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Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 22 червня 2021 року № 1254

Додаток до наказу МОЗ
України від 16.03.2022 року

Зміни в Додаток до наказу
МОЗ України №805 від
13.05.2022 року

5 222 Медицина,
228 Педіатрія

Епідеміологія

1 рік

6 222 Медицина,
228 Педіатрія

Інфекційні хвороби

2 роки

20 228 Педіатрія,
222 Медицина

Дитяча хірургія

3 роки

21 228 Педіатрія,
222 Медицина

Педіатрія

2 роки

Складові інтернатури
Освітня частина = 3 місяці на рік
• Кафедри вищого медичного закладу освіти

Практична (заочна) частина = 8 місяців на рік
• заклад охорони здоров’я = база стажування
1 річна інтернатура = 3 місяці очна+8 місяців заочна (практична)
2 річна інтернатура= 6 місяців очна +16 місяців заочна (практична)
3 річна інтернатура= 9 місяців очна+24 місяці заочна (практична)
1,5 річна= 4,5 місяців очна+12,5 місяців заочна (практична)

ЗВО, в якому випускники
виявили бажання проходити
інтернатуру

Області, в яких інтерни можуть проходити
інтернатуру (практична частина),
навчаючись у відповідному ЗВО

БДМУ

Чернівецька обл.

ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Вінницька обл.

ДДМУ

Дніпропетровська обл., Донецька обл.

ДонНМУ

Кіровоградська обл.

ЗДМУ

Запорізька обл., Миколаївська обл.,
Херсонська обл.

ЗМАПО
ІФНМУ

Івано-Франківська обл.

НУОЗ України ім. П.Л. Шупика

Київська обл., Житомирська обл.

НМУ ім. О.О. Богомольця

м.Київ, Київська обл., Черкаська обл.,
Чернігівська (окрім спеціальності
"Стоматологія")

Луганський державний
медичний університет

Рівненьська обл.

ЛНМУ ім. Данила Галицького
ОНМУ
ПДМУ
ТНМУ
ХНМУ

Львівська обл., Закарпатська обл.,
Волинська обл.
Одеська обл., Миколаївська обл.,
Херсонська обл.
Полтавська обл; Сумська обл.;
Чернігівська обл. (лише за спец.
"Стоматологія")
Тернопільська обл., Хмельницька обл.,
Рівненська обл.
Харківська обл.

Перелік баз стажування лікарів-інтернів, їх географічний
розподіл з урахуванням розташування закладів вищої
освіти, розподіл місць в інтернатурі за спеціальностями
надається Департаментами охорони здоров’я в МОЗ до 15
травня поточного року.
МОЗ України доводить до ЗВО, які здійснюють підготовку
здобувачів вищої освіти в галузі знань 22 «Охорона
здоров’я», фіксований обсяг місць державного замовлення
для підготовки в інтернатурі за спеціальностями окремо для
кожної області.
Формування пропозицій випускникам проводиться комісією
не пізніше ніж за 2 тижні до закінчення ними навчання у
закладі вищої освіти

За ХНМУ закріплено бази стажування
(заклади охорони здоров’я), які
розміщені на території м. Харкова та
Харківської області

Алгоритм вступу до інтернатури для випускників за державним
замовленням
Зарахування на програму підготовки інтернатури за кошти державного замовлення буде
можливе лише за «Направленням на програму підготовки в інтернатурі», в якому вказується
(спеціальність, база стажування (ЗОЗ) та заклад вищої освіти)

Розподіл комісією
на програми
підготовки в
інтернатурі у
ХНМУ

Департамент
охорони здоров’я

Прибуття до 20
липня для
зарахування на
посаду лікаряінтерна

База стажування

Заклад вищої
освіти

Початок
практичної
частини

Початок очної
частини

1 серпня

1 вересня

У разі відмови від пропозиції комісії з розподілу:
- Письмова відмова від пропозиції комісії з розподілу
- Отримання довідки про самостійне обрання програми підготовки в інтернатурі
- Пошук місця для підготовки в інтернатурі в закладах охорони здоров’я приватної форми власності, державної
форми власності, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого органу державної влади
(Міністерства оборони, СБУ, МВС, Укрзалізниці та ін.) або закладі охорони здоров’я системи Національної
академії медичних наук, (дерматологія, стоматологія)

Алгоритм вступу до інтернатури для випускників за кошти фізичних
та юридичних осіб
Зарахування в інтернатуру за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється при наявності довідки про форму
навчання (за кошти фізичних (юридичних) осіб) в ЗВО та самостійно обирають місце проходження інтернатури
Самостійний пошук бази
стажування
Звертається до структурних підрозділів
з питань охорони здоров’я (ДОЗ, УОЗ)
або до керівників закладів охорони
здоров’я приватної форми власності,
які визначені МОЗ України базами
стажування, до керівників ЗОЗ
державної форми власності, що
належить до іншого міністерства,
іншого органу державної влади, НАН
України, НАМН України

Зарахування в закладі
охорони здоров’я на
місце проходження
інтернатури

Зарахування в ЗВО на
програму підготовки
до 20 липня

До 20 липня

Початок навчання –
1 вересня

Початок проходження
– 1 серпня

Майбутній лікар-інтерн укладає 2 договори
- договір (угода) з базою стажування на програму підготовку в інтернатурі на базі стажування
- договір з закладом вищої освіти про надання освітніх послуг (освітня частина підготовки в інтернатурі) в
закладі вищої освіти

БАЗИ СТАЖУВАННЯ
• Базами стажування лікарів-інтернів у 2022 році є всі заклади охорони здоров’я, які
здійснюють підготовку в інтернатурі станом на 01 травня 2022 року, а також додатково
визначені МОЗ України заклади охорони здоров’я;
• Заклади охорони здоров’я приватної форми власності, державної форми власності, що
належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого органу державної
влади, НАН України, НМН України можуть подати до МОЗ України заявки на розподіл
посад та місць для лікарів-інтернів на їхні бази стажування;
• Для закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, які є базами стажування
лікарів-інтернів або хочуть нею стати, обов’язковою умовою є укладення договору з
Національною службою здоров’я України за пакетом «Забезпечення кадрового
потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги
із залученням лікарів-інтернів» відповідно до Порядку реалізації програми державних
гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1440.

Вартість навчання очної частини підготовки в інтернатурі
221 Стоматологія

6700 грн.

222 Медицина

6500 грн.

224 Технології медичної діагностики та
лікування

6400 грн.

228 Педіатрія

6500 грн.

Контакти
• nni_po@knmu.edu.ua
• 057 707 72 53
• 057 707 72 93
• 057 707 72 84
• Кабінет 135 (поверх 3) Головного корпусу, проспект Науки, 4
• Директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ
В’юн Валерій Васильович
+38 050 300 78 97

