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Положення 

про інтернатуру випускників 

Сумського національного аграрного університету 

  

Положення про інтернатуру випускників Сумського НАУ розроблене 

відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу 

освіту», на підставі внутрішніх нормативних документів: 

– Статуту Сумського національного аграрного університету; 

– Стратегії розвитку Сумського національного аграрного університету 

на 2015–2020 роки; 

– Положення про організацію освітнього процесу в Сумському 

національному аграрному університеті.  

I. Загальні положення 

     1.1. Інтернатура   є    формою післядипломної підготовки випускників 

факультетів ветеринарної медицини, інженерно-технологічного, біолого-

технологічного, агротехнологій та природокористування після  закінчення  

якої  їм підтверджується (присвоюється) відповідна кваліфікація та видається 

сертифікат. 

     1.2. Основним   завданням   інтернатури  є  підвищення  рівня практичної 

підготовки випускників Сумського національного аграрного університету, їх 

професійної готовності до самостійної професійної діяльності. 

     1.3. До інтернатури не зараховуються випускники, які вступили до 

аспірантури вищих закладів освіти і науково-дослідних інститутів, а також ті, 

які не працюють за фахом. 

     1.4. Інтернатура проводиться в заочно-очній формі навчання на 

профільних кафедрах відповідних факультетів та інституті  післядипломної  

освіти Сумського національного аграрного університету, а також  

стажування  в  базових підприємствах, установах, організаціях та закладах 

агропромислового виробництва. 

 



II. Зарахування до інтернатури 

     2.1. В  інтернатуру  зараховуються випускники факультетів ветеринарної 

медицини, інженерно-технологічного, біолого-технологічного, 

агротехнологій та природокористування Сумського національного аграрного 

університету  після  складання  державних іспитів,  присвоєння первинної 

кваліфікації та отримання диплому зі  спеціальності освітнього ступеня 

спеціаліст, магістр. 

     2.2. Зарахування    випускників   до   інтернатури здійснюється  наказом  

ректора Сумського НАУ на підставі поданих заяв. У наказі про зарахування 

вказується спеціальність, а також факультет, який здійснює супроводження 

фахового стажування та підприємство, куди працевлаштований випускник. 

     2.3. Підставою для зарахування до інтернатури є диплом  з  відповідної    

спеціальності та довідка про працевлаштування. 

III. Організація освітнього процесу 

    3.1. Підготовка фахівців в інтернатурі проводиться за індивідуальними 

навчальними планами,  розробленими на  підставі  навчальних планів і 

програм післядипломної підготовки,  у відповідності  з Кваліфікаційними  

характеристиками  фахівців відповідних спеціальностей.  

      3.2. Тривалість навчання в інтернатурі 3 роки, з яких перший рік – 

попередня інтернатура (предінтернатура), другий і третій - фахова 

інтернатура. 

    3.3. На перший рік навчання за слухачем закріплюється індивідуальний 

консультант з числа провідних викладачів випускових кафедр, фах якого 

співпадає з профілем виробничого напряму випускника. Через 6 місяців 

проводиться попереднє анкетування слухача інтернатури та моніторинг 

фахових знань та вмінь. Завершується перший рік навчання в 

предінтернатурі підсумковим зрізом знань у формі тестування та 

індивідуальною співбесідою. За результатами  контрольних заходів надається 

рекомендація на навчання у фаховій інтернатурі за відповідним напрямом. 

    3.4. Викладач регулярно, не рідше одного раз на квартал, надає в 

електронному вигляді інформаційну підтримку з профілю випускника 

(наукову, методичну, практичну літературу), проводить on-line 

консультування з актуальних питань. 



3.5. Протягом навчання в інтернатурі кожні пів року проводиться 

тестування слухачів та моніторинг знань та вмінь, які вони отримали за час 

проходження виробничого підвищення кваліфікації.  

    3.6. На початку другого року навчання в інтернатурі слухач, разом з 

керівником фахового стажування, визначає проблемні виробничі питання, які 

існують на базовому підприємстві та які будуть вирішуватись  протягом двох 

років.  

     3.7. За результатами другого року інтернатури, слухач пропонує комплекс 

заходів по вирішенню досліджуваної проблеми на базовому підприємстві та 

представляє результати у вигляді обґрунтованих рекомендацій або бізнес 

плану, які проходять процедуру захисту комісії у складі спеціаліста 

підприємства і керівника підвищення кваліфікації від університету.  

    3.8. Протягом третього року навчання в інтернатурі слухач готує та 

представляє перспективний план розвитку відповідної галузі базового 

підприємства та захищає свою роботу комісії у складі керівника галузі 

підприємства та керівника підвищення кваліфікації від університету. За 

результатами контрольних етапів другого та третього року інтернатури, 

рішенням випускової кафедри слухач допускається до підсумкової атестації. 

IV. Атестація навчання в інтернатурі 

     3.8. Підсумкова атестація слухачів інтернатури проводиться комісією у 

складі представників випускової кафедри Сумського НАУ, наукових установ, 

агробізнесу та місцевої влади, під час якої випускники складають 

професійний тест, практичний іспит та проходять співбесіду.  

     3.9 За результатами навчання в інтернатурі, випускнику видається 

сертифікат, в якому визначають рівні теоретичної і практичної фахової 

підготовки за переліком знань і вмінь (не менше 100 вмінь).  

Результатом навчання в інтернатурі є виробниче підтвердження 

фахової кваліфікації, що є підставою включення випускника до банку даних  

для надання пропозицій та рекомендацій українським та іноземним 

роботодавцям. 


