
Як відомо, у минулому році Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від  28 квітня 2021 р. № 388-р. прийнято документ «Про схвалення концепції 

Загальнодержавної цільової соціальної програми “Питна вода України” на 2022-

2026 роки». Реалізація даної концепції передбачена у регіональній програмі 

“Питна вода Одещини“ на 2021-2024 роки, затвердженій рішенням  обласної 

ради від 16.04.2021  №141- VⅢ, в якій планується вирішити проблемні питання 

водозабезпечення  населення області. 

В поточному році в Одеському національному медичному університеті на 

факультеті післядипломної освіти розпочато  двотижневий цикл Тематичного 

удосконалення (ТУ) на тему «Гігієна води та водопостачання населених місць» 

на госпрозрахунковій основі, який запропоновано кафедрою гігієни та медичної 

екології (завідувач д.мед.н., проф. Бабієнко В.В.) 

Метою навчання є підвищення рівня знань та набуття практичних навичок 

лікарів, які працюють в управліннях організації державного санепіднагляду 

Держпродспоживслужби України та лабораторних центрах МОЗ України щодо 

сучасних теоретичних та методичних принципів контролю якості питної води. 

Матеріали циклу направлені на засвоєння лікарями навичок практичного 

застосування знань щодо гігієнічних вимог до якості води при централізованому 

і децентралізованому господарсько - питному водопостачанні;  до 

централізованого господарсько-питного водопостачання  населених місць; до 

обладнання і експлуатації головних споруд водопроводу з підземних та 

поверхневих джерел водопостачання; методів поліпшення якості води; 

знезаражування питної води; гігієнічних вимог до децентралізованого 

водопостачання населених місць; державного санітарного нагляду і 

лабораторного контролю у сфері водопостачання населених місць. 

Контингент слухачів: лікарі, які працюють в управліннях організації 

державного санепіднагляду Держпродспоживслужби України та лабораторних 

центрах МОЗ України. 

Зміст програми охоплює базовий обсяг сучасних теоретичних знань і 

практичних навичок. Значний акцент зроблено на ознайомленні із сучасними 

технологіями очищення та знезараження води. 

У відповідності з Наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі 

питання безперервного професійного розвитку лікарів" слухачі після 

проведеного ТУ отримують сертифікат на  50 балів безперервного професійного 

розвитку. 

ТУ проводять досвідчені фахівці: д.мед.н., проф. В.В. Бабієнко та  д.мед.н., 

ст. викл. А.В. Мокієнко. 

Після завершення ТУ слухачі отримують безкоштовно електронну версію 

навчального посібника Бабієнко В. В., Мокієнко А. В. «Гігієна води та 

водопостачання населених місць». 

Вартість циклу 3248 грн.  

Для участі у ТУ на е/адресу mokienkoav56@gmail.com  необхідно 

направити сканкопії документів: паспорт, диплом, інтернатура, категорія, 

трудова книжка. 


