
 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 
 

       __28.04.2022__                                         Харків                                          №___39___ 

 

Про підготовку до проведення 

розподілу випускників 2022 року I, 

ІІ, ІІІ, ІV медичних та 

стоматологічного факультетів, які 

навчаються за державним 

замовленням, для підготовки в 

інтернатурі 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОЗ України від 

16.03.2022р. №493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 квітня 

2022 року за №372/37708 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254 «Про затвердження 

Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) 

спеціалізацію», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2021 

року за № 1081/36703», з метою підготовки до проведення розподілу 

випускників університету 2022 року, які навчаються за державним 

замовленням, для підготовки в інтернатурі, з метою введення вдію рішення 

Вченої ради ХНМУ від 28.04.2022 (протокол № 3 ) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад Комісії з розподілу випускників 2022 року 

Харківського національного медичного університету, які навчаються за 

державним замовленням, для підготовки в інтернатурі, під моїм головуванням 

(далі – Комісія), що додається.  

2. Затвердити Інтегровані рейтингові показники розподілу випускників 

2022 року, які навчаються за державним замовленням, для підготовки в 

інтернатурі, що додаються.  

3. Деканам І, ІІ, ІІІ, ІV медичних та стоматологічного факультетів: 

3.1. Ознайомити випускників 2022 року з чинними нормативно-правовими 

актами з питань розподілу та підготовки в інтернатурі: 

- Наказом МОЗ України від 22.06.2021р. №1254 «Про затвердження 

Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) 

спеціалізацію»; 

 



 

 

- Наказом МОЗ України від 16.03.2022р. №493 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року 

№1254»; 

- іншими документами МОЗ України із зазначених питань. 

3.2. Провести загальне рейтингування випускників, які навчаються на 

одній спеціальності за державним замовленням, відповідно до Інтегрованих 

рейтингових показників  розподілу випускників 2022 року, які навчаються за 

державним замовленням для підготовки в інтернатурі, що затверджені пунктом 

2 даного наказу.  

Термін виконання: до 09.05.2022р. 

4. Директору ННІПО ХНМУ В’юну В.В. проінформувати випускників 

2022 року про особливості умов вступу та підготовку в інтернатурі, з 

використанням дистанційних технологій. 

5. Відповідальність за виконання наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Лещину І.В. та деканів факультетів. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Ректор  оригінал підписано  Валерій КАПУСТНИК   
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Склад комісії  

з розподілу випускників 2022 року  

Харківського національного медичного університету,  

які навчаються за державним замовленням, для підготовки в інтернатурі 
 

проф. Марковський В.Д. – проректор з науково-педагогічної роботи; 

проф. М’ясоєдов В.В. – проректор з наукової роботи; 

проф. Летік І.В. – проректор з науково-педагогічної роботи; 

доц. Лещина І.В. – проректор з науково-педагогічної роботи; 

проф. Резуненко Ю.К. - проректор з науково-педагогічної роботи; 

доц. Ніколаєва А.О. – декан І медичного факультету; 

доц. Шапкін А.С. – декан ІІ медичного факультету; 

проф. Панченко М.В. – декан ІІІ медичного факультету; 

доц. Ткаченко В.Л. – декан ІV медичного факультету; 

доц. Ніконов В.В. – декан стоматологічного факультету; 

доц. В’юн В.В. – директор Навчально-наукового інституту післядипломної 

освіти ХНМУ; 

проф. Кравчун П.Г.  – завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, 

клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої;  

проф. Юрко К.В.  – завідувач кафедри інфекційних хвороб;  

доц. Хаустов М.М. директор Департаменту охорони здоров’я Харківської 

обласної військової адміністрації (за згодою); 

Представники структурних підрозділів обласних військових (цивільних) 

адміністрацій (за згодою); 

Представники МОЗ України; 

Шапаренко О.В. – голова первинної профспілкової організації студентів, 

аспірантів і докторантів, аспірант кафедри внутрішньої медицини №2 і 

клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої; 

Мороз Г.О. – голова ради студентського самоврядування; 

Представники студентського самоврядування та профспілкових 

організацій факультетів; 

Секретар комісії: В.М.Прудіус - начальник навчально-методичного відділу. 
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Інтегровані рейтингові показники розподілу випускників 2022 року, які 

навчаються за державним замовленням, для підготовки в інтернатурі 

Рейтинговий бал (до 220 балів) дорівнює сумі «академічної складової» 

та «складової за інші види діяльності».  

«Академічна складова» (до 200 балів) - середній бал з усіх дисциплін за 1-

5 курс 

«Складова за інші види діяльності» (до 20 балів) – сума балів за певні 

види  діяльності згідно таблиці (але не більше 20); 

№ 

з/п 

Вид діяльності Кількість 

балів 

1. Робота з надання  після 24.02.22 медичної допомоги в 

працюючому медичному закладі на посаді медичної 

сестри/фельдшера в м.Харкові чи Харківській області*, 

підтверджена документально (за виключенням «простою») 

20 

2. Робота в працюючому (після 24.02.22) медичному закладі 

м.Харкова чи Харківської області
*
 на волонтерських 

засадах, підтверджена документально 

20 

3. Волонтерська діяльність (після 24.02.22) в м.Харкові*, 

участь в діяльності територіальної оборони на громадських 

засадах, підтверджена документально  

20 

4. Волонтерська діяльність (після 24.02.22) в Харківській 

області, підтверджена документально  

15 

5. Волонтерська діяльність (після 24.02.22) в інших містах та 

областях України
**

, підтверджена документально  

10 

6. Волонтерська діяльність (до 24.02.22) в м.Харкові, 

підтверджена документально  

5 

7. Участь у громадському житті: 

- керівники органів самоврядування, профспілки та СНТ 

університету, факультету, староста курсу; 

- керівники секторів та комісій (напрямків) студентських 

організацій університетського рівня, голова студентської 

ради гуртожитку; 

- керівники секторів та комісій (напрямків) студентських 

організацій факультетського рівня, староста групи; 

- члени комісій профспілки та секторів студентського 

самоврядування; 

- участь у акціях та проектах студентських органів. 

 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

8. Участь у науковій роботі (бал за наукову роботу до 

стипендіального рейтингу за 10 семестр) 

до 5 

 
*- включаючи підконтрольні території Донецької та Луганської областей 

**- за виключенням Донецької та Луганської областей 


