
СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

Н А К А З
20.02.2018 м. Суми №45

Щодо посилення ролі 
наставництва на робочих 
місцях в закладі

Для поліпшення якості надання медичної допомоги ветеранам війни в 
умовах реформування галузі охорони здоров’я, на виконання рекомендацій 
Міністерства охорони здоров’я України (лист №08.01.-47/1607 від 07.09.2011 
року) та наказу управління охорони здоров’я від 02.02.2012 №75 «Щодо 
посилення ролі наставництва на робочих місцях в ЛПЗ області», з метою 
удосконалення заходів щодо поліпшення якості професійної підготовки 
випускників навчальних закладів І-ІУ рівня акредитації після закінчення 
навчання (в тому числі інтернатури), які вважаються молодими спеціалістами 
протягом 3-х років практичної роботи, встановлення дієвого контролю за 
процесом професійного ставлення молодих спеціалістів, який є важливим 
фактором в підвищенні якості надання медичної допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про наставництво (додаток 1) та список 
молодих спеціалістів і закріплених за ними на добровільних засадах 
кваліфікованих та досвідчених фахівців-наставників для надання систематичної 
консультативної, теоретичної та практичної допомоги в розв’язанні молодими 
спеціалістами професійних проблем та їх адаптації в трудовому колективі 
(додаток 2).

2. Заступникам начальника з медичної частини, з медсестринства:
1) розробити та ознайомити наставників і молодих спеціалістів з планом 

наставницької роботи (додаток 3);
2) надавати пропозиції адміністрації закладу щодо заохочування 

наставників, які працюють з молодими спеціалістами, шляхом преміювання та 
в інші способи, передбачені законодавством;

3) залучати наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників 
кафедр медичного інституту Сумського державного університету, медичного 
колежу, відділення післядипломної освіти до наставницької роботи на базі



госпіталю, рецензування звітів лікарів, молодших спеціалістів з медичною 
освітою;

4) при підтвердженні вищої кваліфікаційної категорії лікарям, молодшим 
спеціалістам з медичною освітою брати до уваги їх участь у наставницькій 
роботі.

3. Заступнику начальника з медичної частини копію плану наставницької 
роботи та інформацію про виконання наказу надавати в управління охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації до 20 лютого щорічно.

4. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою.

Начальника 1.1. Савенко

Погоджено:
Юрисконсульт О.В. Яценко



Додаток 1 до наказу 
КЗ СОР «СОКГВВ» 
від 20.02.2018 № 45

П О Л О Ж Е Н Н Я  
п р о  н а с т а в н и ц т в о

Загальні положення

1. Наставництво -  суспільне явище, направлене на удосконалення 
якісного індивідуального навчання молодих спеціалістів та працівників, які 
проходять адаптацію до нової роботи. Це школа професійного виховання, є 
одним із основних розділів виховної діяльності трудового колективу.

2. Мета наставництва -  підвищення професійної майстерності молодих 
спеціалістів (лікарів, сестер медичних, лаборантів, рентген-лаборантів та ін..) у 
перші 3 роки їх роботи в госпіталі, засвоєння ними норм медичної етики і 
деонтології, підвищення культурного рівня, сприяння до участі у суспільній 
роботі, придбання або удосконалення професійних навичок.

3. При необхідності, наставництвом можуть бути охоплені спеціалісти, 
які мають досвід роботи з метою навчання специфіки нової роботи та основ її 
організації.

4. Наставником має бути досвідчений, маючий І або вищу кваліфікаційну 
категорію спеціаліст зі стажем роботи не менше 7-10 років.

5. Кандидатури наставників визначаються завідувачами структурними 
підрозділами, заступниками начальника госпіталю у відповідності з особистими 
якостями: позитивним стилем спілкування і світоглядом, педагогічними 
навичками, умінням вирішувати проблеми, здатністю виділити пріоритети, з 
особистим впливом і авторитетом.

6. Склад наставників затверджується начальником госпіталю.
7. За наставниками закріпляються не більше 2-х молодих спеціалістів.
8. Критеріями відповідності ролі наставника потрібно визнати: вміння 

виявляти і оцінювати якості особистості молодого спеціаліста, мати потребу у 
розвитку, готовність надати допомогу і підтримку в адаптації до виробничого 
середовища; здатність застосовувати сучасні підходи до навчання; служити 
позитивною моделлю в професії і спілкуванні.

9. Основною складовою роботи наставника є: володіння технологією 
виховного процесу, вміння здійснювати управлінські функції у вигляді 
спрямування молодого спеціаліста, мотивації і планування його навчання; 
досягнення мети в заплановані терміни.

10. - На весь період наставництва між наставником і молодими 
спеціалістами укладається усна угода про безумовне виконання обов’язків 
обома сторонами.

11. Наставник розробляє персональний план навчання на основі 
затвердженого плану по закладу і проводить оцінку опанування молодим 
спеціалістом поставлених перед ним завдань.



12. Результати навчання молодих спеціалістів оцінюються старшою 
медичною сестрою відділення, Радою медичних сестер, комісією з суспільно- 
ділової атестації.

Завдання:

1. Організація і проведення роботи по наданню допомоги молодим 
спеціалістам в освоєнні професії, норм медичної етики і деонтології, 
підвищення загальноосвітнього та культурного рівнів, залучення до участі в 
суспільному житті госпіталю.

2. Виховання високого професіоналізму на прикладах роботи кращих 
працівників закладу, які досягай високих показників в трудовій діяльності.

3. Ознайомлення з історією закладу, метою його діяльності, завданнями 
по наданню медичної допомоги ветеранам війни.

4. Участь в організації і проведенні свят (посвята у професію, перший 
робочий день, шанування передовиків і ветеранів охорони здоров’я та інше).

5. Ознайомлення з умовами побуту і надання моральної підтримки, порад 
молодому спеціалісту у вирішенні складних для нього виробничих проблем.

6. Залучення молодих спеціалістів у виконання науково-практичної 
роботи.

7. Формувати у молодих спеціалістів високої відповідальності за 
виконану роботу, прагнення до постійного вдосконалення, освоєння і 
впровадження в практику нових сучасних методів лікування та діагностики.

8. Постійне удосконалення форм і методів наставництва.
9. Вивчення і реалізація передового досвіду наставництва інших 

організацій охорони здоров’я.
10. Ведення установчої документації (плани та інше).
11. Підведення підсумків роботи по наставництву за рік.

Наставник зобов’язаний:

1. Розробляти персональний план навчання молодого спеціаліста.
2. Ознайомлювати молодого спеціаліста з метою і завданнями діяльності 

структурного підрозділу, виробничими і соціально-побутовими умовами 
підрозділу, основами корпоративної культури.

3. Ознайомлювати з нормативними документами та регламентами, які 
застосовуються в професійній діяльності, охороні праці і правилами трудового 
розпорядку.

4. Проводити навчання і контролювати виконану роботу молодого 
працівника, надавати допомогу, виявляти і спільно усувати допущені помилки.

5. Особистим прикладом розвивати позитивні якості молодого 
спеціаліста, залучати до участі в громадському житті колективу, сприяти 
розвитку загальнокультурного і професійного кругозору.



Відповідальність наставника:

1. Наставник несе персональну відповідальність за якість навчання 
молодого спеціаліста і за його дії в період проходження наставництва, 
пов’язаного з трудовою діяльністю в структурному підрозділі.

2. Критерієм оцінки ефективності роботи наставника є повне освоєння 
професії молодим спеціалістом за період навчання.

Молодий спеціаліст зобов’язаний:

1. Виконувати правила внутрішньо-трудового розпорядку структурного 
підрозділу і виконувати обов’язки, покладені на нього посадовою інструкцією.

2. Знати нормативні акти, що визначають його трудову діяльність, 
особливості діяльності структурного підрозділу, функціональні обов’язки по 
займаній посаді.

3. Постійно відпрацьовувати практичні навички, удосконалювати 
професійну майстерності, опановувати нові знання, методи лікування та 
діагностики.

4. Дотримуватись угоди про співпрацю між наставником і молодим 
спеціалістом, використовувати досвід і знання наставника для опанування 
професією.

Молодий спеціаліст має право:

1. Звертатися за допомогою до свого наставника.
2. Вносити пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з навчанням.
3. Приймати участь в обговоренні результатів наставництва.
4. Виходити з клопотанням до керівництва структурного підрозділу про 

зміну наставника.

Заступник начальника з медичної частини рут  Т.Є.Скоробагата 

Заступник начальника з медсестринства ( л —ї» А. Забара



Додаток 2 до наказу 
КЗ СОР «СОКГВВ» 
від 20.02.2018 № 45

С п и с о к
молодих спеціалістів та закріплених за ними наставників на 2018 рік

№
п/п

Відділення Молоді спеціалісти Рік закінчення 
учбового закладу

Наставники

1. Хірургічне
відділення

Каливод М.П. - сестра 
медична палатна

смк-
червень 2016

Ващук Т. І. -  палатна 
сестра медична

2. Хірургічне
відділення

Темченко М.А. - сестра 
медична палатна

СМК -  січень 2018 Бородіна Т.В. - палатна 
сестра медична

3. Неврологічне
відділення

Говоруха М.С. - сестра 
медична процедурна

С М К - 
червень 2016

Федорченкова О.О. -  
палатна сестра медична

4. Кардіологічне
відділення

Саенко Я. С. - сестра 
медична процедурна

С М К - червень 
2016

Плотникова Л.М. -  
палатна сестра медична

5. Кардіологічне
відділення

Стішак А.О. - сестра 
медична палатна

СумДУ -2 0 1 7 Закоморна Т.І. - палатна 
сестра медична

6. Терапевтичне
відділення

Краснянська Ю.О. -  
сестра медична палатна

С М К - 
червень 2015

Суботіна Л.Г. -  сестра 
медична палатна

7. Фізіотерапевтичне
відділення

Пасько Д.С. -  медична 
сестра з масажу

Харківський 
медичний коледж 

-червень 2017

Драновський О.В. 
медична сестра з масажу

Заступник начальника з медичної частини 

Заступник начальника з медсестринства

Т.Є. Скоробагата 

І.А. Забара



Додаток 3 до наказу 
КЗ СОР «СОКГВВ» 
від 20.02.2018 № 45

П Л А Н
наставницької роботи з молодими спеціалістами 

КЗ СОР «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» на 2018 рік

№п/п Заходи Терміни
виконання

Виконавець Відмітка про 
виконання

і. Сприяти адаптації молодих 
спеціалістів у колективі і 
залучати їх до суспільної роботи 
відділення та закладу.

П О С Т ІЙ Н О Завідувачі, 
старші медичні 

сестри, 
наставники

2. Проводити з молодими 
спеціалістами індивідуальні 
заняття по вивченню посадових 
інструкцій, функціональних 
обов’язків, внутрішнього 
розпорядку та лікувально- 
охоронного режиму закладу.

при прийомі 
на роботу, 
щорічно

Завідувачі, 
старші медичні 

сестри, 
наставники

3. 3 метою визначення рівня 
теоретичних знань та практичних 
навиків проводити співбесіди з 
молодими спеціалістами.

при прийомі 
на роботу

Завідувачі, 
відділеннями, 

старші медичні 
сестри,

наставники, Рада 
медичних сестер

4. При плануванні занять з 
лікарями, молодшими 
спеціалістами з медичною 
освітою у відділеннях 
враховувати актуальність тем та 
володіння практичними навиками 
для здійснення професійної 
діяльності молодих спеціалістів.

постійно Завідувачі, 
старші медичні 

сестри, 
наставники

5. Провести тренінг по визначенню 
груп крові та введенню 
препаратів крові.

листопад Відповідальний 
лікар Білобров 

Д.І . , старша 
медична сестра 

АІТ, наставники
6. У д осконалювати теоретичні 

знання молодих спеціалістів 
шляхом надання наставнику 
необхідних матеріалів, 
документів та іншого з 
урахуванням сучасних тенденцій 
та досягнень медицини.

постійно Заступник з 
медичної 

частини, головна 
медсестра, 
завідувачі, 

старші медичні 
сестри

7. Навчати молодих спеціалістів 
самостійній роботі по підготовці 
рефератів, санбюлетенів на 
актуальні медичні теми та інше.

постійно Завідувачі, 
старші медичні 

сестри, 
наставники

8. Відпрацьовувати необхідні 
практичні навики, якими повинні

за планом 
відділення

Наставники, 
старша медична



володіти на робочому місці 
молоді спеціалісти.

сестра 
відділення, 

учбовий сектор

9. Розбирати ситуаційні задачі, які 
допоможуть молодому 
спеціалісту швидко і правильно 
орієнтуватися в екстремальних та 
нестандартних ситуаціях.

за планом 
відділення

Завідувачі 
відділеннями, 

старші медичні 
сестри, 

наставники
10. Ознайомлювати молодих 

спеціалістів з технічним 
оснащенням відділення та 
правилам роботи з медичною 
апаратурою.

при прийомі 
на роботу

Завідувачі, 
старші медичні 

сестри, 
наставники

11. При складанні графіку роботи 
молодих спеціалістів та 
наставників передбачати, при 
можливості, їх роботу в одну 
зміну.

П О С Т ІЙ Н О Старші медичні 
сестри, 

наставники

12. Організовувати та проводити 
святкові заходи щодо посвячення 
молодих спеціалістів у професію 
та інших професійних свят.

IV квартал Рада медичних 
сестер,

профспілковий
комітет,

наставники

Заступник начальника з медичної частини 

Заступник начальника з медсестринства


