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I.

Загальні положення

Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації лікарів спеціалістів з певного фаху у Національній медичній академії післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика (далі – НМАПО імені П. Л. Шупика).
Клінічна ординатура забезпечує одержання лікарем вищої кваліфікації на
основі раніше здобутої освіти у вищому навчальному закладі III-IV рівнів
акредитації та закладах післядипломної освіти та набутого досвіду практичної
роботи лікарем-спеціалістом з певної спеціальності.
Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення професійних
знань, підвищення рівня вмінь та навичок лікаря-спеціаліста з його лікарської
спеціальності з метою підготовки висококваліфікованого лікаря для
самостійної роботи в закладах охорони здоров’я.
Навчання в клінічній ординатурі проводиться з відривом від виробництва.
Тривалість навчання складає для громадян України два роки, початок занять –
1 вересня.
Для іноземних громадян тривалість навчання в клінічній ординатурі може
бути подовжено за дозволом Міністерства охорони здоров'я України ще на 1-2
роки. Початок занять обумовлюється в умовах контракту про навчання в
клінічній ординатурі іноземного громадянина.
II. Зарахування до клінічної ординатури
До клінічної ординатури зараховуються за конкурсом громадяни України,
які мають освітньо-кваліфікаційний рівень лікаря-спеціаліста і стаж практичної
роботи не менше трьох років за фахом після закінчення інтернатури або
спеціалізації, лікарська спеціальність якої повинна відповідати спеціальності
клінічної ординатури. У конкурсі можуть також брати участь лікарі без
необхідного стажу практичної роботи, які успішно закінчили інтернатуру і
рекомендовані Вченою радою вищого закладу освіти, закладу післядипломної
освіти до навчання в клінічній ординатурі.
Іноземні громадяни можуть за дозволом Міністерства охорони здоров'я
України бути прийняті в клінічну ординатуру безпосередньо після закінчення
вищого закладу освіти і отримання кваліфікації спеціаліста "лікар".
Правом позаконкурсного зарахування в клінічну ординатуру
користуються лікарі, які працюють в районних та дільничних лікарнях сільської
місцевості та в контрольованих регіонах, забруднених внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, віднесених до таких згідно з чинним законодавством.
Для проведення прийому в клінічну ординатуру на місця держзамовлення
ректор НМАПО імені П. Л. Шупика оголошує конкурс і призначає приймальну
комісію під головуванням проректора з наукової роботи. До її складу також
входять: завідувач відділу аспірантури, магістратури, докторантури, клінічної

ординатури (відповідальний секретар), завідувачі профільними кафедрами,
професори, доценти, провідні вчені. Роботою комісії керує її голова.
Прийом в клінічну ординатуру для навчання за держзамовленням
проводиться за окремим конкурсом на місця з кожної лікарської спеціальності,
кількість яких затверджується Міністерством охорони здоров'я України, про що
НМАПО імені П. Л. Шупика повідомляє у пресі не пізніше ніж за місяць до
початку прийому документів. Лікарські спеціальності клінічної ординатури
повинні відповідати Номенклатурі лікарських спеціальностей, яка затверджена
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.97 № 359 «Про
подальше удосконалення атестації лікарів» та зареєстрована у Міністерстві
юстиції України 14.01.98 за № 15/2455.
До клінічної ординатури на місця понад плану державного замовлення
можуть прийматися громадяни України на умовах контрактів за рахунок
юридичних та фізичних осіб, що передбачають повне відшкодування вартості
навчання клінічного ординатора.
III. Прийом документів для вступу до клінічної ординатури
Прийом документів для вступу в клінічну ординатуру проводиться
НМАПО імені П. Л. Шупика щороку з 25 травня по 25 червня щорічно.
Лікарі, які бажають вступити в клінічну ординатуру, подають наступні
документи:
- заяву на ім'я ректора НМАПО імені П. Л. Шупика;
- особисто заповнений листок з обліку кадрів;
- копію диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації спеціаліста
"лікар";
- копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста з певної
лікарської спеціальності;
- витяг із трудової книжки;
- список опублікованих наукових праць та винаходів і раціоналізаторських
пропозицій (за наявності);
- виписку із протоколу засідання вченої ради вищого закладу освіти чи закладу
післядипломної освіти з рекомендацією лікаря-інтерна на навчання в клінічній
ординатурі (для осіб, які вступають в клінічну ординатуру без необхідного
стажу роботи лікаря за спеціальністю);
- автобіографію;
- медичну довідку 086-у;
- характеристику;
- ідентифікаційний код.
Прийом документів здійснює відділ аспірантури, магістратури,
докторантури, клінічної ординатури НМАПО імені П. Л. Шупика, який
відповідає за підготовку клінічних ординаторів.

IV. Умови допуску до вступних випробувань в клінічну
ординатуру
Рішення про допущення лікаря до вступних випробувань в клінічну
ординатуру виноситься приймальною комісією, про що повідомляється
вступнику не пізніше 5 днів після подання документів.
Приймальна комісія може відмовити в допущенні до вступних
випробувань у зв'язку з відсутністю окремих документів.
Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в клінічній ординатурі,
а також відраховані з неї за протиправні дії або невиконання індивідуального
навчального плану, правом повторного вступу в клінічну ординатуру на місця
держзамовлення не користуються.
Кожен вступник в клінічну ординатуру проходить співбесіду з членами
приймальної комісії та складає іспит з відповідної спеціальності, у ході якого
визначаються його знання та уміння з лікарської спеціальності та професійний
рівень лікаря-спеціаліста.
Програми для іспиту розробляються відповідними фахівцями НМАПО
імені П. Л. Шупика в межах кваліфікаційних вимог до лікаря певної
спеціальності, затверджуються ректором НМАПО імені П. Л. Шупика і
доводяться до відома претендентів на вступ в клінічну ординатуру при поданні
документів.
Ректор НМАПО імені П. Л. Шупика щороку до 5 липня подає на
затвердження до Міністерства охорони здоров'я України протокол засідання
приймальної комісії з обгрунтованими рекомендаціями про доцільність
зарахування в клінічну ординатуру всіх кандидатів і списки осіб, які брали
участь у конкурсі в клінічну ординатуру.
У тому випадку, коли конкурс в клінічну ординатуру з певної лікарської
спеціальності не відбувся, керівництво НМАПО імені П. Л. Шупика може
звернутись до Міністерства охорони здоров'я України з клопотанням про
оголошення повторного конкурсу на цю спеціальність або про
перепрофілювання місць клінічної ординатури, які залишились вакантними, на
інші лікарські спеціальності з оголошенням додаткового конкурсу в клінічну
ординатуру на перепрофільовані місця.
Міністерство охорони здоров'я України розглядає подані документи та
повідомляє НМАПО імені П. Л. Шупика про прийняте рішення протягом 10
днів.
V. Зарахування клінічних ординаторів
Після завершення конкурсу зарахування в клінічну ординатуру
проводиться наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика в п'ятиденний
термін після одержання списків осіб, затверджених Міністерством охорони
здоров'я України для зарахування в клінічну ординатуру. Копія наказу про
зарахування зберігається в особовій справі клінічного ординатора.

Наказ про зарахування в клінічну ординатуру є підставою для звільнення
лікаря з попереднього місця роботи за його ініціативою у зв'язку із вступом в
клінічну ординатуру та приступити до занять з 1 вересня поточного року.
Клінічні ординатори, які навчаються за рахунок державного замовлення
стипендія встановлюється на рівні посадового окладу за попереднім місцем
робот з урахуванням наступних змін в оплаті праці, але не нижче 60 відсотків і
не вище посадового окладу викладача стажиста з відповідної спеціальності.
Особи, які без поважних причин протягом двох тижнів із дня початку
занять не прибули до місця навчання, підлягають відрахуванню з клінічної
ординатури (за погодженням з МОЗ України).
VI. Підготовка клінічних ординаторів
Кожному лікарю одночасно з його зарахуванням до клінічної ординатури
ректором академії призначається керівник з числа докторів (кандидатів) наук
або професорів (доцентів) – співробітників кафедри, в якій лікар проходить
навчання в клінічній ординатурі.
Підготовка клінічних ординаторів проводиться під керівництвом
висококваліфікованих фахівців за індивідуальним планом, який розробляється
завідувачем кафедрою на основі Типового плану, враховуючи при цьому
специфіку подальшої роботи клінічного ординатора. Індивідуальний план
підготовки клінічного ординатора затверджується не пізніш як через місяць з
моменту його зарахування до клінічної ординатури.
Індивідуальний план підготовки лікарів в клінічній ординатурі з
конкретного лікарського фаху включає в себе вивчення основної спеціальності
та низки суміжних дисциплін. Суміжні дисципліни включені в індивідуальний
план підготовки клінічних ординаторів.
VII. Права та обов’язки клінічних ординаторів
За час навчання клінічний ординатор повинен у встановлений термін:
- повністю виконати індивідуальний план;
- оволодіти сучасними методами профілактики, діагностики та лікування
захворювань відповідно до профілю клінічної ординатури;
- оволодіти методами проведення основних науково-практичних досліджень;
- оволодіти необхідними практичними навичками та професійною
майстерністю з відповідного лікарського фаху;
- систематично звітувати про хід виконання індивідуального плану підготовки;
- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку академії.
Особи, які навчаються в клінічній ординатурі мають право:
- користуватись навчально-виробничою базою академії;
- на отримання всіх видів наукової інформації і консультування;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
- на забезпечення житлом у гуртожитку під час навчання;
- на канікули тривалістю, що дорівнює тривалості відпустки лікарів
відповідного фаху;
- інші права згідно з чинним законодавством.
VIII. Переведення, звільнення та направлення на роботу
клінічних ординаторів
Клінічні ординатору, які не виконали індивідуальний план без поважних
причин у встановлені терміни, відраховуються з клінічної ординатури наказом
ректора за погодженням з МОЗ України;
Переведення з клінічної ординатури з одного вищого навчального
закладу в інший здійснюється за згодою ректорів та дозволом МОЗ України.
Лікарі, які вступили до клінічної ординатури після закінчення навчання в
інтернатурі, після завершення підготовки в клінічній ординатурі направляються
вищим навчальним закладом (науковою установою) в розпорядження управлінь
охорони здоров’я обласних держадміністрацій і зобов’язані відпрацювати в
державних установах охорони здоров’я не менше двох років.
Лікарі, які мають більше трьох років стажу роботи за спеціальністю після
закінчення інтернатури і вступили до клінічної ординатури на місця
держзамовлення за конкурсом, після закінчення навчання правами молодих
спеціалістів не користуються і влаштовуються на роботу самостійно.
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