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етичної та правової культури, дотримання вимог медичної етики і деонтології, 

впровадження Етичного кодексу лікаря України. Практика показує, що викорис-

тання нових форм сучасного навчання дозволить значно збільшити можливості та 

мотивацію післядипломної освіти, розширити контингент учнів, скоротити час і 

підвищити ефективність освітнього процесу. Дидактичні принципи навчання в ін-

тернатурі створюють єдиний цілісний підхід до підготовки лікарів-інтернів, що 

дозволяє готувати фахівців, конкурентоспроможних на європейському та світо-

вому ринках праці. 
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РОБОТА СЕКТОРУ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ  

ВИПУСКНИКІВ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

В’юн В.В., Тельнова Л.Г., Власенко А.В., Домніна І.М. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. 

№1726 «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних 

закладів» у складі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти продов-

жує роботу створений в ННІПО ХНМУ сектор сприяння працевлаштуванню ви-

пускників, основними завданнями якого є: 

- вивчення постійного попиту і пропонування на ринку праці медичних пра-

цівників; 
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- налагодження співпраці з державною службою зайнятості, лікувальними 

установами та Головним Управлінням охорони здоров’я Харківської обласної 

державної адміністрації; 

- надання інформації студентам, випускникам та лікарям-інтернам про вака-

нтні робочі місця відповідно до їх фахової підготовки; 

- надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення вла-

сного резюме та розміщення їх на сайті ХНМУ; 

- інформування деканатів та випускових кафедр про наявні вільні вакансії 

для подальшого працевлаштування випускників [1]. 

Метою діяльності сектору є створення умов для ефективної реалізації права 

випускників університету на працю, сприяння забезпеченню першим робочим мі-

сцем, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, а також накопи-

чення та поновлення бази даних вільних вакансій лікарів-спеціалістів в лікуваль-

них установах Харківського регіону та інших регіонів України [2].  

Налагоджена співпраця ХНМУ з державною службою зайнятості Харківсь-

кої області – Харківським обласним та міським центрами зайнятості, Департамен-

том у справах молоді та спорту. В межах угоди про «Спільну діяльність» та «Пла-

ну спільних дій» між нашим університетом та міським центром зайнятості, центр 

надсилає на університет інформацію щодо потреби лікувальних закладів Харків-

ського регіону в лікарях-спеціалістах. Ця інформація розміщується на сайті 

ХНМУ та доводиться до інтернів та випускників ХНМУ. Проводяться інформа-

ційні зустрічі в інформаційно-консультаційному центром Харківського обласного 

центру зайнятості з актуальних питань зайнятості молоді [3]. 

На сайті нашого університету розміщено інформацію щодо створеного сек-

тору, техніки ефективного пошуку роботи та інформацію щодо вільних вакансій 

лікарів-спеціалістів в лікувальних установах та організаціях Харкова і Харківської 

області та інших регіонів України, а також на сайті ХНМУ відкрито вільний дос-

туп до on-line ресурсу для пошуку роботи, який безкоштовно збирає вакансії з 

сайтів пошуку роботи 64 країн світу. В Україні налічує понад 500 000 вакансій і 

збирає всі пропозиції від роботодавців, які доступні в інтернеті. 

З випускниками ХНМУ, які звертаються в ННІПО з питань працевлашту-

вання, проводиться індивідуальна робота, пропонуються наявні вакантні лікарські 

посади в лікувальних установах Харківщини та інших областей, що надали відпо-

відні пропозиції до нашого навчального закладу, формується база даних вакант-

них робочих місць. За результатами звернень лікарів-інтернів є позитивні резуль-

тати отримання першого робочого місця після закінчення навчання в інтернатурі. 

Згідно наказу МОЗ України від 28.05.2012  № 390 «Про затвердження По-

рядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих нав-

чальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного 

та фармацевтичного профілів» Навчально-науковий інститут післядипломної 

освіти ХНМУ проводить роботу з надання одноразової адресної грошової допо-

моги випускникам ХНМУ, які навчались за державним замовленням. 

У 2015 році одноразову адресну грошову допомогу отримали 75 лікарів: 

o Харківська обл. – 40 лікарів; 

o Чернігівська обл. – 3 лікаря; 

o Полтавська обл. – 6 лікарів; 

o Черкаська обл. – 3 лікаря; 
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o Миколаївська обл. – 2 лікаря; 

o Рівненська обл. – 2 лікаря; 

o Сумська обл. – 6 лікарів; 

o Кіровоградська обл. – 6 лікарів; 

o Херсонська обл. – 1 лікар; 

o Київська обл. – 4 лікаря; 

o Донецька обл. – 1 лікар; 

o Хмельницька обл. – 1 лікар. 

 

У 2016 році одноразову адресну грошову допомогу отримали 65 лікарів: 

o Харківська обл. – 46 лікарів; 

o Волинська обл. – 2 лікаря; 

o Черкаська обл. – 2 лікаря; 

o Вінницька обл. – 1 лікар; 

o Чернігівська обл. – 3 лікаря; 

o Херсонська обл. – 1 лікар; 

o Сумська обл. – 1 лікар; 

o Луганська обл. – 2 лікаря; 

o Миколаївська обл. – 1 лікар; 

o Донецька обл. – 2 лікаря; 

o Полтавська обл. – 4 лікаря. 
 

У 2017 році одноразову адресну грошову допомогу отримали 36 лікарів: 

o 1 Харківська область -  20 лікарів 

o 2 Полтавська область – 4 лікаря 

o 3 Черкаська область – 4 лікаря 

o 4 Кіровоградська область – 1 лікар 

o 5 Донецька область – 2 лікаря 

o 6 Дніпропетровська область – 2 лікаря 

o 7 Сумська область – 2 лікаря 

o 8 Житомирська область – 1 лікар. 

Завдяки кафедральним колективам, ректорату, особисто ректору універси-

тету проф. В.М.Лісовому, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 

планомірно, веде свою роботу та розвивається згідно визначених керівництвом 

університету цілей та задач, з огляду на сучасний стан розвитку післядипломної 

освіти, медичної науки та практики. 
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Редакційно-видавничий відділ 

ХНМУ, пр. Науки, 4, м. Харків, 61022 

izdatknmu@mail.ua  

 
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавництв,  

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серії ДК № 3242 від 18.07.2008 р. 


