
 

ПОЗИЦІЯ 

Генеральної Асамблеї Національної молодіжної ради України 

“Якісна інтернатура для студентів-медиків України” 

 

Від імені Національної молодіжної ради України, платформи молодіжних організацій 

із всіх куточків України, на запит ГО “Українська медична студентська асоціація”, що 

представляє інтереси студентів-медиків з усіх куточків України, ми б хотіли підкреслити 

необхідність створення справедливої, новітньої та ефективної, системи вибору 

випускниками медичних вузів місця для проходження інтернатури та подальшого місця 

роботи. Ми пропонуємо створити єдиний всеукраїнський централізований механізм 

розподілу студентів-медиків на подальше проходження інтернатури, яке буде базуватись на 

результатах системної оцінки професійних знань та здобутків випускника за унфікованою 

системою розподілу балів. 

Проблеми виїзду випускників медичних вишів закордон для пошуку місця роботи, а 

також, ряд інших присутніх у сфері охорони здоров’я проблем, створюють нагальну 

необхідність впровадженню змін в існуючий системі. Ми переконані, що створення 

сучасної, загальнодоступної централізованої системи працевлаштування випускників 

медичних ВНЗ зможе перенести медичну систему України на крок вперед та наблизити її 

до стандартів системи охорони здоров’я країн-лідерів та підвищити 

конкурентноспроможність українського працевлаштування для молодих лікарів в 

порівнянні з перспективами роботи за кордоном. 

Національна Молодіжна Рада України закликає звернути увагу та під час 

реформування медичної сфери врахувати інтерес молодих людей! Спираючись на позицію 

ГО «Українська медична студентська асоціація» – це найбільше об’єднання медичного 

студентства України, до складу якого входять 15 медичних ВНЗ країни. UMSA є членом та 

офіційним представником Міжнародної федерації асоціацій студентів-медиків (IFMSA) в 

Україні.  

Саме завдяки співпраці із представниками медичної спільноти 122 країн світу у нас 

була можливість перейняти досвід щодо налагодження системи розподілу в країнах з 

найвищим рівнем системи охорони здоров'я та ефективно впроваджувати її на теренах 

України. 

Молодь завжди стимулювала зміни в суспільстві. Уже не одне покоління молодих 

українців відіграло значну роль у боротьбі за українську незалежність, свободу слова, 

демократію та базові права людини. 

 Немає сумніву, що Міністерство охорони здоров’я України працює над виконанням 

головних державних документів у сфері охорони здоров’я. Основним документом, що 

регламентує порядок проходження інтернатури є “Положення про спеціалізацію 

(інтернатуру) випускників вищих  медичних  і фармацевтичних  закладів освіти III-IV рівня 

акредитації медичних факультетів університетів”. 



Опираючись на вищевикладене, ми, Генеральна Асамблея НМРУ, хочемо 

привернути увагу до необхідності внесення змін в існуючу систему розподілу та покращити 

умови для проходження інтернатури випускниками медичних вишів, а також впевнитися, 

що цьому питанню приділена належна увага на всіх рівнях державного управління, від 

муніципалітетів до органів державної влади. 

Хочемо звернутись до МОЗ з проханням  зібрати компетентних людей у галузі 

медичної освіти, представників університетів, студентських самоврядувань, громадських 

організацій для обговорення механізму розподілу.  

Студенти-медики та інтерни України, повинні працювати разом з Державою аби 

бути впевненими, що  подальші зміни в системі охорони здоров’я включають в себе 

конкретні дії. Якщо надати студентам-медикам можливість вибирати майбутню професію 

на основі власних бажань та можливостей, то це стане кроком на шляху до створення міцної 

системи охорони здоров’я України. Якщо надати молоді рівні можливості у суспільстві, 

забезпечити її права та створити умови будувати своє життя через активну громадську 

участь, тільки так можна виховати в молоді повагу та любов до Батьківщини. 

 


