
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Вінницький національний медичний університет

ім. М.І.Пирогова

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки клінічного ординатора

П.І.Б. _________________________________
_________________________________

Спеціальність _____________________________
_____________________________

Кафедра _____________________________
_____________________________

Науковий керівник _________________________
_____________________

Встановлений термін
підготовки _________________________

Початок: "___" ________________ 200___ р.

Закінчення: "___" ________________ 20____ р.



ПЛАН ПІДГОТОВКИ
КЛІНІЧНОГО ОРДИНАТОРА ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ

___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Кафедра________________________________ в 200__/20___ навчальному році

Спеціальності
(вказати всі суміжні

дисципліни та
цикли)

Обсяг в
годинах

Термін
навчання

Місце навчання
Оцінка та
контроль

виконання



УЧБОВИЙ ПЛАН
ПІДГОТОВКИ В КЛІНІЧНІЙ ОРДИНАТУРІ ПО СУМІЖНИМ ДИСЦИПЛІНАМ

Назва дисципліни
Обсяг у
годинах

Місце навчання
Оцінка та контроль

виконання

Клінічна біохімія 30 Кафедра біохімії

Клінічна 
фармакологія

50 Курс клінічної 
фармакології

Медична статистика 50 Кафедра соціальної 
медицини та 
організації охорони 
здоров'я

Клінічна 
мікробіологія

50 Кафедра 
мікробіології, 
вірусології та 
імунології

Основи наукових 
досліджень та 
інтелектуальна 
власність

80 Кафедра загальної 
гігієни та екології



П Л А Н
ПЕРШОГО РОКУ ПІДГОТОВКИ

Початок: "____" ____________ 20____ р. Закінчення: "____" ____________ 20____ р.

Розділи підготовки Обсяг та зміст роботи
Строки та відмітка

про виконання
I. ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС НАВЧАННЯ:
а)  відвідування  лекцій,  семінарів,
практичних  занять  професора,
доцентів,  асистентів  (назва
конкретних розділів);

б)  робота  в  центрі  новітніх
інформаційних  технологій:
вивчення  правил  використання
комп'ютерної  техніки,  вивчення
правил  користування  системою
Internet  і  підбір  відповідної
літератури;

в)  науково-інформаційна  робота:
складання  списку  літератури  для
вивчення  програм  по  основній  та
суміжним спеціальностям;

виступи з інформаційними оглядами
по темам:

участь у днях інформації бібліотеки;

г)  вивчення  програм підготовки по
суміжним дисциплінам;

д) патентно-ліцензійна  робота:
розробка  нововведень,  винаходів,
рацпропозицій по спеціальності;

виступи з інформаційними оглядами
по  темам  патентно-ліцензійної
літератури;

е) підготовка і здача кандидатського
мінімуму  (планується  за  бажанням
клінічного  ординатора)  -  перелік,
строки

С П И С О К



ОБОВЯЗКОВОЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ЗАВ.КАФЕДРОЮ

А В Т О Р И Н А З В А   В И Д А Н Н Я



Розділи підготовки Обсяг та зміст роботи
Строки та відмітка

про виконання
II. ПРАКТИЧНИЙ КУРС НАВЧАННЯ:
а) участь  в  лікувальній  роботі
клініки  (кількість  куріруємих
хворих,  кількість  чергувань  в
місяць по клініці, відділенню):

б) участь у лікувальній роботі по
суміжним  дисциплінам  згідно
плану:

в) участь  в  операціях  і
маніпуляціях  (яких,  кількість,  як
хто):

г) відвідування  обходів
професора, доцентів:

д) робота  в  діагностичних
кабінетах,  лабораторіях  (мета,
об'єм):

е) робота  в  поліклініках,
диспансерах, ЛКК, МСЕК:

ж) участь  в  клініко-патолого-
анатомічних конференціях:

з) інші  форми  практичної
підготовки

ЗАЛІКИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ І ДОПОМІЖНИХ МЕТОДАХ ДОСЛІДЖЕНЬ



Тема заліку, методи
Запланована
дата заліку

Фактична дата
заліку

Оцінка
Підпис зав.
кафедрою



Розділи підготовки Обсяг та зміст роботи
Строки та відмітка

про виконання
III. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:
а) підготовка  рефератів,
літературних  оглядів  по
запланованих темах;

б) описання окремих випадків із
практик;и

в)  демонстрація  хворих  на
лікарських  конференціях
клініки,  наукових конференціях
та інше;

г)  виконання  теми  наукової
роботи  (за  особистою
зацікавленістю);

д)  публікація  наукових  робіт
(стаття,  матеріали  або  тези
доповідей,  метод  рекомендації,
інформаційні листи);

е)  освоєння  наукових  методів
дослідження (перелік);

ж)  розробка  комп’ютерних
програм  по  діагностиці  та
лікуванню;

з)  участь  у  наукових  форумах
університету;

й) інші форми науково-
дослідної роботи



IV. УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ

V. ІНШІ ВИДИ РОБОТИ

Клінічний ординатор ____________________________
(підпис)

Закріплений відповідальний керівник ______________
      (підпис)

Зав. кафедрою __________________________________
   (підпис)

"____" _________________________ 20_____ р.
      (дата складання плану)



УЧБОВИЙ  ПЛАН
ПІДГОТОВКИ КЛІНІЧНОГО ОРДИНАТОРА ДРУГОГО РОКУ НАВЧАННЯ

______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по-батькові)

Кафедра ________________________ в 20_____ - 20_____ учбовому році

Спеціальності (вказати
всі суміжні дисципліни та

цикли)

Обсяг в
годинах

Термін
навчання

Місце навчання
Оцінка та
контроль

виконання



УЧБОВИЙ ПЛАН
ПІДГОТОВКИ В КЛІНІЧНІЙ ОРДИНАТУРІ ПО СУМІЖНИМ ДИСЦИПЛІНАМ

Другий рік навчання

Назва дисципліни
Обсяг у
годинах

Місце навчання
Оцінка та контроль

виконання

Очні хвороби 30 Кафедра променевої 
діагностики та 
променевої терапії

Медична генетика 50 Кафедра біології

Клініка, діагностика і 
лікування невідкладних станів

160 Кафедра по основній 
спеціальності

Основи менеджменту 40 Кафедра соціальної 
медицини

Статистика 30 Кафедра соціальної 
медицини



П Л А Н
ДРУГОГО РОКУ ПІДГОТОВКИ

Початок: "____" _____________ 20_____ р. Закінчення: "____" ____________ 20____ р.

Розділ підготовки Обсяг та зміст роботи
Строки та відмітка

про виконання
I. ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС НАВЧАННЯ:
а)  відвідування  лекцій,  семінарів,
практичних  занять  професора,
доцентів,  асистентів  (назва
конкретних розділів);

робота  в  центрі  новітніх
інформаційних технологій: вивчення
правил  використання  комп’ютерної
техніки,  вивчення  правил
користування  системою  Internet і
підбір відповідної літератури;

б)  науково-інформаційна  робота:
складання  списку  літератури  для
вивчення  програм  по  основній  та
суміжним спеціальностям;

виступи з інформаційними оглядами
по темам:

участь у днях інформації бібліотеки;

в)  вивчення  програм  підготовки  по
суміжним дисциплінам;

г)  патентно-ліцензійна  робота:
розробка  нововведень,  винаходів,
рацпропозицій по спеціальності;

виступи з інформаційними оглядами
по  темам  патентно-ліцензійної
літератури;

д) підготовка і здача кандидатського
мінімуму  (планується  за  бажанням
клінічного  ординатора)  -  перелік,
строки



С П И С О К
ОБОВЯЗКОВОЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ЗАВ.КАФЕДРОЮ

А В Т О Р И Н А З В А   В И Д А Н Н Я



Розділи підготовки Обсяг та зміст роботи
Строки та відмітка

про виконання
II. ПРАКТИЧНИЙ КУРС НАВЧАННЯ:
а)  участь  в  лікувальній  роботі
клініки  (кількість  куріруємих
хворих, кількість чергувань в місяць
по клініці, відділенню):

б)  участь  у  лікувальній  роботі  по
суміжним  дисциплінам  згідно
плану:

в) участь в операціях і маніпуляціях
(яких, кількість, як хто):

г)  відвідування  обходів  професора,
доцентів:

д) робота  в  діагностичних
кабінетах,  лабораторіях  (мета,
об'єм):

е) робота  в  поліклініках,
диспансерах, ЛКК, МСЕК:

ж) участь  в  клініко-патолого-
анатомічних конференціях:

з) інші  форми  практичної
підготовки

ЗАЛІКИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ І ДОПОМІЖНИХ МЕТОДАХ ДОСЛІДЖЕНЬ



Тема заліку, методи
Запланована
дата заліку

Фактична дата
заліку

Оцінка
Підпис зав.
кафедрою



Розділи підготовки Обсяг та зміст роботи
Строки та відмітка

про виконання
III. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:
а) підготовка  рефератів,
літературних  оглядів  по
запланованих темах;

б) описання окремих випадків із
практик;и

в) демонстрація  хворих  на
лікарських  конференціях
клініки,  наукових конференціях
та інше;

г)  виконання  теми  наукової
роботи  (за  особистою
зацікавленістю);

д)  публікація  наукових  робіт
(стаття,  матеріали  або  тези
доповідей,  метод  рекомендації,
інформаційні листи);

е)  освоєння  наукових  методів
дослідження (перелік);

ж)  розробка  комп’ютерних
програм  по  діагностиці  та
лікуванню;

з)  участь  у  наукових  форумах
університету;

й)  інші  форми  науково-
дослідної роботи

IV. УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ



V. ІНШІ ВИДИ РОБОТИ

Клінічний ординатор ____________________________
(підпис)

Закріплений відповідальний керівник ______________
      (підпис)

Зав. кафедрою __________________________________
   (підпис)

"____" _________________________ 20_____ р.
      (дата складання плану)


