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Згідно “Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих 

медичних і фармацевтичних закладів освіти III – IV рівня акредитації, 

медичних факультетів університетів” (2001 р.) однією з форм роботи лікарів-

інтернів є науково-дослідна робота інтернів (НДРІ), де вказано, що науково-

дослідна робота лікарів (провізорів)- інтернів (НДРІ) забезпечує набуття 

навиків самостійної роботи з науковою літературою, формує здатність до 

аналізу й узагальнення матеріалу, розвитку клінічного (гігієнічного, 

провізорського) мислення, вільного викладання своїх думок, критичне 

осмислення даних літератури. Вищий заклад освіти організовує науково-

практичні та науково-методичні конференції для лікарів (провізорів)- інтернів 

та їх керівників. Харківський національний медичний університет налічує 

більш ніж 45-річний досвід підготовки молодих спеціалістів в інтернатурі. З 

перших днів організації інтернатури в Харківському медичному інституті, який 

був обраний МОЗ СРСР однією з пілотних баз підготовки лікарів-інтернів, 

професори, доценти та викладачі ВНЗ приділяли велику увагу науково-

дослідній роботі у формуванні майбутніх спеціалістів в інтернатурі. Роль 

науково-дослідної роботи в підготовці лікарів-інтернів особливо зростає на 

сучасному етапі – етапі впровадження кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу у відповідності до засад Болонської декларації, коли 

стимулюється самостійна робота, причому як аудиторна, так і позааудиторна. 

Впровадженню науково-дослідної роботи в навчальний процес лікарів-інтернів 

в ХНМУ сприяє розміщення клінічних кафедр університету на базі 

багатопрофільних лікувально-профілактичних закладів: КЗОЗ «Обласна 

клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», 

КЗОЗ “Харківська міська клінічна лікарня №27”, КЗОЗ “ Харківська міська 



клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І. 

Мещанінова”, КЗОЗ “Харківський регіональний та обласний клінічний 

перинатальний цент” та інші; Навчально-науково-виробничіх об’єднань таких 

як: ННВО “Терапія”, ННВО “Хірургія”, ННВО “Акушерство та гінекологія”, 

ННВО “Урологія та нефрологія”, ННВО “Медична генетика”, ННВО 

“Радіаційна онкологія”. Впровадження новітніх технологій медицини та 

оснащення сучасною апаратурою цих багатопрофільних баз та об’єднань надає 

можливість лікарю-інтерну обрати тему науково-дослідної роботи за бажанням 

та заохочує інтернів до наукового пошуку. Традиційними в ХНМУ є 

міжкафедральні науково-практичні конференції лікарів-інтернів 

терапевтичного, педіатричного, хірургічного, стоматологічного та медико-

профілактичного профілю, де інтерни доповідають результати проведених 

наукових досліджень. Кращі  науково-практичні роботи лікарів-інтернів 

направляються на міжвузівську конференцію молодих вчених та студентів 

“Медицина третього тисячоліття”, яка щорічно проводиться в ХНМУ. Лікарі-

інтерни, які володіють англійською мовою направляють матеріали своїх 

досліджень на International Scientific Interdisciplinary Congress студентів та 

молодих вчених медиків, який з 2008 року проводить ХНМУ. Найбільш активні 

лікарі-інтерни проводять власні дослідження за тематичним спрямуванням 

кафедри і публікуються як у виданнях ХНМУ (“Медицина сьогодні і завтра” та 

“Експериментальна і клінічна медицина”) так і в інших фахових журналах. 

Неодноразово кращі роботи лікарів-інтернів відзначались на Всеукраїнських та 

міжвузівських конференціях молодих вчених. Як правило, ці лікарі-інтерни 

після закінчення інтернатури та клінічної ординатури  працюють 

організаторами охорони здоров’я, завідувачами відділеннями, викладачами в 

ВНЗ. Ми вважаємо виконання науково-дослідної роботи лікарем-інтерном 

важливим етапом професійного становлення молодого спеціаліста. Тому 

рекомендуємо введення обов’язкового захисту науково-практичної роботи 

інтерном перед проведенням державної атестації в інтернатурі за зразком 

захисту дипломної роботи студентами в технічних ВНЗ. 


