Яка мета навчання в інтернатурі?
Інтернатура є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників
всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів
акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення
якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) – спеціаліста певного фаху.
Основною метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки
випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів
акредитації медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до
самостійної лікарської (провізорської) діяльності.
Якою є форма навчання в інтернатурі?
Інтернатура з 1992 року проводиться в очно-заочній формі:
- заочна частина – стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я
(Бази стажування);
- очна частина – навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих
навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації, медичних факультетів
університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти.
Як розуміти термін «база стажування»?
Бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів – це базові установи та заклади
охорони

здоров'я, які

використовуються

з

метою первинної

спеціалізації

випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти. Це можуть бути
обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні,
пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки
науково-дослідних

інститутів,

діагностичні

центри,

бюро

судово-медичної

експертизи, установи і заклади санітарно-епідеміологічної служби, аптечні заклади
тощо, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких
передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної
спеціальності.
Базу стажування для лікарів-інтернів, які навчаються на бюджетній основі,
визначає обласне управління охорони здоров’я, до якої лікар-інтерн був
направлений за розподілом.

Базу стажування для лікарів-інтернів, які навчаються на контрактній основі,
визначає сам лікар-інтерн при умові одержання згоди на стажування від головного
лікаря обраної лікарем-інтерном бази стажування.
Під час укладання угоди на контрактних умовах навчання в заочній частині
інтернатури базу його стажування визначає Департамент охорони здоров’я. Якщо
лікар (провізор)-інтерн хоче самостійно визначити собі базу стажування, то він має
переконатися, що база має паспорт бази стажування для інтернів (у відділі кадрів).
Якщо паспорт бази стажування для інтернів відсутній лікар (провізор)-інтерн не має
права навчатися у даному ЛПЗ.
Які основні нормативно правові документи регламентують процес навчання в
інтернатурі?
Основні накази та постанови КМУ, які регламентують процес навчання в
інтернатурі.

№ п/п № наказу Дата створення

Назва

Постанови Кабінету Міністрів України
1

2

№ 96
№ 291

від 27.02.1992
від 19.09.1996

Про удосконалення післядипломної освіти лікарів
Накази МОЗ України
Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру)
випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів
освіти

III-IV

рівнів

акредитації

медичних

факультетів

університетів зі змінами згідно з Наказом МОЗ від 07.02.2001
№ 47
3

№ 81

від 23.02.2005

Про

затвердження

навчання

в

фармацевтичних

Переліку

інтернатурі
вищих

спеціальностей
випускників

навчальних

та

строки

медичних

закладів,

і

медичних

факультетів університетів
4

№ 124

від 24.03.2005

Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від
23.02.2005 №81

5

№ 621

від 21.11.2005

6

№ 93

від 26.02.2007

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2005 №81
Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від
23.02.2005 №81

7

№ 793

від 10.12.2007

Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від
23.02.2005 №81

8

№ 1088

від 10.12.2010

Про удосконалення післядипломної освіти лікарів

Спеціальності та терміни навчання лікарів - інтернів в ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України».
Спеціальності та терміни навчання в інтернатурі
Спеціальності
інтернатури

Тривалість навчання та стажування (місяців)
1 рік
2 рік
3 рік
№ п/п
Тривалість навчання Каф.
База
Каф.
База
Каф.
База
(роки)
Випускники лікувального факультету
1
Акушерство та гінекологія
3
6
5
4
7
2
9
Анестезіологія та інтенсивна
2
6
5
6
5
2
терапія
3
Внутрішні хвороби
2
6
5
5
6
4
Дерматовенерологія
1,5
6
5
2
4
Загальна практика – сімейна
2
6
5
4
7
5
медицина
6
Інфекційні хвороби
1,5
6
5
4
2
7
Клінічна онкологія
1,5
6
5
3
3
8
Лабораторна діагностика
1
6
5
Медицина невідкладних
1,5
6
5
3
3
9
станів
10 Неврологія
1,5
6
5
4
2
11 Нейрохірургія
3
6
5
4
7
2
9
12 Ортопедія та травматологія
2
6
5
5
6
13 Отоларингологія
2
6
5
6
5
14 Офтальмологія
2
6
5
5
6
15 Патологічна анатомія
1
6
5
16 Психіатрія
1,5
6
5
3
3
17 Пульмонологія та фтизіатрія
1,5
7
4
3
3
18 Радіологія
1,5
6
5
3
3
19 Спортивна медицина
1,5
5
6
2
4
20 Урологія
2
6
5
4
7
21 Хірургія
3
6
5
4
7
2
9
Випускники педіатричного факультету
22 Дитяча анестезіологія
2
5
6
5
6
23 Дитяча отоларингологія
1,5
6
5
2
4
24 Дитяча хірургія
3
6
5
4
7
2
9
25 Неонатологія
2
6
5
5
6
26 Педіатрія
2
6
5
5
6
Випускники стоматологічного факультету
27 Стоматологія
2
5
6
3
8
Випускники фармацевтичного факультету
28 Клінічна фармація
1
6
5
Випускники медико-профілактичного факультету
29 Мікробіологія та вірусологія
1
4
7
-

Коли необхідно подати документи на навчання в інтернатурі на платних
умовах?
Для випускників, які навчатимуться на умовах платних освітніх послуг в ДЗ
«ДМА» чи інших ВНЗ прийом документів проводиться з 01 липня 2019 року.
Коли необхідно подати документи в ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України» на навчання в інтернатурі за державним замовленням
(бюджет)?
Для лікарів (провізорів)-інтернів, які будуть навчатися в ДЗ «ДМА» за
державним замовленням, прийом документів відбуватиметься на початку заїзду на
очний цикл навчання відповідно до спеціальності. Документи приймає відповідна
кафедра, на якій починається очний цикл інтернатури.
Де проводиться оформлення на навчання до інтернатури на платних
умовах (контрактна форма)?
Оформлення на навчання в інтернатуру в ДЗ «ДМА» відбувається у відділі
інтернатури

адміністративного

корпусу академії

(м.Дніпро, вул.

академіка

Вернадського, 9, кімната 70).
Який перелік документів для вступу на навчання до інтернатури в ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» на умовах платних
освітніх послуг (контракт)?
Для зарахування до інтернатури на контрактних умовах лікар (провізор) інтерн надає такі документи:
1. Копія диплома.
2. Копія додатку до диплома.
3. Довідка про контрактну форму навчання.
4. Копія сертифікату КРОК –2 (провізорам-інтернам, які навчалися заочно у ВНЗ,
надавати цей документ не потрібно).
5. Копія ідентифікаційного коду.
6. Копія паспорта (1, 2, 11 стор.).
7. Договір з базою стажування при умові вступу в академію тільки на очну частину
навчання.
8. Заява.

9. Договір на надання освітніх послуг (заповнюється у договірному відділі, к. 94)
Разом з копіями випускники повинні мати оригінали перелічених документів.
Який

перелік

документів

для

навчання

в

інтернатурі

в

ДЗ

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» для лікарів - інтернів за
державним замовленням (бюджет)?
Обов’язковою умовою для вступу до інтернатури повинно бути :
1.

Направлення з обласного УОЗ на роботу, якщо академія сприяла розподілу
випускника.

2.

Копія диплома.

3.

Копія додатку до диплома.

4.

Копія сертифікату КРОК –2.

5.

Копія ідентифікаційного коду.

6.

Копія паспорта (1, 2, 11 стор.).

7.

Витяг або копія наказу лікарні про зарахування на навчання до інтернатури.

8.

Договір з лікувальним закладом, де лікар повинен відпрацювати 3 роки
після закінчення інтернатури.

9.

Свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі зміни
прізвища хоча б на одному з вище перелічених документів).

10.

ФОТО 3х4 – 2 шт.
Разом з копіями випускники повинні мати оригінали перелічених документів.

Коли необхідно здійснити оплату за навчання?
Замовник вносить оплату за отримання освітньої послуги до початку
навчання.
Обов’язково лікар (провізор) - інтерн має надати копію квитанції на початок
навчання в інтернатурі до відділу інтернатури, к. 70.
Якщо оплата протягом терміну навчання змінюється, лікар-інтерн повинен
укласти у контрактному відділі додаткову згоду (к.94).
Чи забезпечує академія проживання в гуртожитку?
Для лікарів - інтернів, які навчаються в ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України», надається гуртожиток тільки на період навчання в очній
частині інтернатури при наявності у них посвідчення про відрядження .

Які документи необхідно надати для поселення в гуртожиток?
1. Заява на поселення у гуртожиток.
2. Посвідчення про відрядження
3. Квиток лікаря(провізора)-інтерна (який видає відділ інтернатури);
4. Паспорт з відміткою реєстрації місця проживання;
5. Ордер на поселення.
Покрокове роз'яснення Міністерства охорони здоров’я України щодо
зарахування випускників, які навчалися за державним замовленням, до
інтернатури у 2019 році
МОЗ України надає роз'яснення щодо зарахування у 2019 до інтернатури
випускників, які навчалися за державним замовленням.
До 2017 року студенти-медики бюджетної форми навчання проходили
навчання в інтернатурі за направленням від університету. Заклад вищої освіти (ЗВО)
обов’язково

працевлаштовував

студента,

що

забезпечувало

проходження

інтернатури, і студент після цього 3 роки відпрацьовував.
З 2017 року випускники закладів вищої освіти медичного спрямування вільні у
виборі місця роботи відповідно до частини першої статті 64 Закону України «Про
вищу освіту», крім випадків, передбачених цим Законом. Тобто ЗВО не зобов’язані
працевлаштовувати студента, а сам студент самостійно обирає перше місце роботи і
проходження інтернатури. Водночас, відповідно до статті 26 Закону України “Про
вищу освіту”, університет сприяє працевлаштуванню студента.
У 2019 році студенти-медики, які навчалися на бюджетній формі навчання,
можуть або скористатись можливістю розподілу, або знайти самостійно місце
працевлаштування з проходженням інтернатури.
Розподіл випускників проводиться відповідно до наказу МОЗ України №367
від 25.12.1997 не пізніше, ніж за 4 місяці до закінчення студентами закладу вищої
освіти. Комісія зі сприяння працевлаштування випускників забезпечує видачу
направлення на роботу випускників відповідно до спеціальності, набутої у закладі
освіти, з урахуванням сімейного стану, стану здоров'я випускника, членів його сім'ї,

академічної успішності, активності у науково-дослідній роботі і громадській роботі
та побажань.
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВИПУСКНИК БЮДЖЕТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ПОГОДЖУЄТЬСЯ З РОЗПОДІЛОМ:
Випускник
1) Отримує у ЗВО:
 Диплом
 Сертифікат «КРОК 2»
 Направлення на роботу (за власною заявою на ім’я голови комісії з
працевлаштування).
2) Звертається до Департаменту охорони здоров’я або закладу охорони здоров’я за
місцем направлення на роботу.
3) Зараховується на посаду лікаря-інтерна/провізора-інтерна у заклад охорони
здоров’я та Наказом керівника структурного підрозділу з питань охорони здоров’я
або закладу охорони здоров’я направляється для навчання до інтернатури
відповідно до направлення (очна частина інтернатури – ЗВО, заочна – заклад
охорони здоров’я, в якому проводиться стажування).
4) Не пізніше 1 серпня приступає до роботи.
Заклад вищої освіти
1) Інформує випускників про можливість працевлаштування за направленням або
самостійного працевлаштування і отримує від випускників бюджетної форми
навчання відповідні заяви.
2) В разі згоди випускника на працевлаштування за направленням, ЗВО надає
випускнику:
 Направлення на роботу (якщо студент самостійно шукає місце роботи, йому
надається довідка про навчання за державним замовленням)
 Диплом
 Сертифікат «КРОК 2»

3) Подає в МОЗ України відповідну звітну інформацію в установленому порядку.
Департамент охорони здоров’я
1) Зараховує випускників на посади лікарів-інтернів/провізорів-інтернів не пізніше
01 серпня 2019 року*.
В наказі про зарахування вказується ЗВО, в якому проходитиме очна частина та база
стажування.
2) Подає до ЗВО відповідну звітну інформацію в 5-ти денний термін після
зарахування випускника на посаду.
*Підставою для зарахування на посаду лікаря-інтерна/провізора-інтерна для
навчання за державним замовленням є: направлення МОЗ України на роботу або
довідка про надання права самостійного працевлаштування.

У

РАЗІ

ЯКЩО

ВИПУСКНИК

БЮДЖЕТНОЇ

ФОРМИ

НАВЧАННЯ

САМОСТІЙНО ШУКАЄ МІСЦЕ РОБОТИ
Випускник
1) Отримує у ЗВО:
 Диплом
 Сертифікат екзамену «КРОК 2»
 Довідку про навчання за державним замовленням.
 Повідомляє свій ЗВО про відмову від направлення на роботу письмовою
заявою.
2) Самостійно обирає місце роботи та лікарську спеціальність. Для цього
звертається до:
 структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської
міської державних адміністрацій;
 керівників закладів охорони здоров’я.
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лікарською/провізорською спеціальністю зараховується на посаду лікаря-інтерна. У
випадку зарахування на посаду лікаря-інтерна до закладів охорони здоров’я,
підпорядкованих МОЗ України, зарахування відбувається наказом структурних
підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних
адміністрацій. Проходження інтернатури за кошти фізичних та юридичних осіб
здійснюється згідно з законодавством, за погодженням МОЗ України, у закладах
охорони здоров'я , які підпорядковані іншим міністерствам чи відомствам або ж
приватної форми власності при умові зарахування випускника на посаду лікаряінтерна.
 Не пізніше 01 серпня приступає до роботи.
 Після закінчення інтернатури відпрацьовує 3 роки відповідно до укладеної
угоди.
Випускники, які з поважних причин вчасно не приступили до інтернатури
(хвороба, несвоєчасне укладання трудової угоди), подають до Департаменту
охорони здоров’я документи, що пояснюють причину запізнення та зараховуються
до інтернатури з подовженням терміну навчання на строк запізнення.
МОЗ України усвідомлює всі недоліки чинної моделі інтернатури та виклики,
з якими зіштовхуються студенти при пошуку інтернатури. Саме тому Міністерством
буде впроваджено нову систему інтернатури. Така модель передбачає справедливий
розподіл, коли студент буде вільним у виборі спеціальності без обов’язкової
прив’язки до конкретної лікарні. Нова концепція інтернатури незабаром буде
оприлюднена МОЗ України для громадського обговорення.

