
 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 

 
       __02.06.2022__                                         Харків                                         № 72 

 

Про 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 22.06. 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 зі 

змінами, наказу ХНМУ від 28.04.2022 №39 «Про підготовку до проведення 

розподілу випускників 2022 року І, ІІ, ІІІ, ІV медичних та стоматологічного 

факультетів, які навчаються за державним замовленням, для підготовки в 

інтернатурі», на підставі Інформації щодо місць для проходження 

інтернатури (в розрізі спеціальностей та визначених баз стажування)  для  

розподілу випускників  Харківського  національного медичного університету 

у 2022 році, які навчалися за кошти державного бюджету, доведеної 

Міністерством охорони здоров’я України, з урахуванням спеціальності, 

набутої в університеті, рейтингового показника, сімейного стану,  стану 

здоров’я випускника та членів його сім’ї та особистих побажань, з метою 

розподілу випускників університету 2022 року, які навчаються за державним 

замовленням для підготовки в інтернатурі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 7, 8, 9 червня 2022 року у дистанційному форматі засідання 

Комісії з розподілу випускників 2022 року ХНМУ, які навчаються за 

державним замовленням,   для підготовки в інтернатурі (далі – Комісія) (І, ІІ, 

ІІІ, ІV медичні та стоматологічний факультети).  

2. Затвердити та внести такі зміни до Складу комісії з розподілу 

випускників 2022 року Харківського національного медичного університету, 

які навчаються за державним замовленням, для підготовки в інтернатурі, 

затвердженого наказом ХНМУ від 28.04.2022р. №39 «Про підготовку до 



 

проведення розподілу випускників 2022 року І, ІІ, ІІІ,  ІV медичних та 

стоматологічного факультетів, які навчаються за державним замовленням, 

для підготовки в інтернатурі»: 

2.1. Вивести зі складу Комісії: 

- доц. Ніколаєву А.О. – декана І медичного факультету  

- Мороз Г.О. – голову ради студентського самоврядування; 

2.2. Ввести до складу Комісії: 

- доц. Кривошапка О.В. – в.о. декана І медичного факультету.  

- Тополюк К.С. - заступника голови студентського самоврядування  

 

3. Комісії: 

3.1. в роботі керуватися наказом МОЗ України від  22.06.2021 року 

№1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну 

лікарську (провізорську) спеціалізацію», зі змінами та Інформацією щодо 

місць для проходження інтернатури (в розрізі спеціальностей та визначених 

баз стажування) для розподілу випускників Харківського національного 

медичного університету у 2022 році, які навчалися за кошти державного 

бюджету, доведеної МОЗ України.  

3.2 Провести розподіл випускників 2022 року відповідно до рейтингу 

випускників для розподілу в інтернатуру: 

7 червня – розподіл випускників з №1 по №122  включно; 

8 червня -  розподіл випускників з №123 по №244 включно; 

9 червня - розподіл випускників з №245 по №366 включно.   

 

4 Деканам І, ІІ, ІІІ, ІV медичних та стоматологічного факультетів: 

4.1 Ознайомити випускників 2022 року з інформацією про наявні місця 

для проходження інтернатури (в розрізі спеціальностей та визначених баз 

стажування)  для  розподілу  випускників  Харківського  національного 

медичного університету у 2022 році, які навчалися за кошти державного 

бюджету.  

4.2 З залученням заступників деканів, завідувачів, професорів або 

доцентів кафедр, що належать до факультету, представників органів 

студентського самоврядування факультетів провести попереднє опитування 

випускників 2022 року з метою виявлення бажаючих отримати направлення 

на проходження програми підготовки в інтернатурі за запропонованим 

місцем у встановленому порядку. 

Термін виконання: до 7 червня 2022 року. 

4.3 За результатами опитування, підготувати і надати до Комісії: 

4.3.1 списки випускників, які відмовились від запропонованого місця 

підготовки в інтернатурі;  

Термін виконання: до 7 червня 2022 року. 

4.3.2 списки випускників, які погодились з запропонованим місцем 

підготовки в інтернатурі;  

Термін виконання: до 7 червня 2022 року. 



 

4.4 За результатами роботи Комісії підготувати та надати на підпис в 

установленому порядку: 

4.4.1 заяви випускників,  які погодились з запропонованим місцем 

підготовки в інтернатурі, за зразком, наведеним у додатку 1 до цього наказу; 

Термін виконання: дата розподілу випускників відповідно до їх 

рейтингу, встановлена п.3.2 цього наказу  

4.4.2 направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі 

для кожного випускника 2022 року, що навчались за державним замовленням 

та погодились з запропонованим Комісією місцем підготовки в інтернатурі, 

за зразком, наведеним у додатку 2 до цього наказу. 

Термін виконання: до 20 червня 2022 року. 

4.4.3 заяви випускників, які відмовились від запропонованого місця 

підготовки в інтернатурі; за зразком, наведеним у додатку 3 до цього наказу; 

Термін виконання: дата розподілу випускників відповідно до їх 

рейтингу, встановлена п.3.2 цього наказу  

4.4.4 довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури 

для кожного випускника 2022 року, які навчались за державним 

замовленням, але відмовились від пропозиції Комісії, за зразком, наведеним 

у додатку 4 до цього наказу. 

Термін виконання: до 20 червня 2022 року. 

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   



 

Додаток 1 до наказу ХНМУ 

 від 02.06.2022  №_72 

 

 

 Голові Комісії з розподілу випускників 

2022 року ХНМУ, які навчаються за 

державним замовленням, для 

підготовки в інтернатурі  

Ректору ХНМУ   Капустнику В.А. 

 

студента ____ курсу 

____________________ факультету 

форма фінансування: за державним 

замовленням  

__________________________________ 

ПІБ випускника 

 

                                    ЗАЯВА 

 

Я, ________________________, погоджуюсь із запропонованою мені   
                                    ПІБ випускника 

Комісією пропозицією щодо спеціальності _____________________  та місця                                                      

                                                                                        
назва спеціальності

  

проходження програми підготовки в інтернатурі на базі __________________         

                                                                                                     
назва ЗОЗ-бази стажування

  

з проходженням очної частини підготовки в ___________________________  

                                                                                              
назва закладу вищої освіти

  

та прошу видати направлення на проходження програми підготовки в 

інтернатурі, з метою зарахування до інтернатури.  

 

 

Дата        Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 до наказу ХНМУ 

 від 02.06.2022  №_72 

 
 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРОХОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ 

ПІДГОТОВКИ В ІНТЕРНАТУРІ № ___ 
 

__________________________________________________________________ 
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) випускника 

 

який (яка) закінчив (ла) у 

_________________ року 
місяць та рік закінчення ЗВО 

Харківський національний медичний університет 

та здобув освітній ступінь Магістр  

 

за освітньо-професійною 

програмою 
__________________________________________ 

назва ОПП 

 

за спеціальністю 

___________________________________________ 
шифр та назва спеціальності 

Галузь знань  ___________________________________________  
шифр та назва галузі знань  

Спеціальність в 

інтернатурі 

__________________________________________ 
назва спеціальності 

Форма фінансування 

навчання в інтернатурі  
за державним замовленням 

Заклад вищої освіти для 

проходження 

інтернатури 

 

__________________________________________ 
назва закладу вищої освіти 

База стажування ___________________________________________ 
назва бази стажування 

Орган,  який  здійснює  

зарахування  до  

інтернатури 

___________________________________________ 
назва органу, який  здійснює  зарахування  до  інтернатури 

Термін прийняття в 

інтернатуру 

___________________________________________ 

 

Строк проходження 

програми підготовки в 

інтернатурі 

 

___________________________________________ 

 
 

 

Ректор         Валерій КАПУСТНИК 
                                                                                                                                 

“_____”___________________ р. 
 

 

 

 



 

Додаток 3 до наказу ХНМУ 

 від 02.06.2022  №_72 

 

 

 Голові комісії з розподілу 

випускників 2022 року ХНМУ, які 

навчаються за державним 

замовленням, для підготовки в 

інтернатурі 

Ректору ХНМУ Капустнику В.А. 

 

студента ____ курсу 

____________________ факультету 

______________________________ 

ПІБ випускника 

 

                                    Заява 

 

Я, ________________________, відмовляюсь від запропонованої мені   
                                    ПІБ випускника 

Комісією пропозиції щодо спеціальності _______________________  та місця   

                                                                                        
назва спеціальності

  

проходження програми підготовки в інтернатурі на базі __________________        

                                                                                                     
назва ЗОЗ-бази стажування

  

з проходженням очної частини підготовки в ____________________________  

                                                                                              
назва закладу вищої освіти

  

та прошу видати мені довідку про самостійне обрання місця проходження 

інтернатури. 

 

 

 

 

Дата        Підпис 

 

 
  



 

Додаток 4 до наказу ХНМУ 

 від 02.06.2022  №_72 

 

 

 

ДОВІДКА ПРО НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ САМОСТІЙНОГО ОБРАННЯ 

МІСЦЯ ПРОХОДЖЕННЯ ІНТЕРНАТУРИ №______ 

 

Випускник (ниця) ____________________________________ 

ПІБ 

 

що закінчив (ла) Харківський національний медичний 

університет  
 

 у _________________________________ 
місяць та рік випуску 

та здобув освітній ступінь Магістр 

за освітньо-професійною 

програмою 

 

__________________________________________ 
назва ОПП 

за спеціальністю ___________________________________________ 

шифр та назва спеціальності 

 

Галузь знань  

 

___________________________________________  
шифр та назва галузі знань  

Форма фінансування 

навчання  
                 за державним замовленням  

 

Надана можливість самостійно обрати місце проходження інтернатури 

 

Підстава  - Заява випускника, який навчався за кошти 

державного бюджету. 

 

 

 

Ректор         Валерій КАПУСТНИК 

 

                                                                              “_____”___________________ р. 

 

 

 
 

 


