
  



ПОЛОЖЕННЯ 

про інтернатуру 

в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про інтернатуру в Харківському національному 

університеті імені В.Н. Каразіна (далі - Положення) розроблено відповідно 

до законодавства України, в тому числі Законів України «Про вищу освіту», 

«Про освіту», наказу МОЗ України № 1254 від 22.06.2021р. «Про 

затвердження Положення про інтернатуру» (зі змінами), а також Статуту 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та інших 

локальних актів університету.    

1.2. Положення є локальним нормативно-правовим актом, який 

регламентує порядок вступу, організації підготовки, відрахування і 

поновлення в інтернатурі та заходи з оцінювання результатів проходження 

інтернатури.  

1.3. Положення розроблено з метою забезпечення ефективної організації 

навчання лікарів-інтернів в інтернатурі Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

 

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 

 

- бази стажування лікарів-інтернів - заклади охорони здоров’я 

державної, комунальної, приватної форми власності, в тому числі заклади 

охорони здоров’я, що належать до сфери управління міністерств та інших 

органів державної влади, Національної академії наук України, Національної 

академії медичних наук України, що мають у своєму складі структурні 

підрозділи для підготовки в інтернатурі за відповідною спеціальністю; 

- інтернатура - форма первинної спеціалізації осіб за лікарськими 

спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста; 

- програма підготовки в інтернатурі - єдиний комплекс освітніх та 

практичних компонентів, спланованих і організованих Харківським 

національним університетом імені В. Н. Каразіна і базами стажування 

лікарів-інтернів з метою забезпечення набуття лікарями-інтернами 

компетентностей, необхідних для отримання кваліфікації лікаря-

спеціаліста, та який ґрунтується на академічній доброчесності, медичній 

етиці та деонтології, доказовій медицині. 

1.5. Основним завданням інтернатури є підвищення рівня теоретичної та 

практичної підготовки лікарів-інтернів, їх професійної готовності до 



самостійної діяльності за фахом з метою присвоєння звання «лікар-

спеціаліст» за відповідною спеціальністю. 

Перелік спеціальностей та тривалість підготовки в інтернатурі наведені 

у додатку до цього Положення. 

1.6. Програма підготовки в інтернатурі складається з двох частин: освітньої 

та практичної. 

Освітня частина інтернатури проводиться на кафедрах  медичного 

факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Тривалість освітньої частини інтернатури складає три місяці за один рік 

навчання та розраховується пропорційно до тривалості підготовки в 

інтернатурі, наведеної у додатку до цього Положення. 

Практична частина інтернатури проводиться на базах стажування 

лікарів-інтернів. Тривалість практичної частини інтернатури визначається 

програмою підготовки в інтернатурі за відповідною спеціальністю. 

1.7. Для працевлаштування на посаду лікаря-спеціаліста за відповідною 

спеціальністю проходження інтернатури є обов’язковим. 

 

2. Зарахування до інтернатури 
 

2.1. Для зарахування до інтернатури випускник галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я», який навчався в закладі вищої освіти за кошти фізичних 

(юридичних) осіб, до 20 липня поточного року подає заяву до Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, в якій зазначає бажану 

спеціальність та базу стажування лікарів-інтернів відповідно до переліку, 

опублікованого на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я 

України; 

2.2. Заяви іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в 

Україні, для зарахування на програму підготовки в інтернатурі за кошти 

фізичних (юридичних) осіб приймаються за наявності документу, що 

підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону 

України «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної», який подається разом із заявою; 

2.3. Випускники зобов’язані з’явитися на базу стажування лікарів -інтернів 

не пізніше 01 серпня поточного року, а до Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна для проходження освітньої частини 

підготовки в інтернатурі - не пізніше 01 вересня поточного року; 

2.4. Початок програми підготовки в інтернатурі з 01 серпня поточного року. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21#n217
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21#n217
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19


3. Організація підготовки в інтернатурі 

3.1. Початок програми підготовки в інтернатурі з 01 серпня поточного року. 

3.2. Підготовка лікарів-інтернів в інтернатурі проводиться на підставі 

програм підготовки в інтернатурі, розроблених спільно Харківським 

національним університетом імені В. Н. Каразіна та базою стажування, та 

навчальних планів, затверджених Вченою радою університету. 

Примірні програми підготовки в інтернатурі розробляються групами 

експертів за спеціальностями та затверджуються МОЗ. 

За період підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни повинні оволодіти 

відповідними компетентностями, які визначені програмою підготовки в 

інтернатурі. 

3.3. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна: 

- видає наказ про зарахування до інтернатури іноземців та осіб без 

громадянства, які тимчасово перебувають на території України, за всіма 

спеціальностями підготовки в інтернатурі, іноземців та осіб без 

громадянства, які постійно проживають в Україні та проходили підготовку 

в клінічній ординатурі, відповідно до індивідуальних навчальних планів; 

- видає наказ про зарахування на освітню частину підготовки в 

інтернатурі до 01 вересня поточного року; 

- забезпечує проходження освітньої частини згідно з програмами 

інтернатури і навчальними планами; 

- призначає керівників груп, відповідальних за підготовку в інтернатурі 

з певної спеціальності та надання методичної і консультативної допомоги 

базам стажування лікарів-інтернів; 

- організовує науково-практичні та навчально-методичні конференції 

для лікарів-інтернів та їх керівників; 

- видає наказ про склад атестаційної комісії на визначення знань та 

практичних навичок з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста та про склад 

атестаційної комісії, яка проводить атестацію на визначення рівня знань та 

практичних навиків з присвоєнням фаху лікаря-спеціаліста; 

- забезпечує у разі потреби проживанням на період проходження 

освітньої частини програми підготовки в інтернатурі; 

- проводить поточне, проміжне та підсумкове оцінювання виконання 

лікарями-інтернами їх підготовки згідно з навчальним планом і програмою 

інтернатури; 



- веде облік і звітність про результати проходження програми 

підготовки в інтернатурі, контролює ведення необхідної документації на 

кафедрах; 

- надсилає базам стажування програму підготовки в інтернатурі лікарів-

інтернів та надає їм методичну і консультативну допомогу. 

 

4. Права та обов’язки лікарів-інтернів 

4.1. На лікарів-інтернів під час проходження освітньої частини програми 

інтернатури поширюються правила внутрішнього розпорядку та норми 

Положення про організацію освітнього процесу Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

4.2. Під час проходження освітньої частини програми підготовки в 

інтернатурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

керівництво лікарем-інтерном здійснює закріплений за ним керівник групи. 

4.3. Лікарі-інтерни мають право: 

- користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними 

залами, бібліотеками та іншими навчальними і допоміжними підрозділами 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

- брати участь у виробничих нарадах кафедр в частині обговорення 

питань удосконалення освітнього процесу та інших питань, пов’язаних з 

навчанням, лікарів-інтернів; 

- здійснювати діяльність з відповідної спеціальності з прогресивним 

рівнем складності під час проходження програми інтернатури; 

- ініціювати зміну бази лікарів-інтернів у разі ненадання базою 

стажування обсягу роботи відповідно до програми підготовки в інтернатурі 

з певної спеціальності; 

- брати участь у науково-практичних конференціях та інших навчальних 

заходах, які за тематикою відповідають програмі навчання в інтернатурі. 

4.4. Лікарі-інтерни зобов’язані: 

- набувати, поглиблювати і удосконалювати теоретичні знання, вміння 

і навички; 

- у повному обсязі та своєчасно виконувати програму підготовки в 

інтернатурі; 

- дотримуватись принципів академічної доброчесності; 



- дотримуватися інструкцій керівника групи лікарів-інтернів у 

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, що 

стосуються діяльності лікарів-інтернів. 

 

5. Переведення, відрахування та поновлення в інтернатурі 

5.1. Переведення лікарів-інтернів із Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна до іншого закладу вищої освіти 

здійснюється за згодою МОЗ на підставі звернень керівників цих закладів 

вищої освіти. 

5.2. До закладу вищої освіти за місцем переведення лікарі-інтерни подають 

такі документи, засвідчені закладом вищої освіти, з якого вони 

переводяться: 

- залікову книжку; 

- навчальний план та інформацію про хід його виконання; 

     -    відомість обліку відвідувань та успішності. 

5.3. Відрахування з інтернатури здійснюється: 

- у разі, якщо лікар-інтерн не з’явився до 10 серпня поточного року на 

базу стажування лікарів-інтернів та не повідомив про поважні причини 

відсутності університет та базу стажування; 

- у разі, якщо лікар-інтерн не з’явився своєчасно та не повідомив 

університет про поважні причини відсутності протягом 10 календарних днів 

з дати початку освітньої частини програми підготовки в інтернатурі 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

- за невиконання програми підготовки в інтернатурі (у разі виконання 

менше третини обсягу програми підготовки); 

- за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку; 

- за пропуск занять без поважних причин, якщо лікарі-інтерни 

пропустили більше третини занять університеті імені В. Н. Каразіна; 

- у разі порушення умов договору про надання освітніх послуг із 

Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, або умов 

договору про надання платної послуги із базою стажування лікарів-

інтернів; 

- за власним бажанням; 

- у зв’язку із завершенням підготовки за відповідною програмою 

підготовки в інтернатурі. 



5.4. Відрахування з інтернатури здійснюється наказом ректора (проректора) 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна або бази 

стажування, які видали наказ про зарахування до інтернатури, за поданням 

керівника бази стажування, або ректора університету. 

Копія наказу про відрахування з інтернатури направляється до бази 

стажування лікарів-інтернів та до Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна відповідно. 

5.5. Повторне зарахування в інтернатуру лікарів-інтернів, відрахованих 

відповідно до цього розділу, здійснюється на загальних підставах.  

5.6. Виконання програми підготовки в інтернатурі призупиняється у таких 

випадках: 

- за непрацездатністю, якщо за висновком лікарсько-консультативної 

комісії (далі - ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК), 

визначена непрацездатність лікаря-інтерна до роботи лікарем-інтерном; 

- у разі виходу у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами або 

відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

Виконання програми підготовки в інтернатурі поновлюється за заявою 

лікаря-інтерна і здійснюється за індивідуальним навчальним планом. 

5.7. Зміна спеціальності в інтернатурі може відбуватися у зв’язку: 

- з непрацездатністю, якщо за висновком ЛКК або МСЕК визначено, що 

лікарі-інтерни є непрацездатними для проходження програми підготовки в 

інтернатурі з відповідної спеціальності; 

- з проходженням військової служби чоловіком (дружиною в тому числі 

за контрактом), у військових формуваннях створених відповідно до 

законодавства України (крім строкової) та служби в органах внутрішніх 

справ поза місцем розташування бази стажування лікарів-інтернів, у 

випадку відсутності обраної спеціальності за місцем проходження 

військової служби. 

Зміна спеціальності в інтернатурі з інших підстав не допускається. 

5.8. Лікарі-інтерни мають право повторно вступити до інтернатури на 

наступний рік, на умовах, передбачених цим Положенням та 

законодавством України. 

 

6. Фінансове забезпечення інтернатури 

6.1. Фінансування підготовки в інтернатурі Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна для громадян України може відбуватися 



за кошти фізичних (юридичних) осіб та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

6.2. Фінансування підготовки в інтернатурі іноземців та осіб без 

громадянства відбувається за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

6.3. Підготовка в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб 

здійснюється на підставі договорів про надання платних послуг із 

Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та базою- 

стажування лікарів-інтернів. 

6.4. Фінансування підготовки в інтернатурі випускників, які навчались в 

закладі вищої освіти за кошти державного бюджету та проходитимуть 

програму підготовки в інтернатурі в закладі охорони здоров’я приватної 

форми власності відбувається за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

 

7. Заходи з оцінювання результатів проходження інтернатури 

7.1. Заходи з оцінювання результатів проходження інтернатури 

складаються з поточного, проміжного та підсумкового оцінювання 

(атестація). 

7.2. Поточне оцінювання здійснюється керівниками груп лікарів-інтернів на 

кафедрах Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

шляхом контролю за рівнем оволодіння компетентностями, зазначеними у 

відомості обліку відвідувань та успішності, яка є додатком до програми 

підготовки в інтернатурі. 

7.3. У разі, якщо за результатами поточного оцінювання встановлено, що 

базою стажування не надано необхідного обсягу роботи відповідно до 

програми підготовки в інтернатурі, вирішується питання із зміни бази 

стажування. 

7.4. Проміжне оцінювання здійснюється профільною кафедрою 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 

результатами проходження освітньої частини програми підготовки в 

інтернатурі. 

7.5. Результати проміжного оцінювання ступеня оволодіння відповідними 

компетентностями фіксуються у відомості обліку відвідувань та успішності 

та враховуються під час підсумкового оцінювання за шкалою відповідно до 

вимог програми підготовки в інтернатурі за конкретною спеціальністю. 

7.6. По закінченню строку підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни 

проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і 

практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» за 

відповідною спеціальністю. 



7.7. До атестації для визначення знань та практичних навичок з 

присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» допускаються лікарі-інтерни, які 

повністю виконали програму підготовки в інтернатурі. 

7.8. Виконання програми інтернатури засвідчується заліковими 

відомостями (відомостями обліку відвідувань та успішності лікаря-

інтерна), які подаються кафедрами Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна до деканату медичного факультету не 

пізніше, як за тиждень до початку атестації. 

7.9. Допуск лікарів-інтернів до проведення атестації для визначення знань 

та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» 

оформлюється наказом ректора (проректора) Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

7.10. Підсумкове оцінювання (атестація) лікарів-інтернів включає: 

- ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3»; 

- іспит з оволодіння практичними навичками, по закінченню якого 

проводиться співбесіда зі спеціальності. 

У разі нескладання лікарем-інтерном іспиту «Крок 3» він має право 

один раз повторно його скласти. Витрати на повторне складання іспиту 

«Крок 3» покладаються на лікаря-інтерна. У разі повторного неуспішного 

складання іспиту «Крок 3» лікар-інтерн поновлюється до інтернатури для 

проходження повторного навчання. 

7.11. Іспит з оволодіння практичними навичками та співбесіда зі 

спеціальності: 

- оволодіння практичними навичками перевіряється шляхом виконання 

лікарем-інтерном трьох пакетів практичних завдань та ситуаційних задач 

відповідно до Програми навчання в інтернатурі; 

- зміст іспиту базується на визначеному програмою підготовки лікаря-

інтерна переліку практичних навичок та умінь, якими повинен оволодіти 

лікар-спеціаліст відповідної спеціальності, та їх необхідної кількості 

(повторюваності для оволодіння); 

- оцінка іспиту з оволодіння практичними навичками та вміннями 

іспиту здійснюється за системою оцінювання, визначеною у Програмі 

навчання в інтернатурі; 

- для проведення іспиту з оволодіння практичними навичками та 

вміннями залучають реальних, стандартизованих або віртуальних 

пацієнтів, манекени, фантоми, прилади, обладнання, набори даних, 

ситуаційні завдання, з урахуванням особливостей кожної конкретної 

спеціальності; 



- результати іспиту з оволодіння практичними навичками та вміннями 

оформлюється протоколом засідання атестаційної комісії та доводиться до 

відома лікарів-інтернів одразу після закінчення засідання комісії. 

7.12. Атестацію на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням 

звання «лікар-спеціаліст» з конкретної спеціальності проводять атестаційні 

комісії, склад яких затверджує ректор (проректор) Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. До складу такої комісії 

входять: завідувачі профільних кафедр, що здійснюють підготовку лікарів-

інтернів, професори та доценти профільних кафедр (куратори - 

відповідальні за підготовку лікарів-інтернів на кафедрах), спеціалісти 

органів (закладів) охорони здоров’я (куратори лікарів-інтернів на базах 

стажування). 

Головами атестаційних комісій наказом Міністерства охорони здоров’я 

України призначаються досвідчені фахівці, зазвичай - завідувачі 

профільних кафедр, що здійснюють підготовку лікарів-інтернів. 

7.13. За результатами атестації (позитивними) оформляється та видається 

сертифікат лікаря-спеціаліста. 

При негативному результаті іспиту з оволодіння практичними 

навичками та вміннями лікар-інтерн вважається таким, що не засвоїв вміння 

і не оволодів практичними навичками, передбаченими програмою 

підготовки в інтернатурі, та відповідно вважається неатестованим. 

Можливість повторного складання іспиту з оволодіння практичними 

навичками та вміннями не передбачено. 

7.14. Рішення комісії, відповідно до якого особі відмовлено у присвоєнні 

звання «лікар-спеціаліст» з відповідної лікарської спеціальності, може бути 

оскаржене в установленому законодавством порядку. 

8. Прикінцеві положення 

8.1. Це Положення затверджується Вченою радою Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна і вводиться в дію наказом 

ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом 

затвердження Положення в новій редакції.  

8.3. Після затвердження Положення в новій редакції попереднє Положення 

втрачає юридичну силу. 

 

 



Додаток  

до Положення про інтернатуру  

 

ПЕРЕЛІК  

спеціальностей та тривалість підготовки в інтернатурі  

№ 

з/п 

Спеціальність в інтернатурі Тривалість підготовки 

в інтернатурі 

1. Акушерство та гінекологія 3 роки 

2. Анестезіологія та інтенсивна терапія 3 роки 

3. Внутрішні хвороби 2 роки 

4. Загальна практика - сімейна медицина 2 роки 

5. Інфекційні хвороби 2 роки 

6. Неврологія 2 роки 

7. Ортопедія і травматологія 2 роки 

8. Отоларингологія 2 роки 

9. Офтальмологія 2 роки 

10. Радіологія 1,5 роки 

11. Патологічна анатомія 1,5 роки 

12. Психіатрія 2 роки 

13. Хірургія 3 роки 

14. Дерматовенерологія 2 роки 

 

 


