
 

 

Правила прийому  та оформлення документів для проходження очної 

частини інтернатури в  Одеському національному медичному 

університеті 

 

Для зарахування до очної частини інтернатури необхідно:  

1. Отримати в деканаті та заповнити наступні документи: особисту картку 

лікаря (провізора)-інтерна, посвідчення  лікаря (провізора)-інтерна, договір на 

на надання платних освітніх послуг (Контракт).  

2. З 1 липня зареєструватися та отримати направлення на заочну базу 

інтернатури в:  

– Департаменті охорони здоров’я та соціального захисту населення Одеської 

ОДА, що розташований за адресою: м.Одеса, вул. Канатна, 83, (для тих, хто 

має розподіл в м. Одесу та Одеську область);  

– Управлінні охорони здоров’я Миколаївської ОДА, що розташований за 

адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 18 (для тих, хто має розподіл в м. 

Миколаїв та Миколаївську область);  

– Департаменті охорони здоров’я Херсонської ОДА, що розташований за 

адресою: м. Херсон, вул. 295 Стрілецької дивізії, 21 ( для тих, хто має розподіл 

в м. Херсон та Херсонську область). 

 Початок заочної частини інтернатури на базі стажування з 1 серпня.  

4. У серпні - зарахування на очну частину інтернатури на Факультеті 

післядипломної освіти ОНМедУ.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перелік документів для зарахування до інтернатури на 

контрактних умовах: 

 

1. Копія паспорту (1, 2, 11 стор.) 

2. Копія ідентифікаційного коду 

3. Копія диплому 

4. Копія додатку до диплому 

5. Копія сертифікату «КРОК – 2» 

6. Наказ чи Витяг з Наказу з Обласного Управління охорони здоров’я ОДА  

   (м.  Одеса, м. Миколаїв, м. Херсон) про працевлаштування на заочну базу. 

7. Наказ чи Витяг з Наказу про зарахування в заочну частину   

   інтернатури  

8. Договір (або копія) з базою стажування 

9. Довідка з деканату про навчання контрактній основі 

10. Заява на зарахування до очної частини інтернатури 

11. Особиста картка лікаря (провізора)-інтерна (повинна бути заповнена) 

12. Посвідчення лікаря (провізора)-інтерна (повинно бути заповнена) 

13. Договір про надання освітніх послуг (повинно бути заповнено) 

14.Фото 3х4 -  4 шт. 

15. Свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу вразі зміни 

прізвища хоча б на одному з вище перелічених документів 

Разом з копіями потрібно мати оригінали перелічених документів. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перелік документів для зарахування до інтернатури за 

держзамовленням: 

 

1. Лист-погодження з МОЗ України або лист МОЗ України про перерозподіл 

2. Копія паспорту (1, 2, 11 стор.) 

3. Копія ідентифікаційного коду 

4. Копія диплому 

5. Копія додатку до диплому 

6. Копія сертифікату «КРОК – 2» 

7. Наказ чи Витяг з Наказу з Обласного Управління охорони здоров’я ОДА  

   (м.  Одеса, м. Миколаїв, м. Херсон) про працевлаштування на заочну базу 

8. Наказ чи Витяг з Наказу про зарахування в заочну частину   

   інтернатури  

9. Угода на працевлаштування за направленням МОЗ України 

10. Довідка з деканату про навчання контрактній основі 

11. Заява на зарахування до очної частини інтернатури 

12. Особиста картка лікаря (провізора)-інтерна (повинна бути заповнена) 

13. Посвідчення лікаря (провізора)-інтерна (повинно бути заповнена) 

14. Фото 3х4 -  4 шт. 

15. Свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу вразі зміни 

прізвища хоча б на одному з вище перелічених документів 

Разом з копіями потрібно мати оригінали перелічених документів. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Перелік документів для зарахування до інтернатури на бюджетних 

умовах: 

 

1. Копія паспорту (1, 2, 11 стор.) 

2. Копія ідентифікаційного коду 

3. Копія диплому 

4. Копія додатку до диплому 

5. Копія сертифікату «КРОК – 2» 

6. Наказ чи Витяг з Наказу з Обласного Управління охорони здоров’я ОДА  

    (м.  Одеса, м. Миколаїв, м. Херсон) про працевлаштування на заочну базу 

7. Наказ чи Витяг з Наказу про зарахування в заочну частину   

    інтернатури  

8. Угода на працевлаштування  

9. Довідка з деканату про навчання контрактній основі 

10. Заява на зарахування до очної частини інтернатури 

11. Особиста картка лікаря (провізора)-інтерна (повинна бути заповнена) 

12. Посвідчення лікаря (провізора)-інтерна (повинно бути заповнена) 

13. Фото 3х4 -  4 шт. 

14. Свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу вразі зміни 

прізвища хоча б на одному з вище перелічених документів 

      Разом з копіями потрібно мати оригінали перелічених документів. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


