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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

26.07.2016____№ 768 

 

Зміни 

до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників 

Випуск 78 «Охорона здоров’я» 

 

 

1. Пункт 25 «ЛІКАР З ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ» 

підрозділу «ПРОФЕСІОНАЛИ В ГАЛУЗІ ЛІКУВАЛЬНОЇ СПРАВИ (КРІМ 

СТОМАТОЛОГІЇ)» розділу «ПРОФЕСІОНАЛИ» викласти у такій редакції: 

 

«25. ЛІКАР З ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

 

Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством України про 

охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність 

органів управління та закладів охорони здоров'я. Здійснює дослідження з 

використанням методів функціональної діагностики (електрокардіографія, 

ехокардіографія, амбулаторний моніторинг ЕКГ, навантажувальні проби, 

спірометрія, електроенцефалографія). Виявляє та аналізує причини 

розбіжностей зроблених висновків з результатами інших діагностичних, 

клінічних та морфологічних досліджень. Бере участь у проведенні клінічних та 

клініко-патологоанатомічних конференцій, тощо. Проводить консультації за 

направленнями лікарів інших спеціальностей. Планує роботу та здійснює аналіз 

її результатів. Керує роботою середнього медичного персоналу. Забезпечує 

дотримання правил безпеки; збереження документації та носіїв діагностичних 

зображень. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно 

удосконалює свій професійний рівень. 

Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні 

документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів 

охорони здоров'я; основи права в медицині; права, обов’язки та 

відповідальність лікаря з функціональної діагностики; організацію системи 

функціональної діагностики; клінічну анатомію органів і систем організму; 

нормальну і патологічну фізіологію основних систем організму; біофізичні 

основи функціональних методів дослідження; клінічну симптоматику 

невідкладних станів, методи їх діагностики та лікування; клінічні симптоми 

основних хвороб серцево-судинної, дихальної і нервової систем, принципи їх 

лікування та профілактики; номенклатуру і метрологічні характеристики 

обладнання для функціональних досліджень, правила безпечного його 

використання; стандарти використання методів функціональної діагностики 

хвороб серцево-судинної, дихальної і нервової систем; принципи аналізу, 

інтерпретації результатів функціональних досліджень та складання 



обґрунтованого висновку; підходи до застосування комп’ютерних технологій у 

функціонально-діагностичних дослідженнях; правила оформлення медичної 

документації; сучасні джерела медичної інформації, методи її аналізу та 

узагальнення. 

 

Кваліфікаційні вимоги:  

Лікар з функціональної діагностики вищої кваліфікаційної категорії: 

повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», 

спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія». Проходження інтернатури 

за спеціальністю «Загальна практика–сімейна медицина», «Внутрішні хвороби» 

або «Педіатрія» з наступною спеціалізацією за спеціальністю «Функціональна 

діагностика». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, 

передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та 

посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з 

цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.  

Лікар з функціональної діагностики вищої кваліфікаційної категорії 

повинен володіти знаннями, вміннями і навичками, передбаченими 

кваліфікаційною характеристикою лікаря з функціональної діагностики І 

кваліфікаційної категорії, крім того, вміти виконувати методи дослідження: 

1. Стрес-ехокардіографія 

2. Нейрофізіологічні методи діагностики 

3. Полісомнографія та оцінка дифузійної здатності легень. 

 

Лікар з функціональної діагностики І кваліфікаційної категорії: 

повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», 

спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія». Проходження інтернатури 

за спеціальністю «Загальна практика–сімейна медицина», «Внутрішні хвороби» 

або «Педіатрія» з наступною спеціалізацією за спеціальністю «Функціональна 

діагностика». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, 

передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та 

посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї 

спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років. 

Лікар з функціональної діагностики І кваліфікаційної категорії повинен 

володіти знаннями, вміннями і навичками, передбаченими кваліфікаційною 

характеристикою лікаря з функціональної діагностики ІІ кваліфікаційної 

категорії, крім того, вміти виконувати методи дослідження: 

1. Дуплексне дослідження судин. 

2. Бодіплетизмографія. 

3. Навантажувальні та медикаментозні проби в пульмонології. 

 

Лікар з функціональної діагностики ІІ кваліфікаційної категорії: 

повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», 

спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія». Проходження інтернатури 

за спеціальністю «Загальна практика–сімейна медицина», «Внутрішні хвороби» 



або «Педіатрія» з наступною спеціалізацією за спеціальністю «Функціональна 

діагностика». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, 

передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та 

посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії з цієї 

спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.  

Лікар з функціональної діагностики II кваліфікаційної категорії повинен 

володіти знаннями, вміннями і навичками, передбаченими кваліфікаційною 

характеристикою лікаря-спеціаліста з функціональної діагностики, крім того, 

вміти виконувати методи дослідження: 

1. ЕКГ, включаючи реєстрацію в додаткових відведеннях та 

функціональні проби. 

2. Добовий моніторинг ЕКГ.  

3. Добовий моніторинг артеріального тиску. 

4. Ехокардіографія. 

5. Ультразвукове дослідження периферичних судин. 

6. Проба з дозованим фізичним навантаженням.  

7. Ехоенцефалографія.  

8. Електроенцефалографія рутинна з функціональними пробами.” 

 

Лікар з функціональної діагностики: повна вища освіта (спеціаліст, 

магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна 

справа» або «Педіатрія». Проходження інтернатури за спеціальністю «Загальна 

практика–сімейна медицина», «Внутрішні хвороби» або «Педіатрія» з 

наступною спеціалізацією з «Функціональної діагностики». Наявність 

сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

Лікар з функціональної діагностики повинен вміти: 

1. Визначати показання для виконання функціональних досліджень, 

потребу в консультації суміжних спеціалістів, показання для госпіталізації; 

2. Оформляти діагностичні заключення згідно з існуючими стандартами; 

3. Виконувати методи дослідження:  

• ЕКГ у 12 відведеннях 

• Спірометрія 

• Дистанційна ЕКГ. 
 

2. Пункт 40 «СЕСТРА МЕДИЧНА З ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ» розділу «ФАХІВЦІ» викласти у такій редакції: 

 

« 40 СЕСТРА МЕДИЧНА З ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

 

Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством України про 

охорону здоров'я, нормативними документами, які визначають діяльність 

органів і закладів охорони здоров'я. Здійснює професійну діяльність спільно з 

лікарем функціональної діагностики. Надає долікарську медичну допомогу. 

Здійснює підготовку пацієнта та допомагає лікарю в проведенні 



функціональних досліджень, самостійно виконує дослідження із застосуванням 

методів функціональної діагностики (електрокардіографія, спірографія, тощо), 

за необхідності здійснює попередні розрахунки для аналізу. Дотримуватися 

принципів медичної деонтології. Постійно удосконалювати свій професійний 

рівень. 

Повинна знати: чинне законодавство про охорону здоров'я та 

нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони 

здоров'я; права, обов’язки та відповідальність сестри медичної з 

функціональної діагностики; основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, 

необхідному для вирішення професійних завдань; анатомо-фізіологічні 

особливості серцево-судинної, дихальної і нервової систем; методи 

невідкладної допомоги на догоспітальному етапі; класифікацію і метрологічні 

характеристики апаратури для функціональних досліджень; принципи 

застосування комп’ютерних технологій у функціонально-діагностичних 

дослідженнях; основи медичної інформатики; правила оформлення медичної 

документації за розділами своєї роботи; основні показники якості надання 

медичної допомоги населенню. 

Кваліфікаційні вимоги: 

Сестра медична з функціональної діагностики вищої кваліфікаційної 

категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта 

(бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська 

справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом 

„Функціональна діагностика”. Наявність посвідчення про присвоєння 

(підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж 

роботи за фахом понад 10 років. 

Сестра медична з функціональної діагностики вищої кваліфікаційної 

категорії повинна володіти знаннями, вміннями і навичками, передбаченими 

вимогами до сестри медичної з функціональної діагностики І кваліфікаційної 

категорії, крім того, вміти:  

1. Прийняти та здійснити первинний аналіз дистанційної ЕКГ. 

2. Здійснити розрахунок показників спірометрії.» 

 

Сестра медична з функціональної діагностики І кваліфікаційної 

категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта 

(бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська 

справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом 

„Функціональна діагностика”. Наявність посвідчення про присвоєння 

(підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за 

фахом понад 7 років. 

Сестра медична з функціональної діагностики І кваліфікаційної категорії 

повинна володіти знаннями, вміннями і навичками, передбаченими вимогами 

до сестри медичної з функціональної діагностики ІІ кваліфікаційної категорії, 

крім того, вміти реєструвати та передавати дистанційну ЕКГ. 

 



Сестра медична з функціональної діагностики ІІ кваліфікаційної 

категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта 

(бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська 

справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом 

„Функціональна діагностика”. Наявність посвідчення про присвоєння 

(підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи 

за фахом понад 5 років. 

Сестра медична з функціональної діагностики ІІ кваліфікаційної категорії 

повинна володіти знаннями, вміннями і навичками, передбаченими вимогами 

до сестри медичної з функціональної діагностики, крім того, вміти: 

1. Виконувати функціональні проби при реєстрації ЕКГ. 

2. Здійснювати розрахунки частоти серцевих скорочень, амплітуд зубців 

і тривалості інтервалів ЕКГ. 

3. Виявляти зміни ЕКГ. 

4. Реєструвати електроенцефалограму. 

 

Сестра медична з функціональної діагностики: неповна вища освіта 

(молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом 

підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна 

справа» або «Акушерська справа». Без вимог до стажу роботи. 

Сестра медична з функціональної діагностики повинна вміти: 

1. Реєструвати ЕКГ у 12 і додаткових відведеннях. 

2. Виявляти та усувати артефакти. 

3. Вести медичну документацію. 

4. Виконувати спірометрію. 

5. Вводити інформацію в персональний комп’ютер при виконанні 

функціональних методів дослідження (реєстрації ЕКГ, навантажувального 

тестування, функції зовнішнього дихання, електроенцефалографії).  

 

 

Директор  

медичного департаменту                                                         В. Кравченко 

 

 

 


