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Вступ. Післядипломна медична освіта в Україні має на меті підготовку 

лікарів згідно з кваліфікаційними вимогами медичних спеціальностей, яка б 

визнавалася не тільки в Україні, а й у країнах Європейського Союзу та давала б 

гарантію взаємного визнання дипломів.  

Основна частина. На кафедрі внутрішньої медицини  №3 ХНМУ 

навчання лікарів-інтернів здійснюється в умовах багатопрофільної лікарні, яка 

розгорнута  на 860 ліжок (39 відділень) і має у своєму складі підрозділи, які 

передбачені навчальним планом МОЗ та програмою з інтернатури. Робота в 

умовах багатопрофільного стаціонару проводиться за планом. Лікарі-інтерни 

працюють у різних відділеннях терапевтичного профілю, а також в поліклініці.  

Обласна клінічна лікарня є методичним центром, де проводяться науково-

практичні реєстрові конференції, клініко-анатомічні конференції та Дні 

спеціалістів, в роботі яких приймають активну участь як співробітники 

кафедри, лікарі загальної практики, так і лікарі-інтерни. Крім того, лікарі-

інтерни мають можливість приймати участь у конференціях інших закладів 

охорони здоров’я. В підготовці молодих спеціалістів велика увага приділяється 

сучасним технологіям навчання, методикам проведення практичних занять і 

семінарів, таких як дискусійний клуб та засідання круглого столу. Широко 

використовуються принципи дистанційного навчання та мультимедіа 

технології. На кафедрі працює комп’ютерний клас, є банк тестових завдань та 

задач з усіх розділів внутрішньої медицини, електронна база у вигляді наказів 

МОЗ України та Харківського обласного департаменту охорони здоров’я, 

протоколів обстеження та лікування хворих з внутрішніх хвороб. Комп’ютерне 

тестування використовується не тільки для підготовки до іспиту «КРОК-3», а й 

при визначенні початкового та кінцевого рівнів знань, в проведенні поточного 



контролю, при самоконтролі і самопідготовці лікарів-інтернів. Також на 

кафедрі є інтернет, яким лікарі-інтерни користуються при підготовці до занять 

та при виконанні науково-дослідницької роботи. Приймають участь у 

виконанні фрагментів НДР кафедри, у щорічних конференціях «ISIC» та 

«Медицина Ш тисячоліття», реєстрових конференціях з міжнародною участю 

не тільки кафедри внутрішньої медицини №3, а й інших кафедр. Це дає 

можливість самостійно формувати клінічне мислення лікарів-інтернів, 

закріпити вже відомі практичні навички і освоїти нові зі спеціальності 

«Внутрішні хвороби». Кожний рік виконується підготовка магістрів, які 

навчаються в магістратурі одночасно з проходженням інтернатури.  

      Значна увага при підготовці лікарів-інтернів приділяється питанням 

виховної роботи, етики та деонтології. Ставиться наголос на необхідності 

загальнокультурного вдосконалення.  

Підготовка лікарів-інтернів на кафедрі внутрішньої медицини №3 

враховує всі напрямки підготовки молодого лікаря: професійний, 

загальнокультурний ріст, формування патріотизму, толерантності та любові до 

професії. 

Висновки. Таким чином, на кафедрі є всі умови для  підготовки 

висококваліфікованих лікарів, які відповідають вимогам  сьогодення.  


