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№07-353 від 08.04.2022            Директорам КНП первинного, 

       вторинного та третинного рівнів 

       надання медичної допомоги 

         
Щодо інтернатури в 2022 році 

 

 Повідомляємо, що  розподіл випускників 2022 року на інтернатуру 

проводиться згідно вимог п.4 наказу МОЗ України від 16.03.2022 року №493  

«Про внесення змін до наказу МОЗ України від 22 червня 2021 року №1254». 

Вакансії, надіслані   11.04.2022 р.  до ДОЗ та Р ОВА  будуть надані                           

у Вінницький Національний медичний університет ім.М.І.Пирогова, Комісія 

якого і буде проводити розподіл випускників.    Зазначені  вакантні посади 

будуть оприлюднені на сайті ВНМУ ім.Пирогова та сайті ДОЗ та Р ОВА.                

 У разі  появи (за будь-яких обставин)  інших  вакантних посад  в період 

після    11.04.2022 р    і    по 25.07.2022 р.   (крім тих, що вже будуть  подані в 

департамент)  директора закладів охорони здоров’я   матимуть  право : 

- Випускникам, що навчались за державним замовленням, отримали 

ступінь «магістра» вищої освіти за спеціальностями «Медицина», 

«Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація…» та представили довідку про 

самостійне обрання місця проходження інтернатури   надати 

гарантійний лист про проходження інтернатури з подальшим 

працевлаштуванням  (на ім’я директора департаменту  ДОЗ та Р ОВА).  

Зверніть увагу, що при наявності у випускника направлення                   з 

закладу вищої освіти на проходження інтернатури, гарантійний лист 

видаватись не може, в тому числі і на будь-яку нову спеціальність. 

Окремо зазначаємо, що зміна спеціальності в інтернатурі визначена п.7 

розділу VІІ «Переведення, відрахування та поновлення в інтернатурі»  

«Положення про інтернатуру», яке затверджено наказом МОЗ України від 

22.06.2021 р. №1254 (у редакції наказу МОЗ України ; 

- Випускники контрактної  форми навчання: Алгоритм дії керівників -                                 

без  наявності вакантної посади в закладі охорони здоров’я, при 

обов’язковому представленні випускником довідки про  самостійне  

працевлаштування/обрання місця проходження інтернатури, яка 

видається закладом вищої освіти – може бути  наданий гарантійний лист 

про  можливість  проходження інтернатури за певною спеціальністю але  

без подальшого працевлаштування в закладі, що зазначається в 

гарантійному листі  за умови, якщо цей заклад охорони здоров’я  є базою 
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стажування за цієї  лікарською спеціальністю.  Лист оформлюється на 

ім’я  ректора вищого навчального закладу.  Включення  ЗОЗ до переліку 

баз стажування та спеціальності, за якими можуть навчатись в цих 

закладах лікарі-інтерни,  визначаються ДОЗ та Р ОВА – для перевірки 

даного питання керівники ЗОЗ можуть звертатись в департамент до 

завідувача сектором кадрів  Парчевського О.В. 

 Нагадуємо, що  гарантійні листи для підготовки в інтернатурі можуть 

надаватись за 23 спеціальностями, згідно Додатку до Положення про 

інтернатури:   

- Акушерство та гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, 

внутрішні хвороби, ЗПСМ, інфекційні хвороби, медина невідкладних 

станів, неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, 

офтальмологія, радіологія, пат анатомія, психіатрія, хірургія, фізична та 

реабілітаційна медицина, дерматованерологія, дитяча хірургія, педіатрія, 

стоматологія, лабораторна діагностика …, фармація. 

Можливість отримання спеціальності в інтернатурі має відповідати тій 

спеціальності, яка отримана в закладі вищої освіти (див. вищевказаний 

додаток): тобто, зазначені в   «Переліку   спеціальностей та тривалість 

підготовки в інтернатурі відповідно до спеціальності, отриманої в закладі вищої 

освіти»,  наприклад: 

Пункт 3.  Спеціальність в закладі вищої освіти 222 «Медицина» та 228 

«Педіатрія»,   спеціальність в інтернатурі – «Внутрішні хвороби»,  тривалість 

підготовки в інтернатурі  2 роки. 

 Наразі (станом на 07.04.2022 р) ще немає оприлюдненого додатку 2 до 

вищевказаного наказу МОЗ, який визначає перелік спеціальностей вторинної 

спеціалізації  - для більш вузьких спеціальностей.  Тому, розширення переліку 

спеціальностей понад 23 можливо після оприлюднення на сайті МОЗ додатку 2. 

 Питання оплати проходження інтернатури випускниками, що навчались 

за державним замовленням (на бюджетній основі)  визначені в «Положенні про 

інтернатуру», яке затверджено наказом МОЗ України від 22.06.2021 р. №1254 

(у редакції наказу МОЗ України від 16.03.2022 р №493), а саме розділі VІІІ 

«Фінансове забезпечення інтернатури», де   вказано в п.1  кошти державного, 

місцевого бюджетів та інш.  та листа   МОЗ України від21.03.2022 р №25-04-

6497/2-22, де вказано, що заклад охорони здоров’я повинен сплачувати 

заробітну плану лікарям-інтернам за рахунок коштів, отриманих від НСЗУ 

в рамках програми медичних гарантій… 

 

Директор Департаменту    Ольга ЗАДОРОЖНА  
 


