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ДОДАТОК № 1 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ «УНІВЕРСАЛЬНА 

КЛІНІКА «ОБЕРІГ» 

                                                  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Це положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту» , 

Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №      ,Наказу 

МОЗ України  від                    року №    і  визначає основні функції, права та 

відповідальність Навчально- наукового центру неперервної професійної освіти 

Медичного центру «Універсальна Клініка «ОБЕРІГ»  (далі - Центр). 

    Центр є структурним підрозділом Медичного центру « Універсальна клініка 

«Оберіг», створеним з метою здійснення післядипломної підготовки лікарів-

інтернів, лікарів різних спеціальностей лікувальних закладів різних форм 

власності, реалізації державної політики щодо розвитку післядипломної 

освіти, а також неперервного професійного зростання фахівців медичної 

сфери. 

1.1. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України «Про вищу освіту, Постановою Кабінету Міністрів України від 28 

березня 2018 року №      , Наказом МОЗ України  від                    року №    », 

Статутом Медичного центру «Універсальна Клініка «Оберіг», цим 

Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами. 

1.2. Структура та штатний розпис Центру затверджуються Генеральним 

директором  Медичного центру. 

1.3. Безпосереднє керівництво роботою Центру здійснює Директор 

Науково – практичного центру, призначений  з числа працівників медичного 
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центру «Універсальна клінка» Оберіг», які мають науковий ступінь або вчене 

звання та науково-педагогічний стаж не менше п'яти років. Завідувач Центру 

призначається і звільняється із займаної посади  Генеральним Директором 

Медичного центру. 

1.4. Центр здійснює свою діяльність у взаємодії з факультетами, 

інститутами, кафедрами та їх клінічними базами медичних ВУЗ-ів України 

щодо: обміну науково- методологічними напрацюваннями в галузі освіти; 

організації та проведення навчально-методологічних семінарів, конференцій, 

симпозіумів; діяльності та перспектив розвитку Центру; надання допомоги в 

проведенні наукових досліджень з питань теорії та методики навчання 

медичних дисциплін; інших питань організації навчального процесу. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

1.5. Метою створення і функціонування Центру є: підготовка  лікарів-

інтернів,  підвищення рівня професійної компетентності лікарів різних 

спеціальностей лікувальних закладів України, країн зарубіжжя різних ворм 

власності; дослідження сфери професійної освіти лікарів як цілісного 

суспільного феномену, що сприяє духовному, культурному, соціально-

економічному і науково-технічному функціонуванню, відтворенню і розвитку 

суспільства з впровадженням одержаних наукових результатів у практику 

професійної підготовки лікарів , що працюють в лікувальних закладах України, 

країн зарубіжжя  різних форм власності. 

 

1.6. Основними завданнями Центру є: 

- здійснення підготовки лікарів-інтернів, післядипломної підготовки лікарів 

різних спеціальностей шляхом проведення курсів ТУ, Майстер-класів, 

вітчизняних та міжнародних конференцій, тренінгів, дистанційного 

навчання, тощо; 

- організація та проведення науково-педагогічних досліджень; 
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- надання лікувально-консультативної допомоги населенню; 

- інформаційно-методичний супровід фахівців освітньої галузі; 

- популяризація науково-практичного досвіду роботи Центру. 

2. ФУНКЦІЇ 

2.1. Навчально-методична функція: 

- реалізація різнорівневих програм підготовки лікарів-інтернів, 

післядипломної підготовки лікарів різних спеціальностей; 

- використання у своїй діяльності інноваційних педагогічних технологій, 

новітніх розробок в галузі освіти; 

- розробка науково-методологічних, методичних та інформаційних 

матеріалів для лікарів- інтернів, курсантів, слухачів тощо. 

 

2.2. Лікувально-діагностична та консультативна функції:  здійснення усіх 

видів лікувально-діагностичної та консультативної роботи у відповідності до 

рівня професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників Центру. 

 

3. УПРАВЛІННЯ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

3.1. Центр не має внутрішніх структурних підрозділів. 

3.2. У Центрі працюють співробітники відповідно до штатного розпису, 

які безпосередньо підпорядковуються директору Центру. Директор Центру 

безпосередньо підпорядковується Генеральному директору медичного центру 

«Універсальна Клініка «Оберіг».  

3.3. Матеріально-технічну основу діяльності Центру складають 

закріплені за ними приміщення, обладнання та меблі, що необхідні для 

виконання покладених на них завдань. 

3.4. Працівники Центру несуть відповідальність за результати роботи в 

межах своєї компетенції, збереження майна відповідно до існуючого 

законодавства України та нормативно-правових документів Клініки.  

3.5. Джерелами забезпечення роботи Центру можуть бути: 
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    кошти від надання платних освітніх послуг; 

- добровільні внески, пожертвування матеріальних цінностей від 

юридичних та фізичних осіб, тощо. 

4. ПРАВА ЦЕНТРУ 

 Працівники Центру мають право: 

4.1. Створювати Вчену Раду Науково-практичного центру 

4.2.  Представляти  Медичний центр «Універсальна Клініка «Оберіг» у межах 

повноважень, брати участь у роботі вітчизняних та зарубіжних наукових 

конференцій, нарадах, семінарах з питань розвитку та вдосконалення освітньої 

галузі. 

4.3. Визначати зміст та конкретні форми діяльності Центру залежно від мети та 

завдань. 

4.4. Співпрацювати з різними організаціями та установами у сфері освіти та 

охорони здоров’я. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Працівники Центру несуть відповідальність за: дотримання вимог 

чинного законодавства України; якість і своєчасність виконання завдань і 

функцій, покладених на них керівництвом Центру; збереження ресурсів Центру 

та дотримання правил протипожежної безпеки. 

6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО 

6.1. Працівники Центру можуть здійснювати обмін досвідом на 

міжнародному рівні. 

 

6.2. Працівники Центру можуть брати участь в організації та проведенні 
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міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів тощо. 

 

Директор науково-практичного центру 

«Універсальна Клініка «Оберіг»,  

член-кор. НАМН Україи, професор                                                       М.П. Захараш 

«____» квітня 2019 р. 
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