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Меморандум про співпрацю
між

Некомерційною Установою “Євразійський центр акредитації і 
забезпечення якості освіти та охорони здоров’я”

і
Державною організацією “Центр тестування професійної компетентності 
фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” 

при Міністерстві охорони здоров’я України”

1. СТОРОНИ
Сторонами в цій угоді про партнерство виступають Некомерційна Установа 

“Євразійський центр акредитації і забезпечення якості освіти та охорони 
здоров'я” (надалі іменується - НУ ЄЦА) в особі Генерального директора 
Сарсенбаєвої Саули Сергазієвни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та 
Державна організація “Центр тестування професійної компетентності фахівців з 
вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при Міністерстві 
охорони здоров'я України” (надалі іменується - Центр тестування) в особі 
Директора Олійник Лесі Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, з іншого 
боку, що надалі іменуються “Сторони”.

Сторони, визнаючи важливість:
- акредитації організацій освіти і освітніх програм для забезпечення якості 

та розвитку медичної, стоматологічної, фармацевтичної, сестринської освіти і 
охорони громадського здоров'я та гарантії відповідності академічних стандартів 
національній рамці кваліфікації, галузевій рамці кваліфікації та професійним 
стандартам;

- впровадження і розвитку безперервної медичної, стоматологічної та 
фармацевтичної освіти і підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров'я з 
використанням інноваційних та симуляційних освітніх технологій;

- участі професійних асоціацій в реалізації державних програм з 
модернізації медичної, стоматологічної, фармацевтичної, сестринської освіти і 
розвитку системи охорони здоров'я та підвищення якості медичної допомоги;

- розвитку національної системи акредитації медичної освіти, організацій 
освіти і освітніх професійних програм, що заслуговує на довіру і визнається 
всіма зацікавленими сторонами: організаціями освіти, здобувачами освіти, 
викладачами і фахівцями охорони здоров'я, уповноваженими органами, 
організаціями і органами системи охорони здоров'я, професійними асоціаціями 
та загалом громадськістю;

- високого ступеня прозорості системи акредитації, яка повинна 
застосовувати стандарти специфічні для медицини та інших спеціальностей 
охорони здоров'я, а довіра до неї повинна базуватися на академічній 
доброчесності, компетентності, ефективності та справедливості системи;

Беручи до уваги місію, цінності, цілі, внесок і досягнення кожної зі 
сторін в галузі забезпечення якості медичної освіти та охорони здоров'я, а також 
намір зміцнювати і розширити співпрацю і взаємодопомогу в реалізації програм 



з модернізації медичної освіти та системи охорони громадського здоров'я, 
забезпечення якості професійної освіти в сфері охорони здоров'я на основі 
принципу рівності і взаємної поваги,

досягли порозуміння.

З метою зміцнення відносин Сторони висловлюють свою згоду на 
довгострокове співробітництво:

- Сторони погоджуються налагодити і розвивати співпрацю в галузі 
забезпечення якості професійної освіти в сфері охорони здоров'я, в галузі 
акредитації організацій медичної освіти та організацій додаткової освіти 
(безперервної медичної освіти/безперервного професійного розвитку), в галузі 
освітніх професійних програм і забезпечення якості медичної, стоматологічної, 
фармацевтичної та сестринської освіти і системи охорони здоров'я;

- діяльність обох Сторін буде спрямована на покращення зовнішніх систем 
забезпечення якості, таких як: зовнішнє незалежне тестування в формі Єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), внутрішніх інституціональних 
механізмів забезпечення якості, впровадження міжнародних принципів і 
найкращих практик забезпечення якості вищої професійної освіти в сфері 
охорони здоров'я і підвищення якості надання медичної допомоги;

- Сторони надають консультативно-експертну допомогу для покращення 
якості освітніх професійних програм, зовнішнього незалежного тестування, 
програм післядипломної підготовки, підвищення кваліфікації фахівців у сфері 
охорони здоров'я і розвитку системи безперервної медичної освіти;

- Сторони розвивають співпрацю у сфері медичної освіти, підвищення 
потенціалу і розвитку компетенцій викладачів медичних закладів вищої освіти, 
впровадження інноваційних технологій в медичній освіті, покращення якості 
тестових завдань ЄДКІ.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ
2.1 Сторони здійснюють і розвивають партнерство в галузі забезпечення 

якості медичної, стоматологічної, фармацевтичної та сестринської освіти, 
охорони громадського здоров'я, післядипломної освіти (клінічна ординатура, 
магістратура, PhD, докторантура), безперервного професійного розвитку, 
інформаційної та експертно-аналітичної діяльності, сприяючи реалізації 
державної політики в галузі експертизи, незалежної оцінки освітніх програм, 
проведення якісного зовнішнього незалежного тестування знань здобувачів;

2.2 Сторони співпрацюють у галузі розвитку системи регулювання і 
управління вищої та післядипломної професійної освіти, підвищення 
кваліфікації фахівців у галузі охорони здоров'я згідно з потребами національних 
систем охорони здоров'я та принципами міжнародної практики із забезпечення 
якості освіти в сфері охорони здоров'я;

2.3 Сторони беруть участь у процесі акредитації освітніх професійних 
програм в якості академічних експертів;

2.4 Сторони реалізують співробітництво у сфері медичної освіти, підвищення 
потенціалу викладачів медичної освіти, розвитку ключових компетенцій 



експертів, акредитації освітніх програм та ефективного впровадження 
інноваційних технологій в медичну освіту і охорону громадського здоров'я.

2.5 Сторони в рамках Меморандуму і партнерства:
- консолідують свою діяльність і об'єднують потенціал обох організацій і 

академічної, наукової та медичної громадськості для забезпечення ефективної 
реалізації державних програм з модернізації медичної, стоматологічної, 
фармацевтичної та сестринської освіти і системи охорони здоров'я в обох 
державах;

- забезпечують спрямованість зусиль обох Сторін на інституційний 
розвиток організацій медичної освіти, Центру тестування, наукових центрів, 
організацій післядипломної та додаткової освіти і організацій охорони здоров'я 
(клінічних баз) згідно з потребами розвитку сучасної системи охорони здоров'я і 
для досягнення встановлених міжнародними стандартами вимог до професійно- 
громадської акредитації та забезпечення якості освіти;

- підтримують солідарне прагнення обох Сторін покращити якість освітніх 
програм (за спеціальностями: Лікувальна справа, Педіатрія, Стоматологія, 
Громадське здоров'я, Медична психологія, Фармація, Сестринська справа), 
програм післядипломної підготовки та безперервного професійного розвитку 
медичних організацій освіти, наукових центрів, організацій додаткової освіти, 
згідно з потребами системи охорони здоров'я та надання медичної допомоги;

- сприяють впровадженню принципів міжнародної практики в галузі 
забезпечення якості професійної освіти в сфері охорони здоров'я;

3. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В РАМКАХ ЦЬОГО 
МЕМОРАНДУМУ

Для досягнення спільних цілей і результатів Сторони розглядають такі 
Дії:

- залучення членів Сторін до участі в проведенні навчальних заходів з 
питань забезпечення якості тестування здобувачів вищої медичної освіти, 
акредитації організацій і освітніх програм медичної освіти;

- обмін інформацією та експертними знаннями, які включатимуть в себе 
інформацію про програми навчання та зовнішнього незалежного тестування, з 
урахуванням основних вимог конфіденційності кожної зі Сторін;

- обмін досвідом створення та покращення системи безперервного 
професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я, матеріалами з питань 
вдосконалення медичної освіти і науки, публікаціями та науковою інформацією;

- спільні публікації та звіти для покращення якості навчання та 
підготовки фахівців у сфері охорони здоров'я і надання медичної допомоги 
населенню країни;

- проведення взаємних консультацій, спільних форумів, міжнародних 
конференцій, тематичних семінарів, робочих зустрічей з питань забезпечення і 
покращення якості медичної та безперервного професійного розвитку фахівців у 
сфері охорони здоров'я з метою вироблення пропозицій із проблем, що 
становлять взаємний інтерес для Сторін;

- розробка і реалізація спільних навчальних, консультаційних, 
інноваційних і дослідницьких міжнародних проектів у співпраці з закордонними 



організаціями-партнерами, міжнародними експертами та Республіканським 
громадським об'єднанням “Національний центр незалежної екзаменації” 
(Республіка Казахстан);

- навчання національних експертів із питань формування політики 
оцінювання знань, навичок і професійних вмінь та методів оцінювання клінічних 
компетенцій здобувачів освіти (студентів, інтернів, резидентів), а також, 
кваліфікації фахівців системи охорони здоров'я;

- участь у заходах, семінарах, міжнародних і регіональних конференціях, 
організованих однією зі Сторін.

4. УГОДИ
4.1 У разі прийняття Сторонами рішення про спільну участь в певному 

проекті (спільній діяльності), Сторони можуть підписати договір про спільну 
діяльність, в якому будуть визначені частки участі кожної зі Сторін, етапи 
(строки) виконання зобов'язань, порядок розподілу доходів і витрат та інші 
умови, що мають значення для реалізації спільного проекту.

4.2 У цей Меморандум, за потреби, можуть бути внесені зміни і доповнення 
за взаємною письмовою згодою Сторін. Зміни та доповнення до Меморандуму 
вступають в силу після підписання Сторонами відповідних протоколів, які 
будуть невіддільною частиною цієї Угоди.

4.3 Меморандум є двостороннім і не зачіпає відносини Сторін із третіми 
особами, а також права та обов'язки Сторін, що випливають із інших договорів, 
учасниками яких вони є.

4.4 Питання тлумачення і застосування положень цього Меморандуму, а 
також можливі спірні питання, що виникають із цього Меморандуму, або 
можливі спірні питання, що виникають при його реалізації, підлягають 
вирішенню шляхом консультацій або переговорів між Сторонами.

5. УМОВИ СПІВПРАЦІ
5.1 Обидві Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про 

наміри, яка не тягне за собою жодних юридичних і фінансових зобов'язань у 
зв'язку зі спільною діяльністю Сторін.

5.2 Сторони погоджуються, що всі практичні питання, пов'язані з 
організацією конкретних видів діяльності, сформовані у пункті 3 цього 
Меморандуму, будуть узгоджені окремо між уповноваженими представниками 
обох Сторін.

5.3 Партнери поважають принципи взаємоповаги і рівності.

6. 6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
6.1 Сторони зобов'язуються не розголошувати отриману одне від одного 

інформацію конфіденційного характеру і використовувати отриману 
інформацію лише з метою, передбаченою цим Меморандумом.

6.2 Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності щодо 
інформації та даних, отриманих у ході спільної діяльності.
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