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Приказом министра здравоохранения РК утверждено 

 Положение об интернатуре 

 

Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 16 июня 2010 года №452 

 

Об утверждении Положения об интернатуре 

 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 

образовании» и в целях дальнейшего совершенствования клинической 

подготовки студентов приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об интернатуре.  

2. Директору департамента науки и человеческих ресурсов 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Хамзина Н. К.) 

обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан. 

3. Директору департамента административно-правовой работы 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Бисмипьдин 

Ф.Б.) направить настоящий приказ после его государственной 

регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан на 

официальное опубликование в средства массовой информации. 

4. Признать утратившим силу приказ министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 8 ноября 2006 года №523 «Об утверждении 

Положения об интернатуре» (зарегистрированный в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под №4483, 

опубликованный в газете «Юридическая газета» от 27 декабря 2006 года 

№ 221 (1201)). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-

министра здравоохранения Республики Казахстан Каирбекову С.3. 

6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

 

 

Министр Ж. Доскалиев 

 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 

июля 2010 года №6331. 
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Положение об интернатуре  

 

1. Общие положения 

1. Интернатура является формой одно – или двухгодичной подготовки 

обучающихся медицинских высших учебных заведений в рамках 

базового образования.  

2. Основной задачей интернатуры явялется совершенстование 

практической подготовки выпускников медицинских высших 

учебных заведений, повышение профессионального уровня и степени 

их готовности к самостоятельной врачебной деятельности. 

3. Подготовка интернов осуществляется в соотвествии с настоящим 

Положением, типовым учебным планом и программой по каждой 

специальности. Обязательный минимум профессиональной 

образовательной программы по конкретной специальности 

устанвливается государственным общеобязательным стандартом 

образования. Рабочие учебные планы и программы обучения в 

интернатуре утверждается приказом ректора и пересматривается с 

учетом измений государственного общеобязательного стандарта 

образования.  

4. Подготовка интернов за счет государственного бюджета 

осуществляется в рамках государственного образовательного заказа 

на подготовку специалистов с высшим медицинским образованием.  

5. Подготока интернов сверх установленного количества 

государственного образовательного заказа осуществляется на 

договорной основе  с полным возмещением затрат на обучение и 

соблюдением требований настоящего Положения. 

                                    

2. Прием и обучение в интернатуре 

 6.   Подготовка в интернатуре осуществляется по специальностям,       

утвержденным  приказом министра здравоохрания Республики 

Казахстан      от 30 января 2008 года №27 «Об утверждении перечней 

клинических      специальностей подготовки в интернатуре и 

резидентуре»      (зарегистрированный в Реестре государственной 

регистрации       нормативных правовых актов под №5134). 

7. Ректор высшего учебного заведения ежегодно утверждает план 

подготовки интернов по специальностям по согласованию с 

Министреством здравоохранения Республики Казахстан, а также на 

основании заявок местных органов государственного управления 

здравоохранением и организаций здравоохранения в срок не позднее 1 

июля текущего года.  

8.  Прием в интренатуру по специальностям, за исключением врача 

общей практики, осуществляется на конкурсной основе в соотвествии с 
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баллами успеваемости за весь период обучения (с учетом оценок за 

производственную практику). 

9.   К конкурсу допускаются лица, имеющие диплом об окончании 

высшего учебного заведения по специальностям «лечебное дело», 

«педиатрия», «восточная медицина», «стоматология». 

10. Срок приема документов для участия в конкурсе – с 1 июля по 15 

августа текущего года. 

11. Конкурс осуществляется на основе документов, представленных 

студентами в конкурсную комиссию высшего учебного заведения. 

12. Для участия в конкурсе претенденты представляют заявление о 

приеме в интернатуру по конкретной специальности на имя ректора, 

диплом об окончании медицинского высшего учебного заведения 

(подлинник), копию приложения к диплому, копию документа 

удостоверяющую личность. 

13. Зачисление в интернатуру и формирование групп по специальностям 

осуществляются на основании приказа ректора высшего учебного 

заведения не позднее 28 августа текущего года с предоставлением 

информации в Министерсвво здравоохранения Республики Казахстан к 

1 сентября текущего года.  

14. Учебный год в интернатуре начинается с 1 сентября текущего года и 

заканчивается согласно типовой учбеной программе и учебному плану.  

15. Обучающимся в интернатуре по государсвенному  

образовательному заказу выплачивается стипендия согласно Правилам 

выплаты государственных стипендий отдельным категориям 

обучающихся в организациях образования, утвержденным 

постановлением Правительства Республика Казахстан от 7 феврлая 2008 

года №116. 

 16. Студенты, обучающиеся по контракту на платной форме обучения, 

проходят интернатуру на условиях, установленных контрактом.  

 

3. Форма подготовки и контроля интернов 

17. Обучение в интернатуре проводится под руководсвтом 

высококвалифицированных преподавателей с привлечением врачей  

первой и высшей квалификационной категории.  

18. Количество интернов в группе не должно превышать 6 человек.  

19. Обучение интернов проводится на клинических базах высших 

медицинских орагнизаций образования по индивидуальному плану, 

разработанному на основании настоящего Положения, типовых 

учебных планов и программ по конкретной спецальности.  

20. Перечень профилирующих дисциплин, обязательных для изучения 

интерном, предусматривается типовым учебным планом и программой.  

21. В соотвествии с индивидуальным планом интерн: 
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 1) курирует больных в организациях оказывающих доврачебную 

медицинскую помощь, квалифицированную медицинскую помощь, 

специализированную медицинскую помощь, медико-социальную 

помощь; 

 2) участвует в назначении и выполнении диагоностических, 

лечебных и профилактических мероприятий; 

 3) ведет документацию и санитарно-простветительскую работу 

среди населения; 

 4) участвует в составлении отчетов о деятельности отделения; 

5) участвует в профилактических осмотрах диспансеризации, 

присутствует на консилиумах; 

6) участвует в работе обществ терапевтов, хирургов, акушеров-

гинекологов, педиатров и других; 

7) участвует в обходах больных, клинических разборах;         

8) дежурит не менее четырех раз в месяц в лечебно-

профилактических организациях (не учитывается при расчете учебной 

нагрузки интерна, указанной в пункте 24 настоящего Положения); 

9) участвует в работе клинических и клинико-анатомических 

конференций; 

10) присутвует на патолого-анатомических вскрытиях, участвует в 

исследованиях аутопсийных, биопсийных и операционных материалов. 

22. Недельная учебная нагрузка интерна составляет 36 академических 

часов и 18 академических часов самостоятельной работы в клинике. 

Содержание самостоятельной работы  интерна в клинике определяется 

типовой учебной программой специальности.  

23. Объем лечебно-профилактической работы интерна составляет до 

50% нагрузки врача-ординатора по специальности.  

24. Оценка знаний и навыков интернов осуществялется в форме 

текущего и рубежного контроля и итоговой аттестации. 

25. Рубежный контроль проводится ввиде зачетов по смежным 

дисциплинам и основным разделам избранной специальности, 

результаты которого определяют допуск к итоговой аттестации. 

26. В состав аттестационной комиссии включаются 

выскоквалифицированные специалисты в области здравоохранения.  

27. Интерны, освоившие дисциплины учебного плана, допускаются к 

итоговой аттестации по избранной специальности. 

28. Итоговая аттестация проводится в два этапа: 

 1) итоговое тестирование; 

 2) аттестация практических навыков.  

29. Интерны, успешно сдавшие экзамены, получают свидетельство об 

окончании интернатуры с указанием присвоенного профиля 

специальности. Самостоятельная практика выпускника-интерна 
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осуществляется в соотвествии с Правилами проведения 

квалификационных экзаменов для специалистов в области 

здравоохранения, утвержденными приказом и.о. министра 

здарвоохранения Республки Казахстан от 6 ноября 2009 года №661 

(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под №5884). 
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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 
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       Қазақстан Республикасы 

   Денсаулық сақтау министрінің  

    бұйрығымен бекітілген 

                                                                      «12» қыркүйек 2006ж. №391 

 

 

Интернатура туралы Ереже 

 

1. Жалпы ереже 

1. Медициналық жоғары оқу орындарында орындалатын, нақты маман 

бойынша студенттердің бір жылдық міндетті оқу түрі интернатура 

болып табылады.  

2. Интернатураның негізгі міндеттері, ол медициналық жоғарғы оқу 

орындарының түлектерінің тәжірибелік дайындығын жақсарту, 

кәсіби деңгейін және өзіндік дәрігерлік жұмысқа дайындық 

дәрежесін жоғарылату. 

3. Интернатураны өтпегендер клиникалық тәжірибеге жіберілмейді. 

4. Интерндер дайындау осы Ережеге сәйкес, типтік оқу жоспарына 

және бағдарламасы әр маман бойынша жүргізіледі. Міндетті 

минимум кәсіби білім бағдарламасы нақты маман бойынша 

мемлекетті жалпыміндетті білім стандартына сәйкес орындалады. 

Жұмыс оқу жоспары және оқу бағдарламасы интернатурада 

ректормен бекітіледі және мемлекеттік жалпыміндетті білім 

стандарты өзгерістерін есепке ала отырып, әрбір 5 жылда қайта 

қаралады.  

5. Интерндерді дайындау мемлекеттік бюджет есебінен мемлекеттік 

білім беру тапсырылған іс (заказ) шегінде мамандарды жоғарғы 

медициналық және  фармацевтикалық білім бойынша дайындаумен 

жүргізіледі.  

6. Мемлекеттік білім беру тапсырысынан бекітілген саннан артық 

көлемде интерндерді дайындау келісім негізінде оқуға жұмсалған 

қаражатты толық қайтару және осы Ереженің талаптарын 

орындаумен жүргізіледі.  

 

2. Интернатураға қабылдау және оқыту 

7. Интернатураға дайындалу мемлекеттік жалпы білім беру тапсырыс 

бойынша келесі мамандар негізінде жүргізіледі: 

«емдеу ісі» (терапевт, хирург, акушер-гинеколог, жалпы тәжірибе 

дәрігері) «педиатрия» (педиатр, балалар хирургі, жалпы тәжірибе 

дәрігері) «стоматология» (жалпы тәжірибелі дәрігер стоматолог) 

«шығыс медицина» (дәрігер инерефлексотерапевт, мануальді терапия 

дәрігері, фитотерапевт дәрігері, жалпы тәжірибе дәрігері) 
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8. Интернатура мемлекеттік білім жетілдіру таспырысына басқа жедел 

тапшылықты мамандар бойынша мұқтаждық туралы жергілікті 

денсаулық сақтау басқармаларымен хат жүзінде сұраныс беруі 

негізінде маман дайындауға рұқсат етіледі немесе сәйкес денсаулық 

сақтау ұйымдарынының үш жақты келісім шарты негізінде рұқсат 

етіледі.  

9. Типті оқу жоспары және бағдарлмасына сай таңдалған мамандық 

бойынша келісім негізінде интерн дайындау. 

10. Жыл сайын жоғарғы оқу орнының ректоры Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігімен келісе отыра 

мамандар дайындау бойынша жоспары, сонымен қатар 1-шілдеге 

дейінгі  мерзім ішінде жергілікті денсаулық сақтау басқармаларынан  

және денсаулық сақтау ұйымдарынан хат жүзіндегі сұарнысы 

негізінде дайындау жоспарын бекітеді. 

11. Интернатураға қабылдау мамандар бойынша, жалпы тәжірибе 

дәрігер маманынан басқасын конкурстық негізде өткізеді. 

12. Конкурсқа «емдеу ісі», «педиатрия», «шығыс медицина», 

«стоматология» мамандықтары бойынша жоғарғы оқу орынын 

бітіргені туралы дипломы бар адамдар қатысады.  

13. Конкурс жоғарғы оқу орны конкурс комиссиясына ұсынылған 

құжаттар негізінде іске асырады.  

14. Конкурсқа қатысу үшін үміткерлер ректордың атына нақты маман 

бойынша интернатураға қабылдау туралы өтініш жазады, жоғары оқу 

орнын бітіргені туралы диплом және оның қосымша қағазын 

ұсынады, кафедра басшысынан және базалық емдеу мекемелерінің 

жетекші клиницистерінен өтініш жасалған мамандық бойынша 2-ден 

кем емес ұсыныстық хат тапсырады.  

15. Интерантураға түсудің негізгі критериі оқу мерзіміндегі барлық 

кезеңдер (жұмыс тәжірибесі бағасын ескере отырып) емтиханы  

нәтижесі бойынша жинаған орташа балл болып табылады.  

16. Қажетті құжаттарды ұсынғандар, интернатураға ректордың 

бұйрығы бойынша қабылданады. Жоғарғы оқу мекемесі  Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне интернатураға 

қабылданғандар туралы, бұйрықтың көшірмесін 1-қазаннан 

кешіктірмей ұсынуы қажет. 

17. Интернатурада оқу жылы 1-қыркүйектен басталады және 

келісілген оқу бағдарламасы мен оқу жоспарына сай аяқталады.  

18. Интернатурада оқитындарға мемлекеттік білім жетілдіру 

тапсырысы бойынша Қазақстан Республикасындағы бекітілген, 

күшіне енген заңдары негізінде стипендия мөлшерінде ақы төленеді.  

19.  Контракт бойынша ақылы бөлімде оқитын студенттер, 

интернатураны келісілген контракт шарты бойынша өтеді 
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20. Интерннің ауысуы, қайта қабылдануы, оқудан шығарылуы 

Қазақстан Республикасындағы бектілген, күшіне енген заңдары 

негізінде орындалады.  

 

3. Интерннің дайындалу  түрі және жұмысының бақылануы 

21. Интернатурада оқыту жоғары білікті оқытушылар – бірінші және 

екінші дәрігерлік білікті клиницистер, бөлімше меңгерушісі және 

денсаулық сақтау ұйымдарының тәжірибелі дәрігерлері 

жетекшілігімен өтеді.  

22. Интерндер саны 1 топта 6 адамнан аспауы керек. 

23. Интерндер оқыту жоғарғы медициналық білім беру орнының 

клиникалық базасында өтеді, сонымен қатар нақты мамандандыру 

типті оқу жоспары және бағдарламалары бойынша, осы Ереже 

негізінде  жасалған жеке жоспарларға сәйкес кафедарада өтеді.  

24. Интерндердің міндетті түрде оқуының арнайы және аралас пән 

тізімі типті оқу жоспары және бағдарламасымен қарастырылады. 

25. Жеке жоспарға сәйкес интерн: 

1) стационарлы, жедел медициналық көмек ұйымдарында, 

біріншілік медико-санитарлық көмек көрсету 

ұйымдарында ауруларды курациялайды; 

2) диагоностикалық, емдік және алдын алу шараларын 

орындауға қатысады; 

3) қажетті медициналық құжатты және санитарлы-ағарту 

жұыстарын халық арасында жүргізуге қатысады; 

4) бөлімшенің қызметі туралы есеп беру жұмысына 

қатысады; 

5) алдын ала тексеру жұмыстарына, диспансеризацияларға, 

консилиумдерге қатысады; 

6) терапевтер, хирургтер, акшуер-гинекологтар, педиатрлар 

және т.б. қоғамы жұмысына қатысады; 

7) ауруларды аралауға, клиникалық талдауларға қатысады; 

8) емдік-сақтандыру мекемелерінде айына төрт рет 

кезекшілік жасайды (осы Ережеде көрсетілген 26 

тармағында интернннің оқу жүктемеснің есебі 

ескерілмейді); 

9) клиникалқы және клинико-анатомиялық конференцияларға 

қатысады; 

10) мамндығы бойынша дәрістерге қатысады, анатомно-

патологиялық тексерулерге қатысу; 

26. Интерннің апталық оқу жүктемесі 36 академиялық және 

клиникада өзіндік жұмысы 18 академиялық сағатты құрайды. 
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Интерннің клиникадағы өзіндік жұмыс мазмұны маман бойынша 

типті оқу бағдарламасымен анықталады. 

27. Мамандық бойынша интерннің емдеу-сақтандыру жұмысының 

көлемі дәрігер-ординатор жүктемесінің 50%-не дейінгі жұмыс 

мөлшерін құрайды. 

28. Интерн білімін бақылау ағымды, жарты жылдық, қорытынды 

аттестация түрінде іске асады.  

29. Ағымды аттестация аралас пәндер және таңдалған мамандықтың 

негізгі таралымдары бойынша сынақ түрінде өтеді, оның нәтижесі 

жарты жылдық, қорытынды аттестацияға жіберуін анықтайды.  

30. Жарты жылдық аттестация негізгі және аралас пәндер бойынша 

бірінші семестрден кейін өтеді, теориялық білім мен тәжірибелік 

жұмыс бақылауын ескереді.  

31. Интерннің тәжірибелік дағдылар аттестациясын өткізу кезінде, 

аттестациялық комиссия құрамына профильді маман бойынша басты 

мамандар, бөлімше меңгерушілері қатысады.  

32. Таңдалған маман бойынша қорытынды аттестацияға оқу жоспары 

және бағдаламасы бойынша пәнді меңгерген интерндер жіберіледі.  

33. Қорытынды аттестация екі этапта өткізіледі: 

1) тәжірибелік дағдыларды аттестациялау; 

2) типті оқу жоспарына кіретін, таңдалған мамандықтың 

негізгі пәні және аралас пәні бойынша теориялық 

дайындық деңгейін анықтау. 

34.  Интернатураны бітірген кезде емтиханды жақсы тапсырған 

интерндер мамандығы көрсетілген куәлік алады.   
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