

    «Акушерство та гінекологія», голова підкомісії №5 

Лагода В.В.  лікар рентгенолог відділення променевої діагностики 

    Вінницької обласної клінічної лікарні  

    ім. М.І. Пирогова, обласний спеціаліст відповідальний 

    за проведення організаційно- методичної роботи за  

    фахом «Рентгенологія», голова підкомісії №6 

Железняк В.Д.  начальник КУ «Інформаційно-аналітичного центру  

    медичної статистики», заступник голови комісії, 

    голова підкомісії №7 

 



Пірникоза А.В.  головний лікар КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК», обласний 

    спеціаліст, відповідальний за проведення організаційно-

    методичної роботи з питань ШМД та екстреної  

    медичної допомоги, голова підкомісії №8 

Бондаренко Т.В.  начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги 

    дитячому населенню управління лікувально-  

    профілактичної допомоги населенню Департаменту  

    охорони здоров’я облдержадміністрації  

Стефанкова С.В.  заступник директора Департаменту охорони здоров’я 

    Вінницької міської ради 

Парчевський О.В. начальник відділу організаційно-кадрової роботи з  

    персоналом Департаменту охорони здоров’я   

    облдержадміністрації 

Швидюк С.І.  головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної 

    допомоги дорослому населенню, управління   

    лікувально-профілактичної допомоги населенню  

    Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
 

В залежності від фаху та спеціалізації середнього медичного персоналу, який підлягає 

проходженню атестації, залучати до роботи в комісії обласних позаштатних спеціалістів, 

спеціалістів Департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради. 

 

 

 

 

 

Склад атестаційної підкомісії №1 

молодших медичних спеціалістів з медичною освітою 

(медична сестра стаціонару, медична сестра поліклініки, медична сестра з 

фізіотерапії, медична сестра (інструктор) з лікувальної фізкультури, 

медично сестра загальної практики-сімейної медицини, медично сестра з 

функціональної діагностики, медична сестра з дієтичного харчування, 

оптометристи, гіпсовий технік-ортезист, сестра медична операційна сестра 

медична-анестезист за спеціальністю «сестринська справа», «сестринська 

справа (операційна)», фельдшера всіх найменувань всіх типів закладів 

охорони здоров’я (крім фельдшерів станцій (відділень) швидкої та 

невідкладної медичної допомоги та Центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф. 
Стойка В.В. заступник з лікувальної роботи головного лікаря Вінницької 

   обласної клінічної лікарні ім. М.І .Пирогова, заступник голови 

   атестаційної комісії, голова атестаційної підкомісії №1  

Бондарчук Л.С. заступник головного лікаря по роботі з медсестринством  

   Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І .Пирогова,  

   Голова обласної Асоціації молодших медичних спеціалістів з 

   медичною освітою, секретар комісії 



Задорожна О.І. начальник управління лікувально-профілактичної допомоги 

   населенню Департаменту охорони здоров’я    

   облдержадміністрації. 

Колодько В.С. заступник головного лікаря по поліклінічній роботі   

   Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І .Пирогова 

Гайдаш А.Р. головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної  

   допомоги дорослому населенню, управління лікувально- 

   профілактичної допомоги населенню Департаменту охорони 

   здоров’я облдержадміністрації, обласний спеціаліст,   

   відповідальний за проведення організаційно- методичної  

   роботи за фахом «Сімейна медицина». 

Капельцова О.А. завідувач фізіотерапевтичним відділенням Вінницької  

   обласної клінічної лікарні ім. М.І .Пирогова обласний  

   спеціаліст, відповідальних за проведення організаційно-  

   методичної роботи за фахом «Фізіотерапія» 

Діхтярьова А.В. завідувач відділенням ЦФД Вінницької обласної клінічної  

   лікарні ім. М.І. Пирогова, обласний спеціаліст,   

   відповідальних за проведення організаційно- методичної  

   роботи за фахом «Функціональна діагностика» 

Яковець О.О. лікар-дієтолог Вінницької центральної районної клінічної  

   лікарні обласний спеціаліст, відповідальних за проведення 

   організаційно- методичної роботи за фахом «Дієтологія» 

Дацюк О.І.  завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії  

   Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І .Пирогова,  

   обласний позаштатний спеціаліст, відповідальний за  

   проведення організаційно-методичної роботи за фахом  

   «Анестезіологія» 

Побережець Г.В. завідувач пульмонологічним відділенням Вінницької обласної 

   клінічної лікарні ім. М.І .Пирогова, обласний позаштатний 

   спеціаліст, відповідальний за проведення організаційно- 

   методичної роботи за фахом «Пульмонологія» 

Вознюк А.В. лікар травматолог відділення травматології Вінницької  

   обласної клінічної лікарні ім. М.І .Пирогова 

Ошовський М.І. завідувач центру лапароскопічної та малоінвазивної хірургії 

   Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І .Пирогова 

Служивий О.П. головний лікар ОСТМО «Фтизіатрія» 

Шершун С.В. завідувач кардіологічним відділенням Вінницької обласної 

   клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, обласний спеціаліст,  

   відповідальний за проведення організаційно-методичної  

   роботи за фахом «Кардіологія». 

 

БАЗА Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова 
 

 

 

 



Склад атестаційної підкомісії №2 

Молодших медичних спеціалістів з медичною освітою 

(медична сестра дитячого стаціонару, медична сестра дитячої поліклініки) за 

спеціальністю «сестринська справа», «сестринська справа» (операційна)»: 

 

Паненко В.В. головний лікар Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, 

   заступник голови обласної атестаційної комісії,  

   голова підкомісії №2. 

Моравська О.А. заступник головного лікаря з медичної частини Вінницької 

   обласної дитячої клінічної лікарні,  

   заступник голови підкомісії №2. 

Семенець Г.І. заступник головного лікаря з медсестринства Вінницької  

   обласної клінічної дитячої лікарні, секретар комісії 

Задорожна О.І. начальник управління лікувально-профілактичної допомоги 

   населенню Департаменту охорони здоров’я    

   облдержадміністрації. 

Гомон Р.О.  лікар педіатр-неонатолог відділення патології    

   новонароджених Вінницької обласної дитячої клінічної  

   лікарні, обласний спеціаліст, відповідальний за проведення 

   методичної роботи за фахом «Неонаталогія» 

Саєнко Л.І.  головний педіатр Департаменту охорони здоров’я Вінницької 

   міської ради. 

Скакун З.А. заступник головного лікаря з експертизи тимчасової   

   непрацездатності Вінницької обласної дитячої  

   клінічної лікарні 

Стародуб А.І. завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії 

   Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, обласний  

   спеціаліст відповідальний за проведення методичної роботи 

   за фахом «дитяча анестезіологія» 

Шевченко О.С. головна медична сестра Центру первинної медичної  

   допомоги №3 м. Вінниця  

 

БАЗА Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня. 
 

 

Склад атестаційної підкомісії №3 

молодших медичних спеціалістів з медичною освітою 

(фельдшер-лаборант, лаборант клініко-діагностичної лабораторії, 

лаборант з імунології, лаборант з бактеріології, лаборант з патолого-

анатомічних досліджень, лаборант судово-медичної лабораторії, технологи 

з лабораторної діагностики лабораторій (центрів, відділів, відділень) всіх 

закладів охорони здоров’я всіх найменувань за спеціальністю 

«Лабораторна справа. Клініка.» «Лабораторна справа (патологія)» 

Капелька С.М.  завідувач клініко-діагностичною лабораторією  

    Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І .Пирогова, 

    голова підкомісії №3, обласний спеціаліст,   



    відповідальний за проведення організаційно-методичної 

    роботи за фахом «Лабораторна справа» 

Букін С.А.   завідувач відділом Вінницького обласного бюро судово-

    медичної експертизи співголова комісії, судово- 

    медичний експерт-токсиколог 

Холод Л.П.   начальник Вінницького обласного     

    патологоанатомічного бюро, обласний спеціаліст,  

    відповідальний за проведення організаційно-методичної 

    роботи за фахом «Дитяча патологоанатомія», співголова 

    комісії 

Зралко-Л.Г.   лікар лаборант Вінницької обласної клінічної лікарні ім. 

    М.І. Пирогова, секретар комісії 

Задорожна О.І.  начальник управління лікувально-профілактичної  

    допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я 

    облдержадміністрації. 

Галієнко Л.І.  лікар–лаборант з контролю якості лабораторних  

    досліджень клініко-діагностичної лабораторії   

    Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова 

Чешун Є.А.   бактеріолог клініко-діагностичної лабораторії   

    Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова 

Кузнєцова Л.Д.  завідувач клініко-діагностичною лабораторією  

    Вінницького обласного шкірно-венерологічного  

    диспансеру 

Джурабаєв В.С.  завідувач відділом Вінницького обласного бюро судово-

    медичної експертизи, судово-медичний експерт 

Жук В.В.   завідувач відділом Вінницького обласного бюро судово-

    медичної експертизи, судово-медичний експерт 

Музика М.М.  завідувач відділенням дитячої патології обласного  

    патологоанатомічного бюро, обласний спеціаліст,  

    відповідальний за проведення організаційно-методичної 

    роботи за фахом «Патологоанатомія» 

 

БАЗА-Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова. 

 

 

Склад атестаційної підкомісії №4 

молодших спеціалістів з медичною освітою 

(медична сестра з стоматології, лікарі зубні, помічники лікаря 

стоматолога, зубний технік, гігієністи зубні, асистенти лікаря стоматолога) 

за спеціальністю «Стоматологія», «Ортопедична стоматологія» 

 

Герасимчук В.В.  головний лікар КЗ «Міська клінічна стоматологічна  

    поліклініка», голова підкомісії №4 

Малиш Л.О.  заступник з медичної частини головного лікаря  

    КЗ «Міська клінічна стоматологічна поліклініка»,  

    секретар комісії 



Задорожна О.І.  начальник управління лікувально-профілактичної  

    допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я 

    облдержадміністрації. 

Бугрова І.В.  завідувач відділенням МКП «Медичний    

    стоматологічний центр». 

Реліцький В.А.  викладач Вінницького медичного коледжу  

    ім. Д.К. Заболотного за спеціальністю «Ортопедична 

    стоматологія». 

Шрамович Л.А.  головна медична сестра МКП «Медичний    

    стоматологічний центр». 
 

БАЗА- Комунальний заклад «Міська клінічна стоматологічна поліклініка». 
 

Склад атестаційної підкомісії №5 

молодших медичних спеціалістів з медичною освітою (акушерка 

стаціонару, акушерка жіночої консультації, акушерки ФАПів, АЗПСМ) за 

спеціальністю «Акушерська справа»: 

Кукуруза І.Л.   заступник головного лікаря по акушерству та   

    гінекології Вінницької обласної клінічної лікарні  

    ім. М.І .Пирогова, керівник обласного перинатального 

    центру III рівня, обласний спеціаліст, відповідальний за 

    проведення організаційно-методичної роботи за фахом 

    «Акушерство та гінекологія», голова підкомісії №5 

Хвостик О.М.  головний позаштатний акушер –гінеколог Департаменту 

    охорони здоров’я Вінницької міської ради, заступник 

    голови підкомісії. 

Гарбуз С.В.   головна  акушерка міського клінічного пологового  

    будинку №1 м. Вінниця, секретар комісії 

Коваленко В.С.   головний лікар міського клінічного пологового   

    будинку №1 м. Вінниця 

Задорожна О.І.  начальник управління лікувально-профілактичної  

    допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я 

    облдержадміністрації 

Астахова О.В.  заступник головного лікаря з медичної частини міського 

    клінічного пологового будинку №1 м. Вінниця 

Буран В. В.   заступник головного лікаря з поліклінічного розділу  

    роботи міського клінічного пологового  

    будинку №1 м. Вінниця 

Сатановська Л.І.  завідувач відділенням новонароджених міського  

    клінічного пологового будинку №1 м. Вінниця 

Голуда Ю.М.  завідувач пологовим відділенням міського клінічного 

    пологового будинку №1 м. Вінниця 

 

БАЗА- міський клінічний пологовий будинок №1 м. Вінниця 

 

 



Склад атестаційної підкомісії №6 

молодших медичних спеціалістів з медичною освітою 

(рентгенлаборант) за спеціальністю «Рентгенологія» 

Лагода В.В.  лікар рентгенолог відділення променевої діагностики 

    Вінницької обласної клінічної лікарні  

    ім. М.І. Пирогова, обласний спеціаліст відповідальний 

    за проведення організаційно- методичної роботи за  

    фахом «Рентгенологія», голова підкомісії №6 

Колесник В.П.  завідувач відділенням променевої діагностики   

    вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, 

    заступник голови підкомісії  

Рябчук С.Л.  лікар-радіолог Вінницької обласної клінічної  

    лікарні ім. М.І. Пирогова, секретар підкомісії 

 

Задорожна О.І.  начальник управління лікувально-профілактичної  

    допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я 

    облдержадміністрації. 

Сема А.А.   інженер-радіолог Вінницької обласної клінічної  

    лікарні ім. М.І. Пирогова 

Грабік Є.М.  лікар рентгенолог відділення променевої діагностики 

    Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова  

 

БАЗА проведення Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова  

 

Склад атестаційної підкомісії №7 

молодших медичних спеціалістів з медичною освітою (медичний 

статистик) за спеціальністю «Медична статистика»: 

 

Железняк В.Д.  начальник КЗ «Інформаційно-аналітичний центр  

    медичної статистики», голова підкомісії №7 

Мельник Т.О.  медичний статистик інформаційно-аналітичного центру 

    медичної статистики, секретар підкомісії 

Задорожна О.І.  начальник управління лікувально-профілактичної  

    допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я 

    облдержадміністрації. 

Присяжна Ю.О.  заступник начальника КЗ «Інформаційно-аналітичний 

    центр медичної статистики», 

Соломахіна Г.П.  завідувач відділом статистики КЗ «Інформаційно- 

    аналітичний центр медичної статистики»,, 

Шеремет З.О.  завідувач відділом експертизи, моніторингу та   

    реформування закладів охорони здоров’я  

    КЗ «Інформаційно-аналітичний центр медичної  

    статистики», 

Коломієць Л.Г.  завідувач відділом обробки інформації та підтримки  

    інформаційних технологій КЗ «Інформаційно-  

    аналітичний центр медичної статистики», 



Шугаєва Н.В.  лікар статистик відділу експертизи, моніторингу та  

    реформування закладів охорони здоров’я  

    КЗ «Інформаційно-аналітичний центр медичної  

    статистики» 

БАЗА-обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, 

 

 

Склад атестаційної підкомісії №8 

молодших медичних спеціалістів з медичною освітою за спеціальністю 

«Медицина невідкладних станів» 

 

Пірникоза А.В.  головний лікар КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК», обласний 

    спеціаліст, відповідальний за проведення організаційно-

    методичної роботи з питань ШМД та екстреної  

    медичної допомоги, голова підкомісії №8, 

Бабій Т.Ф.   заступник головного лікаря з організаційно-методичної 

    роботи КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК», заступник голови 

    підкомісії 

Шкарпета С.А.  старший лікар відділу швидкої медичної допомоги та 

    експертизи якості КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК», секретар 

    підкомісії. 

Задорожна О.І.  начальник управління лікувально-профілактичної  

    допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я 

    облдержадміністрації. 

Сідак О.В.   заступник головного лікаря з оперативної роботи  

    КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК»,  

Скоробогач С.М.  заступник головного лікаря з медичної роботи  

    КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК», 

Степанюк І.В.  завідувач навчально-тренувального відділу 

    КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК», 

Бобрук Т.М.  начальник оперативно-диспетчерського управління  

    КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК», 

Юрчук І.С.   завідувач відділу медицини катастроф КУ «ТМО  

    «ВОЦЕМДМК», 

Білоус Д.М.  головний лікар Вінницької станції ЕМД 

Цимбал В.М.-  головний фельдшер КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК» 

 

БАЗА Комунальна установа «ТМО «ВОЦЕМДМК» 

 

Заступник Директора Департаменту   Н.Д. Марусяк 

       

 

 

 

 

      ДОДАТОК 2 



      до наказу Департаменту 

      охорони здоров’я облдержадміністрації 

      від 31.05.2016р. № 737 

 

Г Р А Ф І К 

роботи обласної атестаційної комісії молодших медичних спеціалістів при 

Департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації і підкомісій.  

 
 

 
Молодші медичні спеціалісти з 

медичною освітою 

 

Дата 

проведення 
База  проведення 

Атестаційна 

підкомісія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Молодші медичні спеціалісти з 

медичною освітою 

(медична сестра стаціонару, 

медична сестра поліклініки, 

медична сестра з фізіотерапії, 

медична сестра (інструктор) з 

лікувальної фізкультури, медично 

сестра загальної практики-сімейної 

медицини, медично сестра з 

функціональної діагностики, 

медична сестра з дієтичного 

харчування, оптометристи, гіпсовий 

технік-ортезист, сестра медична 

операційна сестра медична-

анестезист за спеціальністю 

«сестринська справа», «сестринська 

справа (операційна)», фельдшера 

всіх найменувань всіх типів 

закладів охорони здоров’я (крім 

фельдшерів станцій (відділень) 

швидкої та невідкладної медичної 

допомоги та Центру екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф 

2-а та 4-а 

середа 

кожного 

місяця 

Вінницька обласна 

клінічна лікарня ім. 

М.І. Пирогова вул. 

Пирогова, 46 

 

атестаційна 

підкомісія №1 

 

 Молодші медичні спеціалісти з 

медичною освітою 

(медична сестра дитячого 

стаціонару, медична сестра дитячої 

поліклініки) за спеціальністю 

«сестринська справа», «сестринська 

справа» (операційна)» 

 

2-а та 4-а 

середа 

кожного 

місяця 

Вінницька обласна 

дитяча клінічна 

лікарня, Хмельницьке 

шосе, 108 

 

атестаційна 

підкомісія №2 

 

 Молодші медичні спеціалісти з 

медичною освітою 

(фельдшер-лаборант, лаборант 

клініко-діагностичної лабораторії, 

лаборант з імунології, лаборант з 

бактеріології, лаборант з патолого-

анатомічних досліджень, лаборант 

судово-медичної лабораторії, 

технологи з лабораторної 

2-а та 4-а 

середа 

кожного 

місяця 

Вінницька обласна 

клінічна лікарня ім. 

М.І. Пирогова, 

вул. Пирогова, 46 

атестаційна 

підкомісія№3 

 



діагностики лабораторій (центрів, 

відділів, відділень) всіх закладів 

охорони здоров’я всіх найменувань 

за спеціальністю «Лабораторна 

справа. Клініка.» «Лабораторна 

справа (патологія)» 

 

 Молодші спеціалісти з медичною 

освітою 

(медична сестра з стоматології, 

лікарі зубні, помічники лікаря 

стоматолога, зубний технік, 

гігієністи зубні, асистенти лікаря 

стоматолога) за спеціальністю 

«Стоматологія», «Ортопедична 

стоматологія» 

 

2-а та 4-а 

середа 

кожного 

місяця 

Комунальний заклад 

«Міська клінічна 

стоматологічна 

поліклініка».  

вул. Арх. Артинова, 
24, 
 

атестаційна 

підкомісія №4 

 

 

 

 

 Молодші медичні спеціалісти з 

медичною освітою (акушерка 

стаціонару, акушерка жіночої 

консультації, акушерки ФАПів, 

АЗПСМ) за спеціальністю 

«Акушерська справа»: 

 

2-а та 4-а 

середа 

кожного 

місяця 

Вінницький міський 

клінічний пологовий 

будинок №1,  

 вул. Хмельницьке 

шосе, 98 

 

атестаційна 

підкомісія№5 

 

 

 

 

 молодші медичні спеціалісти з 

медичною освітою 

(рентгенлаборант) за спеціальністю 

«Рентгенологія» 

 

2-а та 4-а 

середа 

кожного 

місяця 

Вінницька обласна 

клінічна лікарня ім. 

М.І. Пирогова, 

вул. Пирогова, 46 

атестаційна 

підкомісія №6 

 

 

 

 

 молодші медичні спеціалісти з 

медичною освітою (медичний 

статистик) за спеціальністю 

«Медична статистика»: 

 

2 та 4 середа 

кожного 

місяця 

КУ «Інформаційно-

аналітичний центр 

медичної статистики»,  

вул. Писарєва, 23 

атестаційна 

підкомісія №7 

 

 

 

 

 молодші медичні спеціалісти з 

медичною освітою (фельдшери 

станцій (відділень) швидкої та 

невідкладної медичної допомоги та 

Центру екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф)» 

2-а та 4-а 

середа 

кожного 

місяця 

КУ «ТМО 

«ВОЦЕМДМК», 

вул. Пирогова, 46 А 

атестаційна 

підкомісія№8 

 

 

 

 

Заступник директора Департаменту    Н.Д. Марусяк 

 


