
WFME/AMSE стандарттары негізіндегі IAAR 
базалық медициналық жəне фармацевтикалық 

білімнің білім беру бағдарламасын 
мамандандырылған аккредиттеу 

СТАНДАРТТАРЫ
(Қазақстан Республикасы)



 

АККРЕДИТТЕУ ЖӘНЕ РЕЙТИНГТІҢ ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГІ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

WFME/AMSE стандарттары негізіндегі IAAR базалық 
медициналық және фармацевтикалық білімнің білім беру 

бағдарламасын мамандандырылған аккредиттеу  
СТАНДАРТТАРЫ 

(Қазақстан Республикасы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Астана 2018 



БАЗАЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘНЕ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АККРЕДИТТЕУ 
СТАНДАРТТАРЫ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3 

 
Алғысөз 

 
1. «Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» коммерциялық емес 
мекемесімен ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ ЕНГІЗІЛГЕН. 
2. «Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» коммерциялық емес 
мекемесі директорының 2018 жылғы 25 мамырдағы № 68-18/1-ОД 
бұйрығымен БЕКІТІЛДІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ.  
3. Осы стандартта «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 
жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңының нормалары іске асырылған. 
4. ТӨЛНҰСҚАНЫҢ ҰСТАУШЫСЫ Аккредиттеу және рейтингтің 
тәуелсіз агенттігі: 010000, Астана қ., Б. Момышұлы к-сі, 2  

5. ЕКІНШІ БАСЫЛЫМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы стандартты «Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» 

коммерциялық емес мекемесінің рұқсатынсыз толық немесе ішінара қайта 
шығаруға, көбейтуге және таратуға болмайды. 

Стандарттар ҚР ДСМ және ҚР БҒМ ұсынымдарын ескере отырып 
әзірленді 



БАЗАЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘНЕ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АККРЕДИТТЕУ 
СТАНДАРТТАРЫ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4 

МАЗМҰНЫ 

 
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ ................................................ 5 
1. Қолдану саласы .............................................................................................................................. 5 
2 Нормативтік сілтемелер .................................................................................................................. 5 
3 Терминдер мен анықтамалар ......................................................................................................... 6 
4. Белгілер мен қысқартулар ............................................................................................................. 9 
5. Жалпы ережелер ............................................................................................................................. 9 
6. Мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын енгізудің негізгі мақсаттары .................... 10 
7. Мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын қалыптастыру қағидаттары ..................... 10 
8. Білім беру бағдарламасын мамандандырылған аккредиттеуден өткізу рәсімі ...................... 11 
9. Кейінгі рәсімдер ........................................................................................................................... 14 
10 Аккредиттеу стандарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі .......................... 15 
11. АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ ........................................................................................ 15 
11.1 «МИССИЯ ЖӘНЕ ОҚЫТУДЫҢ СОҢҒЫ НӘТИЖЕЛЕРІ» СТАНДАРТЫ...................... 15 
11.2 «БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ» СТАНДАРТЫ .............................................................. 17 
11.3 «БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН БАҒАЛАУ» СТАНДАРТЫ ....................................... 22 
11.4 «СТУДЕНТТЕР» СТАНДАРТЫ ............................................................................................. 24 
11.5 «СТУДЕНТТЕРДІ БАҒАЛАУ» СТАНДАРТЫ ..................................................................... 26 
11.6 «АКАДЕМИЯЛЫҚ ШТАТ / ОҚЫТУШЫЛАР» СТАНДАРТЫ ......................................... 27 
11.7. «БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ» СТАНДАРТЫ .................................................................... 29 
11.8 «БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ЕТУ» СТАНДАРТЫ ....................................................... 31 
11.9 «ҮЗДІКСІЗ ЖЕТІЛДІРУ» СТАНДАРТЫ .............................................................................. 33 
12. Кітапнама .................................................................................................................................... 35 

 
 

 



БАЗАЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘНЕ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АККРЕДИТТЕУ 
СТАНДАРТТАРЫ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5 

МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ 
 

Негізгі ережелер 
 

1. Қолдану саласы 
 
1.1 Осы стандарттар «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, 

медициналық білім беру сапасын арттыру жөніндегі халықаралық 
стандарттарға (WFME/AMSE) сәйкес халықаралық аккредиттеу стандарттарына 
сәйкес әзірленген және медициналық білім беру ұйымдарына және білім беру 
бағдарламасын мамандандырылған аккредиттеуден өткізуге қойылатын 
талаптарды белгілейді. 

1.2 Осы стандарттар білім беру бағдарламасын мамандандырылған 
аккредиттеуді жүргізуге қойылатын талаптарды айқындайды. 

1.3 Осы стандарт мәртебесіне, ұйымдық-құқықтық нысанына, 
ведомстволық бағыныстылығы мен меншік нысанына қарамастан, 
медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасын мамандандырылған 
аккредиттеу рәсімін жүргізу кезінде қолданылады. 

1.4 Осы стандарттарды медициналық білім беру ұйымы қызметті ішкі 
бағалау және тиісті ішкі нормативтік құжаттаманы әзірлеу үшін де пайдалана 
алады. 
  

2 Нормативтік сілтемелер 
Осы стандартта келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер пайдаланылды: 
2.1 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі 

№ 319-III Заңы. 
2.2 Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 

9 қарашадағы № 603 Заңы. 
2.3 Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне жоғары оқу орындарының академиялық және 
басқарушылық дербестігін кеңейту мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 4 шілдедегі № 171-VІ Заңы. 

2.4  Қазақстан Республикасының «Сәйкестікті бағалау саласындағы 
аккредиттеу туралы» 2008 жылғы 5 шілдедегі № 61-IV Заңы. 

2.5 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2018 
жылғы 5 наурыздағы «Президенттің бес әлеуметтік бастамасы» атты халыққа 
Жолдауы.  

2.6  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 1 
қарашадағы № 629 «Аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік 
аккредиттеу органдарын тану және танылған аккредиттеу органдарының, 
аккредиттелген білім беру ұйымдары мен білім беру бағдарламаларының 
тізілімін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы. 
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2.7  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 
31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» бұйрығы. 

2.8  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 
30 қазандағы № 595 «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы. 

2.9 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 
сәуірдегі № 152 «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін 
ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы. 

2.10 Дүниежүзілік медициналық білім беру Федерациясының базалық 
медициналық білім беру сапасын арттыру жөніндегі халықаралық стандарттары 
(ДМББФ, Копенгаген университеті, 2017). 

2.11 Фармация бойынша кәсіби бағдарламаларды аккредиттеудің 
стандарттары мен нұсқаулық қағидаттары (Accreditation standards and guidelines 
for the professional program in pharmacy leading to the doctor of pharmacy degree, 
Adopted: January 23, 2011, Effective: February 14, 2011). 

 

3 Терминдер мен анықтамалар 
 
Осы стандарттарда 2-тармақта көрсетілген нормативтік-құқықтық 

актілерге сәйкес терминдер мен анықтамалар қолданылады. 
Оларға қосымша осы стандарттарда келесі анықтамалар белгіленген:  
Академиялық ұтқырлық: өзінің жоғары және (немесе) жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру ұйымында немесе басқа жоғары және (немесе) 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымында оқуын жалғастыру үшін 
академиялық кредиттер түрінде меңгерген оқу бағдарламаларын, пәндерін 
міндетті түрде қайта тапсыра отырып білім алушыларды немесе оқытушы-
зерттеушілерді оқыту немесе зерттеулер жүргізу үшін белгілі бір академиялық 
кезеңге (семестрге немесе оқу жылына) басқа жоғары және (немесе) жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымына (ел ішінде немесе шетелде) ауыстыру. 

Білім беру бағдарламаларын аккредиттеу: аккредиттеу органының 
олардың сапасы туралы объективті ақпарат беру және оны арттырудың тиімді 
тетіктерінің бар екенін растау мақсатында білім беру бағдарламаларының 
(мамандықтың) белгіленген аккредиттеу стандарттарына (регламенттеріне) 
сәйкестігін тану рәсімі. 

Талдау: аккредиттеу объектісінің жекелеген бөліктерін бөлумен 
және/немесе зерделеумен сипатталатын зерттеу әдісі, білім беру қызметтерінің 
сапасын бағалау үшін деректерді анықтау, жинау рәсімі. 

Сыртқы сараптау комиссиясының сапары (Site Visit of the External 
Expert Panel): шынайылықтың ЖОО-ның өзін-өзі бағалауы бойынша бұрын 
ұсынылған есеппен сәйкестігін тексеруді, ұсынылатын білім беру 
қызметтерінің сапасы мен тиімділігін бағалауды, стейкхолдерлермен 
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әңгімелесуді және сауалнама жүргізуді, сондай-ақ сапаны арттыру бойынша 
ұсынымдар әзірлеуді көздейтін тұтас аккредиттеу үдерісінің жалпы 
қабылданған құрамдасы. 

Қашықтықтан білім беру технологиялары: білім алушы мен педагогтің 
жанама (қашықтықта) немесе толық емес жанама өзара іс-қимылы кезінде 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен телекоммуникациялық 
құралдарды қолдана отырып жүзеге асырылатын оқыту. 

Кредиттерді аудару мен жинақтаудың Еуропалық жүйесі (European 
Credit Transferand Accumulation System; ECTS): білім беру бағдарламаларын 
жоспарлаудың, сипаттаудың, оқыту нәтижелерін белгілеудің және танудың, 
сондай-ақ пәндердің еңбек сыйымдылығын оның барлық компоненттеріне 
айқындау жолымен жеке білім беру траекториясы бойынша студенттің 
ілгерілеу серпінін мониторингтеудің студентке орталықтанған тәсілі. 

Білім беру бағдарламасының сапасы: білім алушылар мен түлектердің 
құзыреттілік деңгейінің кәсіптік стандарттардың талаптарына және білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын ұйым белгілеген қосымша талаптарға 
сәйкестігі. 

Кредиттік оқыту технологиясы: академиялық кредиттер жинақтай 
отырып, білім алушылардың пәндерді оқу кезектілігін таңдауы және дербес 
жоспарлауы негізінде оқыту. 

Білім беру бағдарламасы: оқытудың мақсатын, нәтижелері мен 
мазмұнын, білім беру үдерісін ұйымдастыруды, оларды іске асыру тәсілдері 
мен әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттарын қамтитын білім 
берудің негізгі сипаттамаларының бірыңғай кешені. 

Білім беру мониторингі: білім беру үдерістерін жүзеге асырудың жай-
күйі мен нәтижелері мен шарттары өзгеруінің серпінін, білім алушылар 
контингентін, білім беру ұйымдары желісін, сондай-ақ олардың қызметі 
жетістіктерінің рейтингтік көрсеткіштерін жүйелі түрде байқау, талдау, бағалау 
және болжау.  

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы: 
жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге 
асыратын жоғары оқу орны. 

Бағалау: білім беру қызметтерінің жоспарланған нәтижелеріне, шешімдер 
қабылдау үшін бағдарламаның білім беру мақсаттарына қол жеткізу дәрежесін 
анықтау және сапаны одан әрі арттыру бағытын анықтау әдісі. Талдау 
барысында жиналған деректер мен дәлелдемелерді түсіндіру. 

Өзін-өзі бағалау есебі: өзін-өзі бағалау қорытындылары бойынша ЖОО 
әзірлейтін және аккредиттелетін органның қарауы және шешім қабылдауы 
үшін ұсынылатын құжат. 

Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат: ұжымдық талқылау 
негізінде айқындалған және жоғары оқу орнының басшылығы бекіткен сапаны 



БАЗАЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘНЕ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АККРЕДИТТЕУ 
СТАНДАРТТАРЫ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8 

қамтамасыз ету бойынша дамудың негізгі басымдықтары мен құндылық 
бағдарларын сипаттайтын негізгі бағыттар. 

Реаккредитация: мамандандырылған аккредиттеу туралы куәліктің 
қолданылу мерзімі өткеннен кейін бұрын аккредиттелген аккредиттеу 
органының білім беру бағдарламасын қайта аккредиттеуі. 

Оқу нәтижелері: білім алушылардың білім беру бағдарламасын игеру 
бойынша алған, көрсететін білімдерінің, машықтарының, дағдыларының 
бағалаумен расталған көлемі және қалыптасқан құндылықтар мен қатынастар. 

Нәтижелілігі: жоспарланған қызметті іске асыру және жоспарланған 
оқыту нәтижелеріне қол жеткізу дәрежесі. 

Өзін-өзі бағалау: институционалдық және (немесе) мамандандырылған 
аккредиттеу стандарттары мен өлшемшарттары негізінде ЖОО-ны дербес 
бағалау рәсімі. 

Сапа жүйесі: белгіленген ережелер мен қабылданған әдістемелерге сәйкес 
сапа менеджментінің белгілі бір функцияларын орындайтын және білім беру 
бағдарламасының барлық түлектерінің кәсіби стандарттарға сәйкес белгіленген 
талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ететін ұйымдардағы рәсімдер, бөлімшелер 
мен лауазымды тұлғалардың жиынтығы. 

Стейкхолдер (stákeholder): белгілі бір саладағы қызметке, шешім 
қабылдауға мүдделі және/немесе қатысы бар жеке тұлға, тұлғалар тобы немесе 
ұйым. 

Білім берудегі студентке орталықтанған тәсіл: жоғары білім берудегі 
болон реформаларының негізін қалаушы қағидаты, ол білім беру үдерісіндегі 
акценттерді оқытудан (білімді «таратудағы» профессорлық-оқытушылық 
құрамның негізгі рөлі ретінде) оқуға (студенттің белсенді білім беру қызметі 
ретінде) ауыстыруды көздейді. 

Оқу бағдарламасы: әрбір оқу пәні, әрбір оқу тәртібі және (немесе) 
модуль бойынша меңгерілуге тиіс білімнің, машықтың, дағдылар мен 
құзыреттердің мазмұны мен көлемін айқындайтын бағдарлама. 

Оқу жоспары: тиісті білім беру деңгейіндегі білім алушылардың оқу 
пәндерінің, оқу тәртіптерінің және (немесе) модульдерінің, кәсіптік 
практикасының, оқу қызметінің өзге де түрлерінің тізбесін, реттілігін, көлемін 
(еңбек сыйымдылығын) және бақылау нысандарын регламенттейтін құжат. 

Сараптамалық бағалау: кейіннен шешім қабылдау мақсатында 
мамандардың пікірін талдау негізінде бағалау рәсімі. 

Тиімділік: қол жеткізілген нәтиже мен пайдаланылған ресурстар 
арасындағы байланыс. 
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4. Белгілер мен қысқартулар 

Осы стандарттарда 2-бөлімде көрсетілген нормативтік құжаттарға сәйкес 
қысқартулар пайдаланылады, оларға қосымша келесі белгілеулер мен 
қысқартулар пайдаланылады:  

ҚР – Қазақстан Республикасы 
ҚР ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі; 
ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі; 
ЖОО – жоғары оқу орны; 
ССК – сыртқы сараптау комиссиясы 
МЖМБС – Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары 
ББДМБ – білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
ҮКД – үздіксіз кәсіби даму 
ҮМБ – үздіксіз медициналық білім беру 
ПОҚ – профессорлық -оқытушылық құрам 
ҰБШ – Ұлттық біліктілік шеңбері 
ҰБЖ – ұлттық біліктілік жүйесі 
БББ – білім беру бағдарламасы 
БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары; 

SWOT-талдау – күшті және әлсіз жақтарды, ұйымның проблемалары мен 
мүмкіндіктерін талдау, ағылшын сөздерінің аббревиатурасы: S (strengths) - 
күшті жақтар, W (weaknesses) - әлсіз жақтар, o (opportunities) – қолайлы 
мүмкіндіктер, T (threats) – қауіптер. 
  

5. Жалпы ережелер 
Мамандандырылған аккредиттеу осы стандарт негізінде жүргізіледі. 

Негізгі ережелер; «Миссия және түпкілікті нәтижелер» стандарты; «Білім беру 
бағдарламасы» стандарты; «Студенттерді бағалау» стандарты; «Студенттер» 
стандарты; «Академиялық штат/оқытушылар» стандарты; «Білім беру 
ресурстары» стандарты; «Білім беру бағдарламасын бағалау» стандарты; 
«Басқару және әкімшілендіру» стандарты; «Үздіксіз жетілдіру» стандарты. 
Медициналық білім беру ұйымдарын мамандандырылған аккредиттеу 
стандарттары Дүниежүзілік медициналық білім беру федерациясының 
Денсаулық сақтау және медициналық білім беру жүйесінің ұлттық 
ерекшеліктерін енгізе отырып, базалық медициналық білім беру сапасын 
жақсарту жөніндегі халықаралық стандарттары негізінде және және «Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау секторында технологияларды беру және 
институционалдық реформа жүргізу» жобасының «Медициналық Білім және 
ғылым реформасы» С құрамдауышын іске асыру шеңберінде халықаралық 
консультанттардың ұсынымдарына сондай-ақ Дүниежүзілік медициналық білім 
беру Федерациясының базалық медициналық білім беру сапасын жақсарту 
жөніндегі халықаралық стандарттарға (Копенгаген, 2012 ж.), Қазақстан 
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Республикасы Денсаулық сақтау жүйесінің ұлттық ерекшеліктерін, «Мейірбике 
ісі» мамандығы бойынша университеттік білім беру жөніндегі комиссияның 
стандарттарын (CCNE, АҚШ, 2009 ж.) енгізе отырып, Фармация жөніндегі 
кәсіби бағдарламаларды аккредиттеудің Солтүстік американдық моделіне 
енгізілген толықтыруларға сәйкес әзірленген. 

 

6. Мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын енгізудің негізгі 
мақсаттары  

Білім беру бағдарламаларындағы сапаны бағалау аккредиттеу 
стандарттарының негізі болып табылады және мақсаттарды қамтиды: 

6.1 Мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын енгізудің негізгі 
мақсаттары келесілер болып табылады: 

6.1.1 білім беру сапасын қамтамасыз етудің халықаралық практикасымен 
үйлестірілген аккредиттеу моделін енгізу; 

6.1.2 ұлттық жоғары білім беру жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
үшін кәсіптік және білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау; 

6.1.3 жоғары оқу орындарында сапа мәдениетін дамытуды көтермелеу; 
6.1.4 тез өзгеретін сыртқы орта талаптарына сәйкес медициналық білім беру 

ұйымдарының білім беру бағдарламаларының сапасын жетілдіруге және 
тұрақты жақсартуға жәрдемдесу; 

6.1.5 білім беру бағдарламаларының сапасы туралы шынайы ақпарат беру 
жолымен қоғам мүдделерін және тұтынушылардың құқықтарын есепке алу 
және қорғау; 

6.1.6 инновациялар мен ғылыми зерттеулерді пайдалану; 
  6.1.7 жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру 
ұйымдарының магистратура бағдарламаларын аккредиттеу нәтижелері туралы 
ақпаратты жария ету және тарату. 
  6.1.8 Жоғарыда аталғандарға қосымша фармацевтикалық білім беру 
бағдарламаларын аккредиттеу стандарттары келесі мақсаттарды орындауға 
арналған:  

− қоғамдық әл-ауқат пен халықтың денсаулығын қорғау; 
− инновацияларға және тұрақты жетілуге ықпал ететін білім беру ортасын 

дамытуға жәрдемдесу; 
− білім беру бағдарламаларын дамыту үшін институционалдық 

сүйемелдеуді және нұсқаулықты қамтамасыз ету; 
− студенттерге білім беру бағдарламасының алға қойған мақсаттарына 

жететініне сенімділік беру. 
 

7. Мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын қалыптастыру 
қағидаттары 

7.1 Жоғары кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларының сапасын 
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қамтамасыз етуге арналған ұсынылған стандарттар мынадай қағидаттарға 
негізделген: 

1.7.1 еріктілік-білім беру бағдарламаларын аккредиттеу рәсімі ерікті 
негізде жүргізіледі; 

1.7.2 адалдық пен ашықтық-ішкі және сыртқы бағалау жүргізіліп жатқан 
аккредиттеу үдерісінің барлық қатысушылары үшін ақпараттың 
қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып, барынша адал және айқын жүргізіледі; 

1.7.3 объективтілік және тәуелсіздік-ішкі және сыртқы бағалау үшінші 
тұлғаларға (мемлекеттік органдарға, ЖОО әкімшілігіне және қоғамдық пікірге) 
және алынған нәтижелерге қарамастан объективті түрде жүргізіледі; 

1.7.4 медициналық білім беру ұйымдарының жауапкершілігі-жоғары 
білім беру сапасына негізгі жауапкершілік медициналық білім беру 
ұйымдарына жүктеледі; 

1.7.5 құпиялылық-ЖОО ұсынған ақпаратты аккредиттеу органы құпия 
түрде пайдаланады; 

7.2 Сыртқы бағалау үшінші тұлғаларға (мемлекеттік органдарға, 
медициналық білім беру ұйымдарына және қоғамдық ұйымдарға) тәуелсіз 
жүргізіледі. 

7.3 Ел жұртшылығын және шет елдердегі аккредиттелген білім беру 
бағдарламалары туралы хабардар ету бұқаралық ақпарат құралдарында, оның 
ішінде аккредиттеу органының веб-сайтында ақпарат ұсыну арқылы 
жүргізіледі. 

 

8. Білім беру бағдарламасын мамандандырылған аккредиттеуден 
өткізу рәсімі  

8.1 ЖОО-ның құқық белгілейтін және рұқсат беру құжаттарының 
көшірмелерін қоса бере отырып, мамандандырылған аккредиттеуді жүргізуге 
өтінім беруі. 

8.2 жоғары оқу орнының өтінімін АРТА қарау. 
8.3 БББ мамандандырылған аккредиттеу рәсімін бастау туралы АРТА-ның 

шешімін қабылдау. АРТА мен ЖОО арасында мамандандырылған 
аккредиттеуді өткізу туралы шарт жасасу. 

8.4 АРТА білім беру ұйымының сұрауы бойынша білім беру ұйымының 
жұмыс тобы үшін стандарттар өлшемшарттарына және мамандандырылған 
аккредиттеудің басшылығына сәйкес өзін-өзі бағалау есебі дайындау бойынша 
семинар-тренинг ұйымдастырады. Бұл семинар-тренинг ерікті рәсім болып 
табылады. 

8.5 Білім беру ұйымының АРТА-мен белгіленген талаптарға сәйкес өзін-өзі 
бағалауды жүргізуі. Білім беру ұйымының бірінші басшысының қолы қойылған 
қорытынды есепті (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) электрондық нұсқада 
және қағаз жеткізгіште 1 (бір) данада АРТА-не жіберіледі.  
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8.6 Білім беру бағдарламасының өзін-өзі бағалау есебіне АРТА талдау 
жүргізу. Өзін-өзі бағалау есебін талдау нәтижелері негізінде АРТА 
шешімдердің бірін қабылдайды: 

− «өзін-өзі бағалау есебі материалдарын пысықтау қажеттігі туралы 
ұсынымдар әзірлеу»; 

− «сыртқы сараптамалық бағалау жүргізу»; 
− «өзін-өзі бағалау жөніндегі есептің осы стандарттардың 

өлшемшарттарына сәйкес келмеуіне байланысты мамандандырылған 
аккредиттеу рәсімін жүргізудің мүмкін еместігіне байланысты аккредиттеу 
мерзімін ауыстыру». 

8.7 АРТА аккредиттеуді жалғастырған жағдайда ЖОО-ның БББ бағалауды 
өткізу үшін АРТА бас директоры бекітетін ССК қалыптастырады. Сыртқы 
тексеру көлеміне қарай комиссияның сандық құрамы қалыптастырылады. Оның 
құрамына академиялық қоғамдастықтың, Қазақстанның мүдделі тараптарының 
өкілдері, жұмыс берушілерді, білім алушыларды қоса алғанда, шетелдік / 
шетелдік сарапшылар кіреді.  

8.8 АРТА аккредиттеуді жалғастырған жағдайда білім беру ұйымымен 
мамандандырылған аккредиттеуді өткізу мерзімдері мен ССК сапарының 
бағдарламасын келіседі. 

8.9 ССК сапарының ұзақтығы әдетте 3-5 күнді құрайды. Сапар барысында 
білім беру ұйымы қызмет көрсету туралы Шартқа сәйкес ССК жұмысы үшін 
жағдай жасайды: 

− ССК әрбір мүшесі үшін жұмыс орнын қамтамасыз ете отырып, ССК 
жұмысына арналған кабинетті ұсынады; 

− комиссия мүшелерінің әрқайсысы үшін өөзін-өзі бағалау есебінің 
электрондық және қағаз нұсқасын ұсынады; 

− АРТА өкілімен және ССК мүшелерінің санымен келісім бойынша 
қажетті заманауи электрондық кеңсе техникасын ұсынады; 

− ССК сапарының бағдарламасына сәйкес инфрақұрылым мен 
ресурстарды көзбен шолып қарауды, кездесулерді, сауалнамаларды, 
сұхбаттарды және ССК жұмысының басқа да түрлерін ұйымдастырады; 

− сұратылған ақпаратты ұсынады; 
− ССК жұмысының фототүсірілімін ұйымдастырады. 
8.10 ССК сапарының соңында ЖОО БББ сыртқы бағалау бойынша есеп 

дайындайды.  
8.11. Есепте ССК сапарының сипаттамасы, АРТА стандарттарына 

сәйкестікті бағалау, білім беру бағдарламасының сапасын жақсарту бойынша 
ЖОО-ға ұсыныстар, сондай-ақ АК ұсыныстары бар. АК ұсыныстары шешім 
қабылдауға арналған ұсынымды (аккредиттеу / аккредиттемеу) және әрбір білім 
беру бағдарламасы бойынша аккредиттеудің ұсынылатын мерзімін қамтиды.  

8.12 ССК есебін, ұсынымдарды қоса алғанда, ССК мүшелері алқалы түрде 
қалыптастырады. ССК мүшелерінің бірінде ССК мүшелерінің көпшілігімен 
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сәйкес келмейтін өзге шешім қалыптастырылған жағдайда, бұл есеп мәтінінде 
тіркеледі. 

8.13 Сыртқы сараптау комиссиясының БББ бағалау жөніндегі есебі және 
ЖОО БББ өзін-өзі бағалау есебі АК мамандандырылған аккредиттеу туралы 
шешім қабылдау үшін негіз болып табылады. 

8.14 ССК сыртқы сараптау комиссиясы сапарының қорытындылары 
бойынша АК алдында сөз сөйлейді. Объективті себеп болған жағдайда АРТА 
бас директоры АК отырысына баяндамамен қатысу үшін ССК мүшесін 
тағайындайды. ССК төрағасын ауыстыру АРТА бас директорының 
бұйрығымен ресімделеді. 

8.15 АРТА АК айрықша құзыретіне медициналық білім беру ұйымының 
БББ аккредиттеу немесе аккредиттеуден бас тарту туралы шешімдер қабылдау 
жатады. АК құрамы Аккредиттеу кеңесі туралы Ережеге сәйкес айқындалады. 
Отырыс кворум болған жағдайда өткізіледі. АК ССК ұсынымдарына сәйкес 
келмейтін шешім қабылдауға құқылы. 

Аккредиттеу кеңесі келесі шешімдердің бірін қабылдайды: 
- «аккредиттеу»: 
− 1 (бір) жыл мерзімге – өлшемшарттарға тұтастай сәйкес келген кезде, 

бірақ жақсарту үшін елеулі кемшіліктер мен мүмкіндіктер болған кезде; 
− (үш) жыл мерзімге – тұтастай алғанда оң нәтижелер кезінде, бірақ 

жекелеген елеусіз кемшіліктер және жақсарту үшін мүмкіндіктер болған кезде; 
− 5 (бес) жыл мерзімге – жалпы оң нәтижелер болған жағдайда; 
− 7 (жеті) жыл мерзімге – қайта аккредиттеу (реаккредитация), тұтастай 

алғанда оң нәтижелер және АРТА-де бұрын 5 жыл мерзімге аккредиттелген 
білім беру бағдарламасының аккредиттеуден кейінгі мониторингінен табысты 
өткен кезде. 

- «аккредиттелмеу».  
8.16 АК оң шешім қабылдаған жағдайда, АРТА шешімнің нәтижелері бар 

ресми хатты және АК төрағасы мен АРТА бас директоры қол қойған БББ 
мамандандырылған аккредиттеу туралы куәлікті білім беру ұйымына жібереді. 
Бұдан әрі білім беру бағдарламасын аккредиттеу туралы шешім аккредиттелген 
білім беру бағдарламаларының тізіліміне (3-тізілім) енгізу үшін ҚР БҒМ-ге 
жіберіледі және АРТА веб-сайтында орналастырылады. Сондай-ақ веб-сайтта 
ССК есебі орналастырылады. 

Аккредиттеу туралы куәлікті алғаннан кейін білім беру ұйымы өз 
сайтында БББ өзін-өзі бағалау есебін жариялайды. АРТА ББҰ келісім бойынша 
өзін-өзі бағалау есебінде көрсетілген құпия ақпаратты орналастырмау құқығы 
бар.  

8.17 АК теріс шешім қабылдаған кезде АРТА білім беру ұйымына 
шешімнің негіздемесімен хат жібереді. 

8.18. Білім беру ұйымы Қызмет көрсету туралы шартқа және апелляциялар 
мен шағымдарды қарау жөніндегі Комиссия туралы ережеге сәйкес АК 
шешіміне апелляцияны АРТА-не жібере алады. ССК және АРТА өкілдерінің 
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құзыреттілігіне күмән туындаған немесе ССК мүшелері жіберген өрескел 
бұзушылық болған жағдайда, білім беру ұйымы шағымды АРТА-не жібере 
алады. 

8.19 Егер білім беру ұйымы мамандандырылған реаккредитациядан 
(АРТА-не қайта аккредиттеуден) өту туралы шешім қабылдаған жағдайда, 
қайта аккредиттеуден өтуге өтінішті білім беру ұйымы аккредиттеуден кейінгі 
мониторинг рәсімі білім беру ұйымдарының және (немесе) білім беру 
бағдарламаларының аккредиттеуден кейінгі мониторингі рәсімі бойынша 
Ережеге сәйкес табысты өткен жағдайда, БББ аккредиттеу мерзімі аяқталғанға 
дейін кемінде 6 (алты) ай бұрын беруге тиіс. 

8.20 Білім беру ұйымы алғашқы мамандандырылған аккредиттеуден бас 
тартқаннан немесе ол мамандандырылған аккредиттеуден айырылғаннан кейін 
кемінде 1 (бір) жыл өткен соң өтініш беруге құқылы.  

 

9. Кейінгі рәсімдер 
9.1 АРТА АК оң шешім қабылдаған жағдайда білім беру ұйымы АРТА – не 

сыртқы сараптау комиссиясының ұсынымдары шеңберінде сапаны жақсарту 
және жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі-Жоспар) ұсынады, 
оған бірінші басшы қол қояды және мөрмен расталады, сондай-ақ АРТА-мен 
Қызметтер көрсету туралы шарт жасасады. Шарт пен Жоспар аккредиттеуден 
кейінгі мониторинг жүргізу үшін негіз болып табылады.  

9.2 Білім беру ұйымдарын және (немесе) білім беру бағдарламаларын 
аккредиттеуден кейінгі мониторингтеу рәсімі жөніндегі Ережеге сәйкес, 
мамандандырылған аккредиттеуден өткен БББ Жоспарға сәйкес аралық 
есептерді дайындауы тиіс. Аралық есептер аккредиттеуден кейінгі мониторинг 
жүргізудің болжамды күніне дейін АРТА-не жіберіледі. 

9.3. Білім беру бағдарламасының аккредиттеуден кейінгі мониторингі 
білім беру ұйымдарының және (немесе) білім беру бағдарламаларының 
аккредиттеуден кейінгі мониторингі рәсімі жөніндегі Ережеге сәйкес 
жүргізіледі.  

9.4. ЖОО аккредиттеуден кейінгі мониторинг жүргізу жөніндегі АРТА-
мен қойылатын жоспар мен талаптарды орындамаған, сондай-ақ ЖОО-да 
жүргізілетін өзгерістер туралы хабардар ету болмаған жағдайда, АК келесі 
шешімдердің бірін қабылдауға құқылы: 

− «БББ бойынша аккредиттеу мәртебесінің қолданылуын уақытша тоқтата 
тұруға»; 

− «3-Тізілімнің тізімінен алып тастау жолымен білім беру ұйымының БББ 
аккредиттеу туралы куәлігін кері қайтарып алу, бұл бұрын қол жеткізілген 
аккредиттеудің барлық нәтижелерінің күшін жоюға әкеп соғуы мүмкін». 

9.5 Білім беру ұйымы аккредиттеуден кейінгі мониторинг жүргізу 
бойынша АРТА-мен Шарт жасасудан бас тартқан жағдайда, АК аккредиттеу 
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туралы куәліктің қолданылуын кері қайтарып алу туралы шешім қабылдауға 
құқылы.  
 

10 Аккредиттеу стандарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
тәртібі 

10.1 Өзгерістер мен толықтырулар мамандандырылған аккредиттеудің 
қолданыстағы стандарттарына оларды одан әрі жетілдіру мақсатында енгізіледі. 

10.2 АРТА мамандандырылған аккредиттеу стандарттарына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізуді жүзеге асырады. 

10.3 Білім беру ұйымдары мен басқа да мүдделі органдар қолданыстағы 
стандарттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге бастамашылық жасаған 
жағдайда, ұсыныстар мен ескертулер АРТА жіберіледі. 

10.4 АРТА келіп түскен ұсыныстар мен ескертулердің негізділігі мен 
мақсаттылығына белгіленген тәртіппен сараптама жүргізеді. 

10.5 Өзгерістер мен толықтырулар қолданыстағы аккредиттеу 
стандарттарына олар мақұлданғаннан кейін енгізіледі. 

 

11. АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ 

11.1 «МИССИЯ ЖӘНЕ ОҚЫТУДЫҢ СОҢҒЫ НӘТИЖЕЛЕРІ» 
СТАНДАРТЫ 

11.1.1 Миссияны анықтау 
11.1.1.1 Медициналық білім беру ұйымы өзінің миссиясын айқындап, 

мүдделі тараптар мен денсаулық сақтау секторының назарына жеткізуге тиіс. 
11.1.1.2 Миссия мәлімдемесінде білікті дәрігерді/фармацевті дипломға 

дейінгі медициналық білім деңгейінде дайындауға мүмкіндік беретін мақсаттар 
мен білім беру стратегиясы болуы тиіс: 

11.1.1.3 медициналық практиканың/фармацевтикалық қызметтердің барлық 
түрлерін, фармацевтикалық препараттарды өндіруді, медицинадағы 
әкімшілендіруді және ғылыми зерттеулерді қамтитын медицинаның/ 
фармацияның кез келген саласында одан әрі мансап үшін тиісті негізбен; 

11.1.1.4 денсаулық сақтау және фармация секторының белгіленген 
талаптарына сәйкес дәрігердің/фармацевтің рөлі мен функцияларын орындауға 
қабілетті; 

11.1.1.5 интернатураны, резидентураны, мамандануды қамтитын жоғары 
оқу орнынан кейінгі оқу үшін дайындалған. 

11.1.1.6 ҮКД/ҮМБ қызметті бағалау, аудит, өз практикасын және қызметтің 
танылған түрлерін зерделеу арқылы білім мен дағдылар деңгейін қолдау 
бойынша кәсіби жауапкершілікті қамтитын өмір бойы оқу міндеттемесімен. 

11.1.1.7 Медициналық білім беру ұйымы мәлімделген миссия қоғам 
денсаулығы проблемаларын, жаһандық денсаулық аспектілерін, медициналық 
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көмек көрсету жүйесінің қажеттіліктерін және әлеуметтік жауапкершіліктің 
басқа да аспектілерін қамтитынына кепілдік беруі тиіс. 

11.1.1.8 Медициналық білім беру ұйымы стратегиялық даму жоспары 
медициналық білім беру ұйымының мәлімделген миссиясына, мақсаттарына 
сәйкес келетіндігіне және МБҰ/ЖОО консультативтік-кеңесші кеңесінде 
бекітілгеніне кепілдік берген жөн. 

11.1.1.9 Медициналық білім беру ұйымы өз қызметі туралы ақпаратты 
жүйелі түрде жинап, талдап отыруы; ЖОО-ның күшті және әлсіз жақтарын 
бағалауды (SWOT-талдау) жүргізуі тиіс, оның негізінде ректорат ЖОО-ның 
консультативтік-кеңесші кеңесімен бірлесіп саясатты айқындап, стратегиялық 
және тактикалық жоспарларды әзірлеуі тиіс. 

11.1.1.10 Медициналық білім беру ұйымының миссиясы мен мақсаттары 
қолда бар ресурстарға, медициналық білім беру ұйымының мүмкіндіктеріне, 
нарық талаптарына сәйкес болуы тиіс және оларды қолдау тәсілдері 
айқындалуы және жұртшылық үшін медициналық білім беру ұйымының 
миссиясы, мақсаттары туралы ақпаратқа қол жеткізу қамтамасыз етілуі тиіс, 
медициналық білім беру ұйымының миссиясы мен мақсаттары ЖҚБ/ЖОО 
консультативтік-кеңесші кеңесінде бекітіледі (БАҚ-та, ЖОО веб-сайтында 
ақпараттың болуы) 

11.1.1.11 Медициналық білім беру ұйымының миссиясы биомедициналық, 
клиникалық, мінез-құлық және әлеуметтік ғылымдар саласындағы 
медициналық зерттеулердің жетістіктерін қамтитынына кепілдік беру тиіс. 

11.1.2 Миссияны қалыптастыруға қатысу 
11.1.2.1 Медициналық білім беру ұйымы негізгі мүдделі тараптардың БББ 

миссиясын әзірлеуге қатысуына кепілдік беруі тиіс. 
11.1.2.2 Медициналық білім беру ұйымы мәлімделген миссия басқа тиісті 

мүдделі тараптардың пікіріне/ұсыныстарына негізделгеніне кепілдік беруі 
керек. 

11.1.2.3 Медициналық білім беру ұйымы жалпы алғанда, атап айтқанда, 
фармацевтикалық білім беруге қатысты стратегиялық жоспардың мақсаттары 
мен міндеттеріне қол жеткізудегі прогресті мониторингтеудің, бағалаудың және 
құжаттаудың тұрақты жұмыс істейтін тетіктерін құруы тиіс. 

11.1.3 Институционалдық дербестік және академиялық еркіндік 
Медициналық білім беру ұйымының профессорлық-оқытушылық құрам 

мен әкімшілік, әсіресе, төмендегілерге қатысты жауапты болатын саясатты 
әзірлеу және енгізу үшін институционалдық дербестігі болуы тиіс: 

11.1.3.1 білім беру бағдарламасын әзірлеу; 
11.1.3.2 білім беру бағдарламасын іске асыру үшін бөлінген ресурстарды 

пайдалану. 
Медициналық білім беру ұйымы өз қызметкерлері мен студенттерінің 

академиялық еркіндігіне кепілдік беруі тиіс: 
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11.1.3.3 медицина мәселелерін сипаттау мен талдауда әртүрлі 
көзқарастарға сүйенуге рұқсат етілетін қолданыстағы білім беру 
бағдарламасына қатысты; 

11.1.3.4 білім беру бағдарламасын кеңейтпестен нақты 
пәндерді/сұрақтарды оқуды жақсарту үшін жаңа зерттеулердің нәтижелерін 
пайдалану мүмкіндігінде. 

 
11.1.4 Оқытудың соңғы нәтижелері 
Медициналық білім беру ұйымы күтілетін оқудың соңғы нәтижелерін 

анықтауы керек, оны студенттер аяқтағаннан кейін төмендегілерге қатысты 
көрсетуі тиіс: 

11.1.4.1 білімдерге, дағдыларға және қатынастарға қатысты базалық 
деңгейде өзінің жетістіктерге; 

11.1.4.2 медицина мен фармацияның кез келген саласындағы болашақ 
мансап үшін тиісті негіздерге; 

11.1.4.3 денсаулық сақтау және фармация секторындағы өзінің болашақ 
рөлдерге; 

11.1.4.4 кейінгі дипломнан кейінгі дайындыққа; 
11.1.4.5 өмір бойы оқуға өз міндеттемелерге; 
11.1.4.6 қоғам денсаулығының медициналық-санитарлық қажеттілігі, 

денсаулық сақтау жүйесінің қажеттілігі және әлеуметтік жауапкершіліктің 
басқа да аспектілерге. 

11.1.4.7 Медициналық білім беру ұйымы мінез-құлық кодексіне сәйкес 
студенттің дәрігерлерге, провизорларға, технологтарға, оқытушыларға, 
пациенттерге және олардың туыстарына қатысты міндеттемелерді орындауына 
кепілдік беруі тиіс. 

Медициналық білім беру ұйымы: 
11.1.4.8 аяқтау бойынша талап етілетін оқытудың түпкілікті нәтижелерінің 

дипломнан кейінгі оқытуда талап етілетіндермен байланысын айқындау және 
үйлестіру; 

11.1.4.9 студенттерді медицинада зерттеу жүргізуге тарту нәтижелерін 
анықтау; 

11.1.4.10 жаһандық денсаулыққа байланысты түпкілікті нәтижелерге назар 
аудару тиіс. 

 

11.2 «БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ» СТАНДАРТЫ 
11.2.1 Білім беру бағдарламасының моделі және оқыту әдістері 
11.2.1.1 Медициналық білім беру ұйымы пәндерге, органдар жүйесіне, 

клиникалық проблемалар мен ауруларға негізделген интеграцияланған 
модельді, модульдік немесе спиральды дизайнға негізделген модельді қамтитын 
білім беру бағдарламасын айқындауы тиіс. 
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11.2.1.2 Медициналық білім беру ұйымы студенттерді ынталандыратын, 
дайындайтын және қолдайтын және студенттердің өз оқу үдерісі үшін 
жауапкершілігін қалыптастыруды қамтамасыз ететін оқыту мен оқытудың 
пайдаланылатын әдістерін айқындауға тиіс. 

11.2.1.3 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасының 
студенттердің өмір бойы оқу қабілетін дамытатындығына кепілдік беруі тиіс 

11.2.1.4 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасының 
теңдік қағидаттарына сәйкес іске асырылуына кепілдік беруі тиіс. 

11.2.1.5 Медициналық білім беру ұйымы міндетті элементтер мен 
элективтердің немесе таңдау бойынша арнайы компоненттердің үйлесімін 
қамтитын білім беру бағдарламасының міндетті және сайланбалы бөлігі 
арасындағы теңгерімді анықтауға және сайланбалы мазмұн (элективті пәндер) 
мүмкіндігін беруге кепілдік беруі тиіс. 

 
11.2.2 Ғылыми әдіс 
Медициналық білім беру ұйымы оқытудың барлық бағдарламасы бойында 

студенттерге төмендегілерді оқытуы тиіс: 
11.2.2.1 аналитикалық және сыни ойлау әдістерін қоса алғанда, ғылыми 

әдіснаманың қағидаттары; 
11.2.2.2 медицинадағы зерттеудің ғылыми әдістері; 
11.2.2.3 оқытушылардың тиісті құзыреттілігін талап ететін және білім беру 

бағдарламасының міндетті бөлігі болып табылатын және медицина 
студенттерін шағын ғылыми - зерттеу жобаларын жүргізуге немесе оған 
қатысуға тартатын дәлелді медицина. 

11.2.2.4 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасына 
міндетті немесе элективті талдамалық және эксперименттік зерттеулерді 
қамтитын іргелі немесе қолданбалы зерттеулердің элементтерін енгізуі керек, 
сол арқылы кәсіпқойлар мен әріптестер ретінде медицинаның ғылыми дамуына 
қатысуға ықпал етеуі тиіс. 

 
11.2.3 Негізгі биомедициналық ғылымдар 
Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасында 

төмендегілерді айқындауы және енгізуі тиіс: 
11.2.3.1 студенттердің ғылыми білім түсінігін қалыптастыру үшін негізгі 

биомедициналық ғылымдардың жетістіктері; 
11.2.3.2 клиникалық ғылыми білімді алу және қолдану үшін негіз болатын 

тұжырымдамалар мен әдістер. 
11.2.3.3 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасында 

бітірушінің медицина және фармацевтикалық практика саласындағы кәсіби 
құзыретін қалыптастыру және дамыту үшін қажетті биомедициналық 
ғылымдардың жаңа жетістіктерін түзетіп, енгізген жөн: 

11.2.3.4 ғылыми, технологиялық және клиникалық әзірлемелер; 
11.2.3.5 қоғамның және денсаулық сақтау жүйесінің ағымдағы және 
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күтілетін қажеттіліктері. 
 
11.2.4 Мінез-құлық және әлеуметтік ғылымдар және медициналық 

этика 
Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасына 

төмендегілерді айқындауы және енгізуі тиіс: 
11.2.4.1 мінез-құлық ғылымдары; 
11.2.4.2 әлеуметтік ғылымдар; 
11.2.4.3 медициналық этика; 
11.2.4.4 медициналық құқықтану, 
олар медициналық денсаулық проблемаларының себептерінің, таралуы 

мен салдарының әлеуметтік-экономикалық, демографиялық және мәдени 
шарттылықтарын, сондай-ақ ұлттық денсаулық сақтау жүйесі мен пациенттің 
құқықтары туралы білімді түсіну үшін қажетті білімді, тұжырымдамаларды, 
әдістерді, дағдылар мен қатынастарды қамтамасыз ететін болады, бұл қоғам 
денсаулығы проблемаларын талдауға, тиімді қарым-қатынас жасауға, 
клиникалық шешімдер қабылдауға және этикалық практикаға ықпал етеді. 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасында мінез-құлық 
және әлеуметтік ғылымдардың, сондай-ақ медициналық этиканың жаңа 
жетістіктерін төмендегілер үшін түзетіп, енгізгені жөн: 

11.2.4.5 ғылыми, технологиялық және клиникалық әзірлемелер; 
11.2.4.6 қоғам мен денсаулық сақтау жүйесінің ағымдағы және күтілетін 

қажеттіліктері; 
11.2.4.7 демографиялық және мәдени жағдайлардың өзгеруі. 
 
11.2.5 Клиникалық ғылымдар және дағдылар 
Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасында клиникалық 

ғылымдардың жетістіктерін анықтап, енгізуге және студенттердің: 
11.2.5.1 денсаулықты нығайтуға, аурулардың алдын алуға және 

пациенттерге көмек көрсетуге байланысты іс-шараларды қоса алғанда, тиісті 
жауапкершілікті өзіне алу үшін жеткілікті білім мен клиникалық және кәсіби 
дағдыларға ие болады; 

11.2.5.2 мақсатты қарауды, тиісті санын және олардың тиісті 
клиникалық/өндірістік базаларда оқу үшін жеткіліктілігін қамтитын 
пациенттермен жоспарланған байланыстарда бағдарламаның орынды бөлігін 
(үштен бірін) жүргізеді; 

11.2.5.3 денсаулықты нығайту және алдын алу бойынша жұмыстар 
жүргізеді. 

11.2.5.4 Медициналық білім беру ұйымы негізгі 
клиникалық/фармацевтикалық пәндерді оқытуға белгілі бір уақыт мөлшерін 
белгілеуі тиіс. 

11.2.5.5 Медициналық білім беру ұйымы клиникалық / өндірістік базалар 
жағдайында студенттің орындайтын әрекеттерін бақылауды қамтитын 
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пациенттің қауіпсіздігіне тиісті назар аудара отырып, клиникалық оқытуды 
ұйымдастыруы тиіс. 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасында төмендегілер 
үшін клиникалық ғылымдардың жаңа жетістіктерін түзетіп, енгізген жөн: 

11.2.5.6 ғылыми, технологиялық және клиникалық әзірлемелер; 
11.2.5.7 қоғамның және денсаулық сақтау жүйесінің ағымдағы және 

күтілетін қажеттіліктері. 
11.2.5.8 Медициналық білім беру ұйымы әрбір студенттің пациентке көмек 

көрсетуге біртіндеп қатысуын қоса алғанда, тиісті клиникалық/өндірістік 
базаларда жүргізілетін науқасты тексеру және/немесе бақылау арқылы емдеу 
бөлігіндегі жауаптылықты қоса алғанда, нақты пациенттермен ерте байланыста 
болуына кепілдік бергені жөн. 

11.2.5.9 Медициналық білім беру ұйымы оқыту бағдарламасының нақты 
кезеңіне сәйкес клиникалық дағдыларға оқытудың әртүрлі компоненттерін 
құрылымдауы тиіс. 

 
11.2.6 Фармацевтикалық пәндер  
Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасында 

фармацевтикалық пәндердің жетістіктерін анықтап, енгізуге және 
студенттердің: 

11.2.6.1 келесілерді қамтитын жеткілікті білім мен кәсіби дағдыларды 
меңгергеніне кепілдік беруі тиіс: 

o халыққа дәрілік көмекті ұйымдастырудың негізгі қағидаттары; 
o Фармация экономикасының негіздері; 
o фармациядағы маркетингті басқару үдерісте, маркетингтік зерттеулер 

жүргізу және талдау, фармацевтикалық менеджмент негіздері; 
o экстемпоралдық және өнеркәсіптік өндірістің дәрілік заттарын, 

фитопрепараттарды, емдік-косметикалық, парафармацевтикалық және 
ветеринариялық препараттарды, биологиялық белсенді қоспаларды және табиғи 
өнімдерді өндіру мен дайындаудың технологиялық үдерісін ұйымдастырудың 
негізгі қағидаттары; 

o дәрілік заттардың сапасын регламенттейтін негізгі қағидаттар мен 
ережелер; 

o фармацевтикалық талдаудың жалпы қағидаттары, дәрілік заттардың 
сапасын зерттеудің негізгі әдістері мен тәсілдері; 

o дәрілік өсімдік шикізатының номенклатурасы, ботаникалық белгілері 
бойынша дәрілік өсімдіктерді дайындау мәселелері; 

o дәрілік өсімдік шикізатын макро-және микроскопиялық, тауартану 
талдауының және стандарттаудың негізгі қағидаттары. 

11.2.6.2 Медициналық білім беру ұйымы кәсіптік практикалық дағдыларды 
дамыту мақсатында студенттердің бағдарламаның кемінде үштен бірін 
зертханаларда, өндірістерде жүргізетініне кепілдік беруге тиіс. 

11.2.6.3 Медициналық білім беру ұйымы пациенттің және дәрілік заттарды 
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тұтынушының қауіпсіздігіне тиісті назар аудара отырып, клиникалық базалар, 
зертханалар және өндірістер жағдайында студенттің орындайтын іс-әрекеттерін 
бақылауды қамтитын практикалық оқытуды ұйымдастыруы тиіс. 

11.2.6.4 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасында 
ғылыми, технологиялық және клиникалық әзірлемелер, сондай-ақ қоғам мен 
денсаулық сақтау жүйесінің ағымдағы және күтілетін қажеттіліктері үшін 
фармацевтикалық ғылымның жаңа жетістіктерін түзетіп, енгізгені жөн. 

11.2.6.5 Медициналық білім беру ұйымы оқыту бағдарламасының нақты 
кезеңіне сәйкес практикалық дағдыларға оқытудың әртүрлі компоненттерін 
құрылымдауы тиіс. 

 
11.2.7 Білім беру бағдарламасының құрылымы, мазмұны және 

ұзақтығы 
11.2.7.1 Медициналық білім беру ұйымы базалық биомедициналық, мінез-

құлық, әлеуметтік және клиникалық пәндер арасындағы тиісті арақатынастың 
сақталуына кепілдік беру үшін курстардың және білім беру бағдарламасының 
басқа элементтерінің мазмұнын, көлемін және реттілігін сипаттауы тиіс. 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасында келесілерді 
орындауы тиіс: 

11.2.7.2 шектес ғылымдар мен пәндерді көлденеңінен біріктіруді 
қамтамасыз ету; 

11.2.7.3 клиникалық ғылымдарды базалық биомедициналық және мінез-
құлық және әлеуметтік ғылымдармен тігінен интеграциялауды қамтамасыз 
ету; 

11.2.7.4 дәстүрлі емес, дәстүрлі немесе балама тәжірибені қамтитын 
қосымша медицинамен өзара байланысты анықтау. 

 
11.2.8 Бағдарламаны басқару  
11.2.8.1 Медициналық білім беру ұйымы академиялық нұсқаулықтың 

басқаруымен соңғы нәтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін оқыту 
және оқыту әдістерін жоспарлау және енгізу, студенттерді бағалау және білім 
беру бағдарламалары мен оқыту курстарын бағалау үшін бөлінген ресурстарды 
бөлуді қоса алғанда, білім беру бағдарламасын жоспарлауға және іске асыруға 
жауапты және өкілеттігі бар білім беру бағдарламаларына жауапты 
құрылымдық бөлімшені айқындауы тиіс. 

11.2.8.2 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламаларына 
жауапты құрылымдық бөлімшеде оқытушылар мен студенттердің өкілдігіне 
кепілдік беруі тиіс. 

11.2.8.3 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламаларына 
жауапты құрылымдық бөлімше арқылы білім беру бағдарламасына 
инновацияларды жоспарлау және енгізу тиіс. 

11.2.8.4 Медициналық білім беру ұйымы басқа да тиісті мүдделі 
тараптардың өкілдерін, білім беру үдерісіне басқа да қатысушыларды, 
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клиникалық базалардың өкілдерін, медициналық білім беру ұйымдарының 
түлектерін, оқу үдерісіне тартылған денсаулық сақтау мамандарын немесе 
университет факультеттерінің басқа да оқытушыларын қамтитын білім беру 
бағдарламаларына жауапты медициналық білім беру ұйымының құрылымдық 
бөлімшесінің құрамына енгізгені жөн. 

 
11.2.9 Медициналық практикамен және денсаулық сақтау жүйесімен 

байланыс  
11.2.9.1 Медициналық білім беру ұйымы денсаулық проблемаларын 

айқындауды және оқытудың талап етілетін нәтижелерін айқындауды, 
жергілікті, ұлттық, өңірлік және жаһандық жағдайларды тиісті ескере отырып, 
білім беру бағдарламасының элементтерін және олардың даярлық пен 
практиканың әртүрлі сатыларындағы өзара қарым-қатынастарын нақты 
айқындауды және сипаттауды, сондай-ақ денсаулық сақтау секторы және 
оқытушылар мен студенттердің медициналық көмек көрсету кезінде мамандар 
командасының жұмысына қатысуы үшін кері байланысты қамтитын білім беру 
бағдарламасы мен кәсіптік даярлықтың (интернатура, мамандану, ҮКД/ҮМБ) 
немесе студент оқуды аяқтағаннан кейін кірісетін практиканың келесі кезеңдері 
арасындағы операциялық байланысты қамтамасыз етуі тиіс. 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасына жауапты 
құрылымдық бөлімшесі келесіні ескеретініне кепілдік беруі тиіс: 

11.2.9.2 түлектер жұмыс істейтін және соған сәйкес білім беру 
бағдарламасын өзгертетін шарттардың ерекшеліктерін ескереді; 

11.2.9.3 медициналық білім беру ұйымы кері байланыс нәтижелерін білім 
беру бағдарламасын жақсарту үшін пайдалануы керек. 
 

11.3 «БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН БАҒАЛАУ» СТАНДАРТЫ  
11.3.1 Бағдарламаны мониторингтеу және бағалау тетіктері 
Медициналық білім беру ұйымы  
11.3.1.1 үдерістер мен нәтижелерге мониторинг жүргізуге арналған білім 

беру бағдарламасына қатысты білім беру үдерісінің тиісті түрде жүзеге 
асырылуын қамтамасыз ету мақсатында және араласуды талап ететін кез келген 
салаларды анықтау үшін білім беру бағдарламасының негізгі аспектілері туралы 
деректерді күнделікті жинауды қамтитын бағдарлама, сондай-ақ, студенттерді 
қабылдау, студенттерді бағалау және оқуды аяқтауға байланысты әкімшілік 
процедуралардың бөлігі болып табылатын мәліметтерді жинауы болуы тиіс. 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасын бағалаудың 
тетіктерін белгілеуі және қолдануы керек: 

11.3.1.2 білім беру бағдарламасына және оның негізгі компоненттеріне, 
оның ішінде білім беру бағдарламасының моделіне, білім беру 
бағдарламасының құрылымына, мазмұны мен ұзақтығына, міндетті және 
таңдау бөлімдерін қолдануға бағытталған («Білім беру бағдарламасы» 
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стандартын қараңыз); 
11.3.1.3 студенттің үлгеріміне бағытталған; 
11.3.1.4 күтілетін түпкілікті нәтижелерге жеткіліксіз қол жеткізуді 

қамтитын проблемаларды анықтайды және қарайды және жинақтауды көздейді 
оқытудың түпкілікті нәтижелері туралы ақпарат, оның ішінде анықталған 
кемшіліктер мен проблемалар туралы ақпарат және білім беру бағдарламасы 
мен пәндердің оқу бағдарламаларын жақсарту үшін іс-шаралар мен түзету іс-
қимыл жоспарларын жүргізу үшін кері байланыс ретінде пайдаланылады. 

Медициналық білім беру ұйымы кезең-кезеңімен келесілеге бағытталған 
білім беру бағдарламасына жан-жақты бағалау жүргізуі тиіс: 

11.3.1.5 медициналық білім беру ұйымының ұйымдастырылуы мен 
ресурстарын, оқыту ортасы мен мәдениетін қамтитын білім беру үдерісінің 
мәнмәтініне; 

11.3.1.6 оқыту мен оқытудың, клиникалық ротациялардың және бағалау 
әдістерінің пәні мен әдістерінің сипаттамасын қамтитын білім беру 
бағдарламасының арнайы компоненттеріне; 

11.3.1.7 лицензиялау бойынша ұлттық емтихандардың нәтижелерімен, 
бенчмаркинг рәсімімен, халықаралық емтихандармен, мансапты таңдаумен 
және дипломнан кейінгі оқыту нәтижелерімен өлшенетін жалпы түпкілікті 
нәтижелерге; 

11.3.1.8 өзінің әлеуметтік жауапкершілігіне. 
 
11.3.2 Оқытушы мен студенттің кері байланысы 
11.3.2.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасының 

үдерісі мен өнімі туралы ақпаратты қамтитын оқытушылар мен студенттерге 
жүйелі түрде кері байланыс жинап, талдап, беруі, сондай-ақ оқытушылардың 
немесе заңды салдары бар студенттердің жосықсыз практикасы немесе орынсыз 
әрекеттері туралы ақпаратты қамтуы тиіс. 

11.3.2.2 медициналық білім беру ұйымы кері байланыс нәтижелерін білім 
беру бағдарламасын жақсарту үшін пайдалануы керек. 

 
11.3.3 Студенттер мен түлектердің оқу жетістіктері 
Медициналық білім беру ұйымы төмендегілерге қатысты студенттер 

мен түлектердің оқу жетістіктеріне талдау жүргізуі тиіс: 
11.3.3.1 өзінің миссиясына және білім беру бағдарламасын оқытудың 

түпкілікті нәтижелеріне, оған оқытудың орташа ұзақтығы, үлгерім балдары, 
емтихандарды тапсыру және сәтсіздікке ұшырау жиілігі, табысты аяқтау және 
оқудан шығару жағдайлары туралы ақпарат, студенттердің өткен курстардағы 
оқу шарттары туралы есептерге, таңдау компоненттерін қоса алғанда, 
қызығушылық тудыратын салаларды зерттеуге, сонымен қатар қайта курстарда 
студенттермен сұхбаттасуға және оқу бағдарламасын қалдыратын 
студенттермен сұхбаттасуға жұмсалған уақытқа қатысты; 

11.3.3.2 білім беру бағдарламасы; 
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11.3.3.3. ресурстармен қамтамасыз етілуі. 
Медициналық білім беру ұйымы студенттердің оқу жетістіктерін 

келесілерге қатысты талдауы керек: 
11.3.3.4 әлеуметтік, экономикалық, мәдени жағдайларды қамтитын 

олардың алдыңғы тәжірибесі мен шарттары; 
11.3.3.5 медициналық білім беру ұйымына түсу сәтіндегі дайындық 

деңгейі. 
Медициналық білім беру ұйымы студенттердің оқу жетістіктерін талдауды 

төмендегілерге жауапты құрылымдық бөлімшелермен кері байланысты 
қамтамасыз ету үшін пайдалануы тиіс: 

11.3.3.6 студенттерді іріктеу; 
11.3.3.7 білім беру бағдарламасын жоспарлау; 
11.3.3.8 студенттерге кеңес беру. 
 
11.3.4 Мүдделі тараптарды тарту 
Медициналық білім беру ұйымы өзінің мониторинг бағдарламасында және 

білім беру бағдарламасын бағалау жөніндегі іс-шараларда келесілерді тартуға 
тиіс: 

11.3.4.1 оқытушылар құрамы және студенттер; 
11.3.4.2 өзінің әкімшілігі мен басқармасы. 
Медициналық білім беру ұйымы академиялық және әкімшілік 

қызметкерлердің басқа да өкілдерін, жұртшылық өкілдерін, білім беру және 
денсаулық сақтау жөніндегі уәкілетті органдарды, кәсіптік ұйымдарды, сондай-
ақ жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруге жауапты адамдарды қамтитын 
басқа да мүдделі тараптарға: 

11.3.4.3 курсты және білім беру бағдарламасын бағалау нәтижелеріне қол 
жеткізуді ұсынғаны жөн; 

11.3.4.4 түлектердің клиникалық практикасы бойынша олардан кері 
байланысты жинау және зерделеу; 

11.3.4.5 білім беру бағдарламасы бойынша олардан кері байланысты жинау 
және зерделеу. 

 

11.4 «СТУДЕНТТЕР» СТАНДАРТЫ  
11.4.1 Қабылдау және іріктеу саясаты 
Медициналық білім беру ұйымы: 
11.4.1.1 орта мектептің нәтижелері, басқа академиялық тәжірибе, басқа 

қабылдау емтихандары мен сұхбаттар, дәрігер болуға деген ынтаны бағалау, 
оның ішінде медициналық практиканың әр түрлілігіне байланысты 
қажеттіліктердің өзгеруі сияқты негіздеме мен іріктеу әдістерін қамтитын 
студенттерді іріктеу үдерісі бойынша нақты белгіленген ережені қоса алғанда, 
қабылдау саясатын айқындауға және енгізуге тиіс; 

11.4.1.2 елдің қолданыстағы заңдары мен ережелеріне сәйкес мүмкіндігі 
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шектеулі студенттерді қабылдау саясаты мен тәжірибесін енгізу; 
11.4.1.3 студенттердің басқа бағдарламалар мен медициналық білім беру 

ұйымдарынан ауысу саясатын жүргізу және тәжірибесін енгізу. 
Медициналық білім беру ұйымы: 
11.4.1.4 студенттерді іріктеу мен медициналық білім беру ұйымының 

миссиясы, білім беру бағдарламасы мен түлектердің қалаған сапасы арасында 
қарым-қатынас орнатуы тиіс; 

11.4.1.5 халықтың және жалпы қоғамның денсаулық қажеттіліктеріне 
сәйкес болу үшін жұртшылықтан және мамандардан тиісті деректер негізінде 
қабылдау саясатын, олардың жынысын, этникалық шығу тегі мен тілін ескере 
отырып, студенттерді қабылдауды қарауды және аз қамтылған отбасылар мен 
ұлттық азшылықтардың студенттері үшін арнайы қабылдау саясатының 
әлеуетті қажеттілігін қоса алғанда, кезең-кезеңімен қайта қарау; 

11.4.1.6 қабылдау бойынша шешімдерді апелляциялау үшін жүйені 
пайдалану. 

 
11.4.2 Студенттерді қабылдау  
11.4.2.1 Медициналық білім беру ұйымы оқыту мен даярлаудың барлық 

сатыларында материалдық-техникалық және мүмкіндіктерге сәйкес 
қабылданатын студенттердің санын айқындауға тиіс және студенттерді 
қабылдау бойынша шешім қабылдау денсаулық сақтаудың кадр ресурстарына 
қойылатын ұлттық талаптарды реттеу қажеттілігін болжайды, медициналық 
білім беру ұйымдары қабылданатын студенттердің санын бақыламайтын 
жағдайда, қабылданған шешімдердің салдарына назар аудара отырып, барлық 
өзара қарым-қатынастарды түсіндіру арқылы өз міндеттемелерін көрсету қажет 
(студенттерді қабылдау мен университеттің материалдық-техникалық және 
академиялық әлеуеті арасындағы теңгерімсіздік). 

11.4.2.2 Медициналық білім беру ұйымы денсаулық сақтау секторындағы 
кадр ресурстарын жоспарлау мен дамытуға жауапты тиісті мүдделі 
тараптармен, сондай-ақ денсаулық сақтаудың адами ресурстарының жаһандық 
аспектілері жөніндегі сарапшылармен және ұйымдармен консультациялар 
үдерісінде қабылданатын студенттердің саны мен контингентін кезең-кезеңімен 
қарап, халық пен тұтастай қоғамның денсаулық қажеттіліктерін қанағаттандыру 
мақсатында реттеуі тиіс (денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстарының 
жеткіліксіздігі және біркелкі бөлінбеуі, дәрігерлердің көші-қоны, жаңа 
медициналық жоғары оқу орындарының ашылуы сияқты). 

 
11.4.3 Студенттерге кеңес беру және қолдау 
Медициналық білім беру ұйымы:  
11.4.3.1 элективті таңдауға, резидентураға дайындалуға, кәсіби мансапты 

жоспарлауға, жекелеген студенттер немесе студенттердің шағын топтары үшін 
академиялық тәлімгерлерді (менторларды) тағайындауға байланысты 
мәселелерді қамтитын өз студенттеріне академиялық кеңес беру жүйесінің 
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болуы; 
11.4.3.2 студенттерді қолдау үшін ресурстар бөлу; 
11.4.3.3 кеңес беру мен қолдауға қатысты құпиялылықты қамтамасыз етуі 

тиіс. 
Медициналық білім беру ұйымы кеңес беруді қамтамасыз етуі тиіс, ол: 
11.4.3.4 академиялық қолдауды, жеке мәселелер мен жағдайларға, 

денсаулық проблемаларына, қаржылық мәселелерге қатысты қолдауды қоса 
алғанда, студенттердің әлеуметтік және жеке қажеттіліктеріне бағытталған 
студенттің үлгерімін бақылауға негізделген; 

11.4.3.5 кәсіби мансапты жоспарлау мен кеңес беруді қамтиды. 
 
11.4.4 Студенттер өкілдігі 
11.4.4.1 Медициналық білім беру ұйымы әлеуметтік, қаржылық және жеке 

қажеттіліктерге бағытталған студенттерді қолдау бағдарламасын ұсынуы тиіс, 
оған әлеуметтік және жеке проблемалар мен оқиғалар, денсаулық пен 
қаржылық мәселелер, медициналық көмектің қол жетімділігі, иммундау 
бағдарламалары және медициналық сақтандыру, сондай-ақ материалдық көмек, 
стипендиялар мен несиелер түрінде қаржылық көмек қызметтері кіреді. 

11.4.4.2 Медициналық білім беру ұйымы студенттік ұйымдарға 
техникалық және қаржылық қолдау көрсетуді қоса алғанда, студенттік 
қызметке және студенттік ұйымдарға жәрдем көрсетуі және қолдауы тиіс. 

 

11.5 «СТУДЕНТТЕРДІ БАҒАЛАУ» СТАНДАРТЫ 
11.5.1 Бағалау әдістері  
Медициналық білім беру ұйымы:  
11.5.1.1 студенттерді бағалау үшін қолданылатын принциптерді, әдістер 

мен тәжірибелерді анықтау, бекіту және жариялау, соның ішінде емтихандар 
мен басқа да тесттердің саны, жазбаша және ауызша емтихандар арасындағы 
тепе-теңдікті сақтау, өлшемшарттар мен пайымдауларға негізделген бағалау 
әдістерін және арнайы емтихандарды қолдану (ОСКЭ немесе Мини-
клиникалық емтихан), сонымен қатар өту ұпайларын, бағаларды және рұқсат 
етілген қайта тапсыру санын анықтау; 

11.5.1.2 бағалау білім, дағды және қарым-қатынасты қамтитынына кепілдік 
беру; 

11.5.1.3 бағалау әдістері мен форматтарының валидтілігінің, сенімділігінің, 
оқуға әсерінің, бағалау әдістері мен форматының тиімділігі мен 
қолайлылығының үйлесімін қамтитын олардың «пайдалылығын бағалауға» 
байланысты кең ауқымын пайдалану; 

11.5.1.4 бағалау әдістері мен нәтижелері мүдделер қақтығысын 
болдырмауын қамтамасыз ету; 

11.5.1.5 бағалау үдерісі мен әдістері сыртқы сарапшылар тарапынан 
сараптама үшін ашық (қолжетімді) болып табылатындығына кепілдік беруі 
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тиіс; 
Медициналық білім беру ұйымы: 
11.5.1.6 қолданыстағы бағалау тәжірибесінің сапасын қамтамасыз етудің 

тиісті үдерісін талап ететін бағалау әдістерінің сенімділігі мен дұрыстығын 
құжаттау және бағалау; 

11.5.1.7 қажеттілікке сәйкес бағалаудың жаңа әдістерін енгізу; 
11.5.1.8 бағалау нәтижелерін апелляциялау үшін жүйені пайдаланғаны 

жөн. 
 
11.5.2 Бағалау мен оқыту арасындағы байланыс 
11.5.2.1 Медициналық білім беру ұйымы студенттердің оқу жетістіктерін 

және қарым-қатынастардың білімін, дағдыларын, кәсіби құндылықтарын 
бағалауды қамтитын бағалау қағидаттарын, әдістері мен практикасын 
пайдалануы тиіс, олар: 

- оқыту әдістерімен, оқытумен және оқытудың соңғы нәтижелерімен нақты 
салыстыруға болады; 

- кепілдік береді, бұл студенттер, жетеді, оқытудың соңғы нәтижелерін; 
- оқуға ықпал етеді; 
- оқуды басқару және оқушының академиялық үлгерімін бағалау үшін 

қалыптастырушы және жиынтық бағалау арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз 
етеді, бұл прогресті бағалау ережелерін және олардың бағалау үдерісіне 
қатынасын орнатуды талап етеді. 

Медициналық білім беру ұйымы: 
11.5.2.2 білімді игеру мен кіріктірілген оқытуды жеңілдету мақсатында 

және оқу үдерісіне кері әсерін тигізбеу және ақпараттың шамадан тыс көп 
мөлшерін зерделеу мен білім беру бағдарламасына шамадан тыс жүктеме 
қажеттілігін жою мақсатында білім беру бағдарламасының түрлі элементтерінің 
емтихандарының саны мен сипатын реттеу; 

11.5.2.3 бағалау нәтижелері негізінде студенттерге кері байланыс беруге 
кепілдік бергені жөн. 

11.5.3 Медициналық білім беру ұйымы жаңарту үдерісін оқытудың 
соңғы нәтижесіндегі өзгерістерге және оқыту мен оқыту әдістеріне сәйкес 
бағалау қағидаттарын, өткізу әдістері мен емтихандардың санын әзірлеуге 
бағыттаған жөн. 

 

11.6 «АКАДЕМИЯЛЫҚ ШТАТ / ОҚЫТУШЫЛАР» СТАНДАРТЫ  
11.6.1 Кадрларды іріктеу және іріктеу саясаты 
Медициналық білім беру ұйымы қызметкерлерді іріктеу және қабылдау 

саясатын анықтап, енгізуі тиіс, ол: 
11.6.1.1 олардың санатын, жауапкершілігін және негізгі биомедициналық 

ғылымдардың, мінез-құлық және әлеуметтік ғылымдар мен клиникалық 
ғылымдардың оқытушыларының тепе-теңдігін, Медициналық және 
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медициналық емес бейіндегі оқытушылар, толық және толық емес жұмыс 
істейтін оқытушылар арасындағы тиісті қатынасты және академиялық және 
академиялық емес қызметкерлер арасындағы тепе-теңдікті анықтайды; 

11.6.1.2 педагогикалық, ғылыми және клиникалық біліктіліктер 
арасындағы тиісті арақатынасты қоса алғанда, үміткерлердің ғылыми, 
педагогикалық және клиникалық жетістіктері бойынша өлшемшарттарды 
қамтиды; 

11.6.1.3 базалық биомедициналық ғылымдар, мінез-құлық және әлеуметтік 
ғылымдар және клиникалық ғылымдар академиялық 
штатының/оқытушыларының жауапкершіліктерін анықтайды және 
мониторингін қамтамасыз етеді. 

Медициналық білім беру ұйымы қызметкерлерді іріктеу және қабылдау 
жөніндегі өз саясатында мынадай өлшемшарттарды ескеруі тиіс: 

11.6.1.4 өз миссиясына қатынасы, жергілікті жағдайлардың маңыздылығы, 
оның ішінде жынысы, ұлты, діні, тілі және медициналық білім беру ұйымы мен 
білім беру бағдарламасына қатысы бар басқа да жағдайлар; 

11.6.1.5 қызметкерлерді қаржыландыру және ресурстарды тиімді 
пайдалану үшін институционалдық жағдайларды ескеретін экономикалық 
мүмкіндіктер. 

 
11.6.2 Қызметкерлерді дамыту саясаты және қызметі  
Медициналық білім беру ұйымы қызметкерлердің қызметі мен даму 

саясатын айқындауы және енгізуі тиіс, ол: 
11.6.2.1 медициналық білім беру ұйымының қажеттіліктерін және 

оқытушылардың кәсіби біліктілігін ескере отырып, әрбір қызмет түрі үшін 
уақыт белгілеуді қамтитын оқытушылық, ғылыми және сервистік функциялар 
арасындағы теңгерімді сақтауға мүмкіндік береді; 

11.6.2.2 педагогикалық, зерттеу және клиникалық біліктілікке тиісті назар 
аудара отырып, академиялық қызметті абыроймен тануға кепілдік береді және 
наградалар, қызмет бойынша жоғарылату және/немесе сыйақы түрінде жүзеге 
асырылады; 

11.6.2.3 клиникалық қызмет пен ғылыми зерттеулер оқыту мен оқытуда 
қолданылатынына кепілдік береді; 

11.6.2.4 ынтымақтастық пен интеграцияны ынталандыру мақсатында 
оқыту/оқыту әдістері мен білім беру бағдарламасының жалпы мазмұны туралы 
және басқа да пәндер мен пәндік салалар туралы білімді қамтитын білім беру 
бағдарламасының әрбір қызметкерінің жеткілікті білуіне кепілдік береді; 

11.6.2.5 жұмысқа жаңадан қабылданған барлық оқытушыларды ғана емес, 
сондай-ақ ауруханалар мен клиникалардан, зертханалардан, дәріханалардан, 
фармацевтикалық өндірістерден, фармацевтикалық компаниялардан тартылған 
оқытушыларды да тартатын оқытушыларды оқытуды, дамытуды, олардың 
қызметін қолдауды және бағалауды қамтиды. 

Медициналық білім беру ұйымы: 
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11.6.2.6 білім беру бағдарламасының әртүрлі компоненттеріне байланысты 
«оқытушы-студент» арақатынасын ескергені; 

11.6.2.7 қызметкерлерді жылжыту саясатын әзірлеу және енгізгені жөн. 
 

11.7. «БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ» СТАНДАРТЫ 
11.7.1 Материалдық-техникалық база 
Медициналық білім беру ұйымы: 
11.7.1.1 білім беру бағдарламасының барабар орындалуын қамтамасыз 

етуге мүмкіндік беретін оқытушылар мен студенттер үшін жеткілікті 
материалдық-техникалық базаның болуы; 

11.7.1.2 қызметкерлер, студенттер, пациенттер және оларға күтім 
жасайтындар үшін қажетті ақпаратты қамтамасыз етуді және зиянды заттардан, 
микроорганизмдерден қорғауды, зертханада және жабдықты пайдалану кезінде 
қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауды қамтитын қауіпсіз ортаны 
қамтамасыз ету тиіс. 

11.7.1.3 Медициналық білім беру ұйымы оқу практикасындағы дамуға 
сәйкес келуі тиіс материалдық-техникалық базаны тұрақты жаңарту, кеңейту 
және нығайту арқылы студенттердің оқу ортасын жақсартқаны жөн. 

 
11.7.2 Клиникалық / кәсіптік даярлыққа арналған ресурстар 
Медициналық білім беру ұйымы студенттердің тиісті клиникалық тәжірибе 

алуы үшін қажетті ресурстарды, соның ішінде келесілерді қамтамасыз етуі тиіс: 
11.7.2.1 пациенттердің жеткілікті саны мен санаттары; 
11.7.2.2 клиникаларды (бастапқы, мамандандырылған және жоғары 

мамандандырылған көмек көрсету бойынша), амбулаториялық-емханалық 
қызметтерді (МСАК-ты қоса алғанда), бастапқы медициналық-санитариялық 
көмек мекемелерін, денсаулық сақтау орталықтарын және халыққа 
медициналық көмек көрсететін басқа да мекемелерді қамтитын клиникалық / 
өндірістік базалардың саны мен санаттары, сондай-ақ клиникалық базалардың 
мүмкіндіктерін пайдалана отырып, клиникалық оқыту жүргізуге және негізгі 
клиникалық және негізгі фармацевтикалық пәндер бойынша ротацияны 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін клиникалық дағдылар 
орталықтары/зертханалары, ғылыми орталықтар, зертханалар, өндірістер, 
фармацевтикалық дағдыларды дамыту орталықтары; 

11.7.2.3 студенттердің клиникалық / өндірістік практикасын бақылау. 
11.7.2.4 Медициналық білім беру ұйымы қызмет көрсетілетін халықтың 

қажеттіліктеріне сәйкес келу мақсатында клиникалық даярлау үшін 
ресурстарды зерделеуі және бағалауы, бейімдеуі және жақсартуы тиіс, бұл 
клиникалық базаларға, жабдықтарға, пациенттердің саны мен санатына және 
клиникалық практикаға, супервайзер ретінде бақылауға және әкімшілендіруге 
қатысты клиникалық даярлау бағдарламалары үшін сәйкестік пен сапаны 
қамтитын болады. 
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11.7.3 Ақпараттық технологиялар 
11.7.3. 1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасында 

тиісті ақпараттық және коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалануға 
және бағалауға бағытталған саясатты анықтап, енгізуі тиіс. 

Медициналық білім беру ұйымы оқытушылар мен студенттерге ақпараттық 
және коммуникациялық технологияларды пайдалануға мүмкіндік беруі тиіс: 

11.7.3.2 өз бетінше оқу үшін; 
11.7.3.3 ақпаратқа қол жеткізу; 
11.7.3.4 пациенттерді жүргізу; 
11.7.3.5 денсаулық сақтау жүйесіндегі жұмыстар. 
11.7.3.6 Медициналық білім беру ұйымы студенттердің пациенттің тиісті 

деректеріне және денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелеріне қолжетімділігін 
қамтамасыз етуі тиіс. 

 
11.7.4 Медицина саласындағы зерттеулер және ғылыми жетістіктер 
Медициналық білім беру ұйымы: 
11.7.4.1 білім беру бағдарламасының негізі ретінде медицина саласындағы 

зерттеу қызметі мен ғылыми жетістіктері болуы; 
11.7.4.2 ғылыми зерттеулер мен білім беру арасындағы өзара байланысқа 

жәрдемдесетін саясатты айқындау және енгізу; 
11.7.4.3 медициналық білім беру ұйымының ғылыми-зерттеу базасы және 

ғылыми зерттеулер саласындағы басым бағыттары туралы ақпарат беру тиіс. 
Медициналық білім беру ұйымы ғылыми зерттеулер мен білім беру 

арасындағы өзара байланысты қамтамасыз етуге тиіс: 
11.7.4.4 медициналық ғылыми зерттеулерді оқу бағдарламасы үшін негіз 

ретінде пайдалану; 
11.7.4.5 оқытуда ескеріледі; 
11.7.4.6 студенттерді медицина саласындағы ғылыми зерттеулерге және 

олардың дамуына қатысуға ынталандырады және дайындайды. 
 
11.7.5 Білім беру саласындағы сараптама 
Медициналық білім беру ұйымы: 
11.7.5.1 қажет болған жағдайда білім беру саласындағы сараптамаға қол 

жеткізуге және медициналық білім беру үдерістерін, практикасын және 
проблемаларын зерделейтін сараптама жүргізуге тиіс және медициналық білім 
беруде зерттеу жүргізу тәжірибесі бар дәрігерлерді, университеттің 
медициналық білім беруді дамыту бөлімімен немесе басқа ұлттық және 
халықаралық институттардың сарапшыларын тарта отырып, білім беру 
саласындағы психологтар мен әлеуметтанушыларды тарта алады. 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру саласындағы сараптаманы 
пайдалану жөніндегі саясатты айқындауы және енгізуі тиіс: 

11.7.5.2 білім беру бағдарламасын әзірлеуде; 
11.7.5.3 білім мен дағдыларды оқыту және бағалау әдістерін әзірлеуде. 
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Медициналық білім беру ұйымы: 
11.7.5.4 қызметкерлердің әлеуетін дамыту үшін медициналық білім беру 

саласында ішкі немесе сыртқы сараптаманы пайдаланудың дәлелдерін ұсыну; 
11.7.5.5 білім беруді бағалауда және медициналық білім берудегі 

зерттеулерде медициналық білім берудегі теориялық, практикалық және 
әлеуметтік мәселелерді зерттеуді қамтитын пән ретінде сараптаманы дамытуға 
тиісті назар аудару; 

11.7.5.6 қызметкерлердің медициналық білім беруде зерттеулер жүргізуге 
ұмтылысы мен мүдделеріне жәрдемдесуі тиіс. 

 
11.7.6 Білім беру саласында алмасу  
Медициналық білім беру ұйымы саясатты анықтап, енгізуі тиіс: 
11.7.6.1 басқа медициналық жоғары оқу орындарымен, қоғамдық 

денсаулық сақтау мектептерімен, стоматология, фармация факультеттерімен 
және университеттердің басқа факультеттерімен ұлттық және халықаралық 
деңгейдегі ынтымақтастық үшін; 

11.7.6.2 басқа білім беру ұйымдарынан аударылуы мүмкін және білім беру 
бағдарламасының элементтерін өзара тану туралы келісімдер жасасу мен 
жоғары оқу орындары арасындағы бағдарламаларды белсенді үйлестіру және 
кредиттік бірліктердің ашық жүйесін және курстардың икемді талаптарын 
пайдалану ықпал етуі мүмкін білім беру бағдарламасы көлемінің шегін қарауды 
қамтитын білім беру кредиттерін аудару және өзара есепке алу үшін. 

Медициналық білім беру ұйымы: 
11.7.6.3 тиісті ресурстармен қамтамасыз ете отырып, қызметкерлер 

(академиялық, әкімшілік және оқытушылық штат) мен студенттердің өңірлік 
және халықаралық алмасуына жәрдемдескені жөн; 

11.7.6.4 с ледует қызметкерлердің, студенттердің қажеттіліктерін ескере 
отырып және этикалық қағидаларды сақтай отырып, алмасудың мақсатқа сәйкес 
ұйымдастырылуын қамтамасыз еткені жөн. 

 

11.8 «БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ЕТУ» СТАНДАРТЫ 
11.8.1 Басқару 
11.8.1.1 Медициналық білім беру ұйымы, егер медициналық білім беру 

ұйымы университеттің бір бөлігі немесе филиалы болып табылса, 
басқарушылық құрылымдар мен функцияларды, оның ішінде университетпен 
өзара қарым-қатынастарын айқындауға тиіс. 

Медициналық білім беру ұйымы өзінің басқару құрылымдарында әрбір 
құрылымдық бөлімшенің жауапкершілігін белгілей отырып, құрылымдық 
бөлімшелерді айқындағаны және олардың құрамына келесілерді енгізгені жөн: 

11.8.1.2 академиялық қызметкерлердің өкілдері; 
11.8.1.3 студенттер; 
11.8.1.4 білім және денсаулық сақтау министрлігінің, денсаулық сақтау 
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секторының және жұртшылықтың өкілдерін қамтитын басқа да мүдделі 
тараптар. 

11.8.1.5 Медициналық білім беру ұйымы бюллетеньдерде жарияланатын, 
ЖОО-ның веб-сайтында орналастырылатын, танысу және орындау үшін 
хаттамаларға енгізілетін басқару жүйесінің және қабылданатын шешімдердің 
ашықтығын қамтамасыз еткені жөн. 

 
11.8.2 Академиялық көшбасшылық 
11.8.2.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасын әзірлеу 

мен басқаруға қатысты академиялық басшылықтың жауапкершілігін айқын 
айқындауы тиіс. 

11.8.2.2 Медициналық білім беру ұйымы академиялық басшылықтың өз 
миссиясына қол жеткізу және оқытудың түпкілікті нәтижелеріне қатысты 
мерзімді түрде бағалау жүргізуі тиіс. 

 
11.8.3 Оқытуға және ресурстарды бөлуге арналған бюджет 
Медициналық білім беру ұйымы: 
11.8.3.1 оқытуға арналған мақсатты бюджетті қоса алғанда, білім беру 

бағдарламасын ресурстармен қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер мен 
өкілеттіктердің нақты шеңберіне ие болу; 

11.8.3.2 білім беру бағдарламасын орындау үшін қажетті ресурстарды 
бөлуі және білім беру ресурстарын олардың қажеттіліктеріне сәйкес бөлуі тиіс. 

11.8.3.3 медициналық білім беру ұйымын қаржыландыру жүйесі 
бюджеттердің барлық деңгейлерінің тиімділігі, нәтижелілігі, басымдығы, 
ашықтығы, жауапкершілігі, аражігін ажырату және дербестігі қағидаттарына 
негізделуі тиіс. 

Медициналық білім беру ұйымы: 
11.8.3.4 оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу тәртібінде 

оқытушыларға лайықты сыйақыны қоса алғанда, ресурстарды бөлуде жеткілікті 
дербестік беру; 

11.8.3.5 ресурстарды бөлу кезінде медицина саласындағы ғылыми 
жетістіктерді және қоғам денсаулығының проблемалары мен олардың 
қажеттіліктерін назарға алғаны жөн. 

 
11.8.4 Әкімшілік штат және менеджмент 
Медициналық білім беру ұйымының біліктілігіне сәйкес келесілер үшін 

олардың саны мен құрамын қоса алғанда, тиісті әкімшілік және академиялық 
штаты болуға тиіс: 

11.8.4.1 білім беру бағдарламасын және тиісті қызмет түрлерін енгізуді 
қамтамасыз ету; 

11.8.4.2 ресурстарды дұрыс басқаруға және бөлуге кепілдік беру. 
11.8.4.3 Медициналық білім беру ұйымы жақсарту үшін қажеттіліктерді 

қарауды қамтитын менеджмент сапасын қамтамасыз етудің ішкі бағдарламасын 
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әзірлеп, енгізуі және менеджментке тұрақты шолу жасап, талдау жүргізуі тиіс. 
 
11.8.5 Денсаулық сақтау секторымен өзара іс-қимыл 
11.8.5.1 Медициналық білім беру ұйымы қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес 

білікті дәрігерлермен қамтамасыз етуге ықпал ететін ақпарат алмасуды, 
ұйымның ынтымақтастығы мен бастамаларын қамтитын денсаулық сақтау 
секторымен, қоғам мен үкіметтің денсаулық сақтаудың аралас секторларымен 
сындарлы өзара іс-қимыл жасауы тиіс. 

11.8.5.2 Медициналық білім беру ұйымына ынтымақтастықтың мазмұны 
мен нысандарын айқындай отырып, ресми келісімдер жасасуды және/немесе 
бірлескен келісімшарт жасасуды және үйлестіру комитетін құруды және 
бірлескен іс-шаралар өткізуді қамтитын денсаулық сақтау секторындағы 
әріптестермен ынтымақтастыққа ресми мәртебе бергені жөн. 
 

11.9 «ҮЗДІКСІЗ ЖЕТІЛДІРУ» СТАНДАРТЫ  
Медициналық білім беру ұйымы серпінді және әлеуметтік жауапты 

институт ретінде келесілерді орындауы тиіс: 
11.9.1.1 мазмұнды, нәтижелерді/құзыреттерді, бағалау мен оқу ортасын, 

құрылымы мен функцияларын тұрақты шолу және қайта қарау рәсімдеріне 
бастамашылық ету, кемшіліктерді құжаттау және жою; 

11.9.1.2 құрылымдар мен функцияларды қайта қарау; 
11.9.1.3 үздіксіз жақсарту үшін ресурстар бөлу. 
Медициналық білім беру ұйымы: 
11.9.1.4 жаңарту үдерісін Перспективалық зерттеулер мен талдауларға және 

медициналық білім беру бойынша өзіндік зерттеу, бағалау және әдебиет 
нәтижелеріне негіздеу; 

11.9.1.5 жаңарту және қайта құрылымдау үдерісі алдыңғы тәжірибеге, 
ағымдағы қызметке және болашаққа арналған перспективаларға сәйкес өзінің 
саясаты мен практикасын қайта қарауға әкелетініне кепілдік беру; жаңарту 
үдерісін мынадай сұрақтарға бағыттағаны жөн. 

11.9.1.6 Миссиясы мен түпкі нәтижелері туралы ережені қоғамның 
ғылыми, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына бейімдеу. 

11.9.1.7 бітірушілерді даярлаудың соңғы нәтижелерін клиникалық 
дағдыларды, Қоғамдық денсаулық мәселелеріндегі дайындықты және МБҰ 
бітіргеннен кейін бітірушілерге жүктелетін міндеттерге сәйкес пациенттерге 
медициналық көмек көрсету үдерісіне қатысуды қамтитын дипломнан кейінгі 
даярлау ортасының құжатталған қажеттіліктеріне сәйкес түрлендіру. 

11.9.1.8 Білім берудегі заманауи теорияларды, ересектерді оқыту 
әдіснамасын, белсенді оқыту қағидаттарын назарға ала отырып, олардың сәйкес 
және орынды болып табылатындығына кепілдік беру мақсатында білім беру 
бағдарламасының моделі мен әдістемелік тәсілдерді бейімдеу. 

11.9.1.9 Білім беру бағдарламасының элементтерін түзету және олардың 
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биомедициналық, мінез-құлық, әлеуметтік және клиникалық ғылымдардағы 
жетістіктерге, демографиялық жағдайдың және халықтың денсаулық 
жағдайының/сырқаттанушылық құрылымының және әлеуметтік-экономикалық 
және мәдени жағдайлардың өзгеруіне сәйкес өзара байланысы және түзету 
үдерісі жаңа тиісті білімдерді, тұжырымдамалар мен әдістерді енгізуді және 
ескіргендерді алып тастауды қамтамасыз етеді. 

11.9.1.10 Оқытудың соңғы нәтижелері мен оқыту мен оқыту әдістеріндегі 
өзгерістерге сәйкес бағалау қағидаттарын, өткізу әдістерін және емтихандар 
санын әзірлеу. 

11.9.1.11 Өзгеретін күтулер мен жағдайларды, кадрлық ресурстарға 
қажеттілікті, білім беру ЖҚБ жүйесіндегі өзгерістерді және білім беру 
бағдарламасының қажеттіліктерін ескере отырып, студенттерді қабылдау 
саясатын және студенттерді іріктеу әдістерін бейімдеу. 

11.9.1.12 Қызметкерлердің академиялық штатын қабылдау және 
қалыптастыру саясатын өзгеретін қажеттіліктерге сәйкес бейімдеу. 

11.9.1.13 Студенттерді қабылдау, академиялық қызметкерлердің саны мен 
бейіні, білім беру бағдарламасы сияқты өзгеріп отыратын қажеттіліктерге 
сәйкес білім беру ресурстарын жаңарту. 

11.9.1.14 Білім беру бағдарламасының мониторингі мен бағалау үдерісін 
жақсарту. 

11.9.1.15 Өзгермелі мән-жайлар мен қажеттіліктер жағдайында тиімді 
қызметті қамтамасыз ету үшін және перспективада мүдделі тараптардың 
әртүрлі топтарының мүдделерін қанағаттандыру үшін ұйымдық құрылымды 
және басқару қағидаттарын жетілдіру. 
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