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Щоденник роботи лікаря інтерна зі 

спеціальності «Психіатрія» складений згідно 

навчального плану і програми інтернатури зі 

спеціальності «Психіатрія», яка розроблена 

Харківською медичною академією 

післядипломної освіти, Національним 

медичним університетом ім. О.О. 

Богомольця, Вищим державним навчальним 

закладом України «Буковинський державний 

медичний університет» і затверджені МОЗ 

України. 

Щоденник роботи лікаря-інтерна зі 

спеціальності «Психіатрія» призначений для 

підготовки лікарів-інтернів зі спеціальності 

«Психіатрія». 
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