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Ректорам вищих навчальних
закладів та закладів
післядипломної освіти
МОЗ України
Керівникам структурних
підрозділів з питань охорони
здоров’я обласних, Київської
міської державних адміністрацій

навчались за державним замовленням,
до інтернатури у 2017 році

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 13 Закону України «Про
вищу освіту» (далі - Закон) Міністерство охорони здоров’я України сприяє
працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів, що належать до
сфери їх управління. Згідно з частиною першою статті 64 Закону випускники
вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи, крім випадків,
передбачених цим Законом. Вищі навчальні заклади не зобов’язані здійснювати
працевлаштування випускників. Відповідно до частини четвертої цієї статті
випускникам вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, які уклали
угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або
селищах міського типу, держава відповідно до законодавства забезпечує
безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах
встановлених норм.
Згідно з Законом, - актом вищої юридичної сили, ніж підзаконні акти,
випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи.
Враховуючи викладене, та зважаючи на необхідність вчасного початку
навчання в інтернатурі у 2017/2018 навчальному р о ц і-з 01 серпня, згідно з
пунктом 2.5 Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих
медичних і фармацевтичних закладів освіти 111 IV рівня акредитації медичних
факультетів університетів, затвердженим наказом МОЗ України від 19.09.1996
№ 291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.12.1996 за №
696/1721 (далі - Положення про інтернатуру), надаємо рекомендації щодо
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окремих практичних аспектів застосування цих нормативно-правових актів на
перехідному етапі у 2017 роц і-д о приведення МОЗ України та МОН України
нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону, а саме:
1. Випускники вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів,
які навчались за державним замовленням, у 2017 році отримують оформлене в
МОЗ України направлення на роботу за письмовою заявою на ім’я голови
Комісії з працевлаштування випускників, робота якої здійснювалась згідно з
наказом МОЗ України від 10.06.2016 № 550 «Про заходи щодо реалізації
рішення Колегії Міністерства охорони здоров’я України від 08 квітня 2016 року
№ 5». Ці заяви надсилаються до МОЗ України супровідним листом вищого
навчального закладу.
2. Випускники вищих навчальних закладів, які навчалися за державним
замовленням, мають право відмовитись від місць працевлаштування у закладах
охорони здоров’я та за спеціальностями, запропонованими Комісіями.
У цьому випадку випускники, які навчалися за державним замовленням,
обирають місце працевлаштування та спеціальність інтернатури самостійно,
звертаючись безпосередньо до структурних підрозділів з питань охорони
здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій, а також до
керівників закладів охорони здоров’я для отримання місця роботи. Такі особи
повинні представити довідку про навчання за державним замовленням, яка
видається вищим навчальним закладом за вимогою випускника. Після
зарахування на посади лікарів-інтернів у закладах охорони здоров’я такі
випускники навчатимуться в інтернатурі за державним замовленням з
отриманням заробітної плати у порядку, регламентованому Положенням про
інтернатуру (пункт 7.3).
Вважаємо, що обов’язковою умовою для навчання випускників, які
навчалися за державним замовленням, в інтернатурі за кошти державного
бюджету є укладення угоди між випускником та керівником закладу охорони
здоров’я щодо гарантії відпрацювання ним у цьому закладі не менше трьох
років після закінчення інтернатури.
Зарахування молодих спеціалістів в інтернатуру здійснюється наказом
керівника структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної,
Київської міської державних адміністрацій. Зарахування проводиться на посади
лікарів-інтернів та провізорів-інтернів. У наказі про зарахування в інтернатуру
вказується спеціальність інтернатури, вищий навчальний заклад, в якому
проводитиметься очна частина навчання та базова установа чи заклад
(підприємство), де проводитиметься стажування з урахуванням затвердженого
МОЗ України районування за спеціальностями інтернатури в розрізі областей
та вищих навчальних закладів.
Підставами для зарахування лікарів-інтернів на очну частину навчання в
інтернатурі (до вищого навчального закладу) є наказ керівника структурного
підрозділу з питань охорони здоров’я обласної, Київської міської державних
адміністрацій.
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3 .3 метою врегулювання питання встановлення граничних обсягів
підготовки лікарів-інтернів у розрізі спеціальностей направляємо для
керівництва в роботі Проект плану контингенту інтернів вищих медичних
(фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти
МОЗ України у 2017 році за державним замовленням та на умовах контракту,
сформований та затверджений МОЗ України за поданням вищих навчальних
закладів відповідних пропозицій у форматі програми «Контингент» (додається).
У разі необхідності цей план може бути змінений вищим навчальним закладом
без збільшення загального обсягу прийому за державним замовленням - без
погодження з МОЗ України, за умови забезпечення якісної практичної
підготовки інтернів за окремим спеціальностями у відповідних обсягах.
Фактична звітна інформація про зарахування в інтернатуру у розрізі
спеціальностей повинна бути подана до Головного сервера програми
«Контингент» в установлені строки.
Інші питання організації навчання інтернів регламентовані Положенням
про інтернатуру та відповідними нормативно-правовими актами.
Враховуючи викладене, просимо керівників структурних підрозділів з
питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій
провести до 01.08.2017 зарахування випускників на посади лікарів-інтернів з
урахуванням зазначених рекомендацій. Відповідну звітну інформацію подати
до МОЗ України та вищих навчальних закладів в установленому порядку та
строк.
Ректорам вищих
навчальних закладів
провести
відповідну
роз’яснювальну робочу з випускниками, та довести до відома положення цього
листа.
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