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Алғысөз  
 

1.ӘЗІРЛЕГЕН ЖӘНЕ ЕНГІЗГЕН «Аккредиттеу және рейтингтің 
тәуелсіз агенттігі» коммерциялық емес мекемесі. 

2. 2015 жылғы 28-қыркүйек № 21-15-ОД бұйрықпен БЕКІТІЛГЕН 
ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН. 

3. Осыстандартта «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 
жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңының нормалары іске асырылған. 

4.  ЕКІНШІ БАСЫЛЫМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осы стандартты «Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» КЕМ-
нің рұқсатынсыз толық немесе ішінара қайта басып шығаруға, тираждауға және 
таратуға болмайды. 
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ДИПЛОМНАН КЕЙІНГІ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАЛАРЫН АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ 
(РЕЗИДЕНТУРА МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША)  

НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР 
 
1.Қолданылу саласы 
Осы стандарт мамандандырылған (резидентура) аккредиттеу 

стандарттарының негізгі ережелеріне нормативтік талаптарды  айқындайды. 
Осы стандарт мәртебесіне, ұйымдастырушылық-құқықтық нысанына, 

меншік нысандарына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, 
мамандандырылған (резидентураның) аккредиттеу рәсімін жүргізу кезінде 
қолданылады. 

Осы стандартты сондай-ақ: 
а) медициналық білім беру ұйымдары (резидентура) өзін-өзі ішкі бағалау 

және сыртқы бағалау үшін; 
б) тиісті нормативтік құжаттаманы әзірлеу үшін пайдалануы мүмкін.  

 
2. Нормативтік сілтемелер 
Осы стандартта мынадай нормативтік құжаттарға сілтемелер 

пайдаланылады: 
2.1 Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы №1118 Жарлығы. 

2.2 «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 
жылғы 9 қарашадағы  №603-II Заңы(2012 жылғы 16 ақпандағы өзгерістермен 
және толықтырулармен). 

2.3 «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 
шілдедегі № 319-III Заңы(2012 жылғы 13 ақпандағы өзгерістермен және 
толықтырулармен). 

2.4 «Сәйкестіктібағалаусаласындағыаккредиттеутуралы»Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі № 61-IV Заңы 

2.5 Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарын аккредиттеу 
қағидалары. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы 
№ 1385 қаулысы. 

2.6 «Медициналықжәнефармацевтикалықмамандықтарбойыншамемлек
еттікжалпығабірдейміндеттістандарттарменүлгіліккәсіптікоқубағдарламаларын
бекітутуралы»ҚазақстанРеспубликасыДСМ-ның2015 жылғы 31 шілдедегі № 
647 бұйрығы(резидентура, магистатура жәнеPhD докторантура) Қазақстан 
Республикасы БҒМ-мен келісілген. 
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2.7Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 
30 желтоқсандағы № 556 бұйрығымен бекітілген Аккредиттеу органдарының, 
аккредиттелген ұйымдардың және білім беру бағдарламаларының Ұлттық 
тізілімдемесін жүргізудің тәртібі және талаптары. 

 
3.Терминдер мен анықтамалар 
Осы стандартта «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 

27 шілдедегі № 319-ІІІ Заңына(2012 жылғы 13 ақпандағы өзгерістермен және 
толықтырулармен)сәйкес тиісті мынадай анықтамалар белгіленген: 

3.1 Білім беру ұйымын аккредиттеу – білім беру қызметтерінің сапасы 
туралы объективті ақпарат беру және оны арттырудың тиімді тетіктерінің бар 
екенін растау мақсатында аккредиттеу органының белгіленген аккредиттеу 
стандарттарына (регламенттеріне) сәйкестігін тану рәсімі; 

3.2 Аккредиттеу органдары – стандарттарды (регламенттерді) әзірлейтін 
және өздері әзірлеген стандарттар (регламенттер) негізінде білім беру 
ұйымдарын аккредиттеуден өткізетін заңды тұлғалар; 

3.3 Халықаралық аккредиттеу –танылған шетелдік аккредиттеу 
агенттігінде білім беру ұйымдарын немесе жекелеген кәсіптік білім беру 
бағдарламаларын аккредиттеу; 

3.4 Ұлттық аккредиттеу – білім беру ұйымдарын немесе білім беру 
бағдарламаларын ұлттық аккредиттеу агенттіктерінің институционалдық 
аккредиттеуі; 

3.5 Мамандандырылған аккредиттеу –білім беру ұйымы іске асыртын 
жекелеген білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау; 

3.6 Аккредиттеу стандарттары (регламенттері) – аккредиттеу органының 
аккредиттеу рәсіміне қойылатын талаптарды белгілейтін құжаттары. 

Бұларға толықтыру ретінде, Дүниежүзілік Медициналық білім беу 
Федерациясының Дипломнан кейінгі медициналық білім берудің сапасын 
жақсарту жөніндегі халықаралық стандарттарынасәйкес тиісті Стандарттарда 
мынадай терминдер мен анықтамалар белгіленген: 

 
Миссия және ақырғы нәтижелер 
Пациент-дәрігер қарым-қатынастарындағы автономиякез келген 

жағдайларда дәрігерлер қолда бар ең үздік дәлелдемелерге негізделген, 
өздерінің пациенттерінің және қоғамның мүдделерінде негізделген шешімдер 
қабылдайтынына кепілдік беретін болады. Дәрігерлерді оқытуға қатысты 
автономия нені оқитыны және өзінің оқуын қалай жоспарлайтыны және 
өткізетіні туралы шешімге қандай да бір ықпалы бар дегенді білдіреді. Бұл 
сондай-ақ өздерінің пациенттері мен қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес келу 
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үшін дәрігерлерге қажетті білімдер мен дағдыларға қолжетімділікті және 
олардың білімдері мен әрекеттері тәуелсіз және риясыз болып табылатынын 
білдіреді. Өз бетінше әрекет ете отырып, қолда бар нұсқаулықтар назарға 
алынуы тиіс.  

Медицинаның теориясына және практикасына қатысты ақырғы 
нәтижелер базалық, клиникалық, мінез-құлық және әлеуметтік ғылымдарды 
білуді және түсінуді, оның ішінде қоғамдық денсаулық сақтау және 
популяциялық медицина мен медициналық этиканың клиникалық практика 
үшін қажетті мәселелерін;қарым-қатынастар мен кәсібилікті; диагнозды қоюға, 
практикалық дағдыларды орындауға, коммуникативтік дағдыларға, ауруларды 
емдеуге және профилактикасына, денсаулықты нығайтуға, оңалтуға, 
клиникалық ойлауға, проблемаларды шешуге қатысты клиникалық 
дағдыларды; бүкіл өмір бойы оқуға және кәсіби дамуға қабілеттілікті қамтиды. 

Құзыретті органдар - дипломнан кейінгі медициналық даярлық үшін 
жауапты жергілікті және ұлттық органдар, ұлттық үкіметтік агенттіктер, ұлттық 
кеңес, университет, құзырлы кәсіптік ұйым болуы мүмкін.  

Құзыреттілік кең кәсіби мағынада немесе арнаулы атақтар, дағдылар, 
қарым-қатынастар немесе мінез-құлық ретінде белгіленуі мүмкін. 

Дипломнан кейінгі даярлыққа сәйкес келетін құзыреттіліктер 
медицинаның таңдап алынған саласына байланысты деңгейде мынадай 
санаттарды қамтитын болады: 

•Пациенттерге көмек көрсету, ол денсаулық проблемаларына және 
денсаулықты нығайтуға қатысты сәйкес келетін, тиімді және аяушылық 
білдіретін болуы тиіс. 

• Базалық биомедициналық, клиникалық, мінез-құлық және әлеуметтік 
ғылымдар, медициналық этика және медициналық юриспруденция 
саласындағы медициналық білімдер және мұндай білімдерді пациенттерге 
көмек көрсету кезінде қолдану. 

• жекелеген пациенттермен және олардың отбасыларымен тиімді ақпарат 
алмасуды және денсаулық сақтаудың басқа мамандарымен, ғылыми 
қоғамдастықпен және жұртшылықпен командада жұмысты қамтамасыз ететін 
жеке адамдардың арасындағы қарым-қатынастардың дағдылары және қарым-
қатынастың басқа дағдылары. 

• Қызметті бағалау және клиникалық практиканы ұдайы қайта қарау және 
жақсарту үшін жаңа ғылыми білімдерді қолдану. 

• Әріптестерге, студент-медиктерге және басқа медициналық мамандарға 
қатысты басшы, нұсқаушы және оқытушы ретінде функцияларды орындау. 

• Медицинаның таңдап алынған саласының дамуына үлес қосуға және 
ғылыми зерттеулерге қабілетті ғалымның ғылыми әлеуеттері. 
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• Кәсібилік 
• Пациенттің мүдделерін қорғауға әрекет ету қабілеттілігі. 
• Қоғамдық денсаулық сақтауды және денсаулықты қорғау саласындағы 

саясаттың мәселелерін білу, сондай-ақ денсаулықты қорғау жүйесінің 
анағұрлым ауқымды контесін білу және ден қою, мысалы медициналық көмек 
көрсетуді ұйымдастыруды, медициналық қызметкерлермен және 
менеджерлермен әрістестікті, рентабельді денсаулық сақтау практикасын, 
денсаулық сақтаудың  экономикасын және ресурстарға қаржы бөлуді қоса 
алғанда. 

• Медициналық көмек көрсету жүйесін түсіну және жүйелі сипаттағы 
көмек көрсетуді жақсартуды айқындау және жүргізу. 

Миссия жалпы көлемді негізді қамтамасыз етеді, онымен ЖОО-дан кейінгі 
медициналық білім беру бағдарламасының барлық басқа аспектілері 
байланысты болуы тиіс және денсаулық сақтау саласындағы 
институционалдық, ұлттық, өңірлік және қажет болғанда халықаралық 
қажеттіліктерге байланысты жалпы және спецификалық мәселелерді және 
ЖОО-дан кейінгі медициналық білім беру туралы көрулерді қамтуы тиіс. 

 Бүкіл өмір бойы оқу қызметті бағалау, аудит, өзінің клиникалық 
практикасын және үздіксіз кәсіби дамудың (ҮКД)/үздіксіз медициналық білім 
берудің (ҮМБ) танылған бағдарламаларын талдау арқылы өзінің білімдері мен 
дағдыларын ұдайы дамытуға кәсіби жауаптылық болып табылады. ҮКД-ға 
пациенттердің қажеттіліктеріне жауап ретінде дәрігерлер өздерінің білімдерін, 
дағдыларын және қарым-қатынастарын ұстап тұру, жаңарту, дамыту және 
жетілдіру үшін орындайтын формальды да , формальды емес те іс-шаралар 
кіреді. ҮМБ қарағанда, ҮКД кеңірек ұғым болып табылады және медициналық 
практикада білімдер мен дағдыларды үздіксіз дамытуды қамтиды. 
 Негізгі мүдделі тараптар -  тыңдаушылар/резиденттер, резидентура 
бағдарламаларының директорлары, медициналық ғылыми қоғамдар,  
клиникалардың әкімшіліктері, үкіметтік биліктер және кәсіби қауымдастықтар 
немесе ұйымдар. 

Кәсібилік әрбір дәрігерден олардың кәсіби практикасында пациенттер 
және қоғам күтетін білімдерді, дағдыларды, қарым-қатынастарды сипаттайды 
және бүкіл өмір бойы оқуға дағдылар, құзыреттілік деңгейін ұстап тұру, 
ақпараттық сауаттылық, этикалық мінез-құлық, жеке тұлғаның тұтастығы, 
шынайылық, альтруизм, айналадағыларға қызмет ету, кәсіби кодекске адалдық, 
әділеттілік және басқаларға құрмет дағдылары сияқты тұжырымдарды 
қамтиды. 
 Қоғам денсаулығының проблемалары жергілікті қоғамдастықпен, әсіресе 
денсаулық сақтау және денсаулық сақтаудың аралас секорлары саласында өзара 
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іс-қимылды және қоғам денсаулығының проблемаларының білім 
бағдарламасына енгізуді білдіреді. 

Денсаулық сақтау секторы мемлекеттік сияқты, жеке меншік те 
медициналық көмек көрсету жүйесін және медиицналық ғылыми-зерттеу 
мекемелерін қамтиды. 
 Тиісті мүдделі тараптар басшылардың, нұсқаушылардың, 
оқытушылардың, денсаулық сақтаудың басқа мамандарының, пациенттердің, 
жұртшылықтың, денсаулық сақтау жүйесі ұйымдарының және органдарының 
санынан өкілдерді қамтитын болады. 

Әлеуметтік жауаптылыққа қоғамның, пациенттердің және денсаулық 
сақтау жүйесінің және денсаулық сақтаудың аралас секторларының 
қажеттіліктеріне әзірлікті және ден қоюға және денсаулық сақтау жүйесіне, 
медициналық білім беруге құзыреттілік тәсілін енгізу мен зерттеулер арқылы 
ұлттық және халықаралық деңгейлерде медицинаның дамуына үлес қосу 
қабілеттілігін қамтидыжәне университтетің автономиясын ескере отырып, 
өзіндік қағидаларға негізделген болуы тиіс. 

 
 Білім беру бағдарламалары 

Клиникалық ғылымдарға таңдап алынған клиникалық және зертханалық 
пәндер (медициналық мамандық, субмамнадықтар немесе сарапшылық 
функциялар) және қосымша, басқа да тиісті клиникалық/зертханалық пәндер 
жатады. 

Оқытушылық және оқыту әдістері кез келген дидактикалық, 
практикалық, демонстрациялық, тәлімгердің бақылауымен оқуды және 
дәрістер, кіші топтарда оқу, проблемлық оқу, клиникалық жағдайларды 
талқылай отырып оқу, практикалық сабақтар, зертханалық жұмыстар, «аурудың 
керуеті» жанында оқыту, клиникалық көрсетулер, зертханада жұмыс істеу 
дағдыларына оқыту, өңірлерге көшпелі оқытулар, интернет арқылы оқыту және 
резидент немесе интерн ретінде клиникалық практика сияқты оқытушылық 
әдістерін қамтитын болады. 

Мінез-құлық және әлеуметтік ғылымдар – жергілікті қажеттіліктерге, 
мүдделерге және дәстүрлерге қарай, әдетте биостатистиканы, коммуналдық 
медицинаны,  эпидемиологияны, жаһандық денсаулықты, гигиенаны, 
медициналық антропологияны, медициналық психологияны, медициналық 
әлеуметтануды, оқоғамдық денсаулықты және әлеуметтік медицинаны 
қамтиды және әлеуметтік-экономикалық, демографиялық және мәдени 
детерминант себептерді, медициналық проблемалардың таралуын және 
зардаптарын түсіну үшін қажетті білімдерді, тұжырымдамаларды, әдістерді, 
дағдылар мен қарым-қатынастарды қамтамасыз ететін болады. 
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Резиденттерді бағалау 
Бағалау әдістері: формативтік (аралық) және суммативтік (қорытынды) 

бағаның, емтихандар мен басқа тестілік тапсырмалардың саны арасындағы 
балансты қарауды,  емтихандардың түрлі типтерінің арасындағы (жазбаша және 
ауызша) балансты, клиникалық талқылау мен талдауды пайдалануды, тиісті 
нормативтер мен өлшемшарттарға, жеке портфолиоға және күнделіктерге, 
объективтік құрылымдандырылған клиникалық емтихан (OSCE), Мини-
клиникалық емтихан (MiniCEX) сияқтыемтихандардың арнайы типтеріне 
негізделген пайымдарды пайдалануды қамтиды және сондай-ақ плагиатты 
анықтау және болдырмау жүйесі кіреді.  

 
Резиденттер 
Іріктеу процесі туралы ереже іріктеудің негізі сияқты, әдістерін де 

қамитды және апелляция берудің тетігін сипаттауды қамтуы мүмкін. 
Қабылдау саясатын мониторингілеугерезиденттердің құзыретті болу 

қабілетін көрсету және таңдап алатын медицина салаларын айырумен 
байланысты қажет етілетін құзыреттерде айырмашылықтарды қамту үшін 
іріктеу өлшемшарттарын жақсарту кіруі мүмкін. 

Іріктеу өлшемшарттарына артықшылықтары ең аз дәрігерлердің тобына 
қабылдаудың арнайы саясатына әлеуетті қажеттілікті қоса алғанда, гендерлік, 
этникалық және әлеуметтік талаптарға сәйкес үйлестірілген іріктеуді қарау 
кіруі мүмкін. 

Келісімшарт бойынша медициналық қызметтерді көрсету жөніндегі 
лауазымдарға интерн, резидент, клиникалық ординатор, маман жатады. 

Резиденттер көрсететін медициналық қызметтердің түрлері 
шарттыңмәні болуы және резидентті қорғайтын жағдайлар келісімшартқа 
енгізілуі тиіс. 

 
Оқытушылар 
Оқытушылыққа, тәлімгерлікке және оқытуға арналған уақыт 

клиникалық жұмыс бойынша жүктеменің арасындағы балансты көздейді және 
жұмыс кестесінің үйлстірілуін және келісілуінқарауды талап етеді.  

Оқытушылар мен тәлімгерлердің қызметін мерзімді бағалау 
резиденттерден оқытушыға кері байланысты қамтиды. 

 
Білім беру ресурстары 
Клиникалық базаларға алғашқы, мамнадандырылған және жоғары 

мамандандырылған көмек көрсету жөніндегі клиникалар, амбулаторлық-
емханалық қызметтер (АМЖЖ қоса алғанда), алғашқы медициналық-
санитарлық көмек мекемелері, денсаулық сақтау орталықтары және халыққа 
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медициналық көмек көрсететін басқа да мекемелер, сондай-ақ клиникалық 
дағдылар орталықтары/зертханалары кіреді, олар тиісті клиникалық базалардың 
мүмкіндіктерін пайдалана отырып, клиникалық оқытуды жүргізуге және негізгі 
клиникалық пәндер бойынша  ротацияны қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Материалдық-техникалық базаға: дәріс залдары, оқу бөлмелері, оқу және 
ғылыми зертханалар, клиникалық дағдылар зертханалары, оқытушыларға 
арналған бөлмелер, кітапханалар, ақпараттық технологиялар мен құралдар, 
барабар оқу үй-жайлары, демалуға арналған холл сияқты   студенттердің 
демалуына арналған жағдайлар, көлік құралдары, студенттерге арналған 
қоғамдық тамақтану, жатақханалар, студенттердің жеке заттарын сақтауға 
арналған жәшіктер, спорт құралдары, бос уақытты өткізуге арналған үй-жайлар 
кіреді. 

Білім беру саласындағы сараптамадипломнан кейінгі медициналық 
даярлықтың проблемwаларын, процесін және практикасын және оны бағалауды 
қарастырады және медициналық білім беру саласында жұмыс тәжірибесі бар 
дәрігерлерді, білім беру саласының психологтары мен әлеуметтанушыларын 
қамтиды және ЖОО оқу бөлімінің күштерімен немесе басқа ұлттық немесе 
халықаралық ұйымды тарту есебінен қамтамасыз етілуі мүмкін. 

 
Білім беру бағдарламаларын бағалау 
Білім беру бағдарламасын бағалау мониторингтің, кері байланысың және 

бағдарламаны бағалау жөніндегі арнайы зерттеулердің нәтижелерін пайдалана 
отырып, білім беру бағдарламасының тиімділігі мен барабарлығын зерделеуге 
арналған ақпаратты жүйелі жинау процесі болып табылады, сондай-ақ 
оқытудың миссиясына және белгіленген ақырғы нәтижелеріне қатысты білім 
берудің сапсын растау мақсатында деректерді жинау мен талдаудың сенімді 
және шынайы әдістерін пайдалану. Бағдарламаны бағалауға оқытудың 
ұзақтығы, бағалаудың өлшемшарттары, емтихандарды тапсыру және өтпей қалу 
жиіліктері, бағалаудың табысты нәтижелері  және оқудан шығару туралы 
ақпаратты, сонай-ақ резиденттердің ерекше қызығушылық тудыратын медицина 
салаларында өткізген уақыты туралы ақпаратты қамтиды. Білім беру 
бағдарламасын бағалау үшін сыртқы сарапшыларды тарту және сыртқы 
ұйымдар/институттар, реттеуші органдардың медиицналық білім беру және 
бағалау саласындағы сарапшыларын тарту алдағы уақытта дипломнан кейінгі 
білім берудің сапасын жақсартатын болады. 

Бағдарламаны мониторингілеуге тиісті түрде оқытуды қамтамасыз ету 
және жақсартуды талап ететін салаларды анықтау мақсатында білім беру 
бағдарламасының негізгі аспектілері туралы деректерді үнемі жинау жатады. 
Деректерді жинау резиденттерді қабылдауға, білімдер мен дағдыларды 
бағалауға, білім беру  бағдарламасын аяқтауға қатысты әкімшілік рәсімдердің 
бөлігі болып табылады. 
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Анықталған проблемалар оқытудың белгіленген нәтижелерінің жеткіліксіз 
орындалуын, қажетті араласуларды жүргізумақсатында кері байланыс 
жәнетүзету әрекеттерінің жоспарлары ретінде пайдаланылуы мүмкін 
кемшіліктер мен проблемадарды анықтауды, зерттеулер жүргізу және 
оқытудың белгіленген нәтижелеріне қол жеткізу туралы ақпаратты зерделеуді, 
бағдарлама әзірлеуді және жақсартуды қамтиды, бұл оқыту және оқытушылар 
мен резиденттерден кері байланыс үшін қауіпсіз және қолдайтын орта құруды 
талап етеді. 

Кері байланысқа резиденттердің есептері және процестері және білім беру 
бағдарламаларының өнімі туралы басқа да ақпарат кіреді, құқықтық 
зардаптарсыз оқытушының немесе резиденттің қызметтік жағдайын теріс 
пайдаланы немесе тиісті емес мінез-құлқы туралы ақпаратты қамтитын болады. 

Даярлықты өткізу орындарын авторландыру өлшемшарттары 
пациенттер саныныңең төменгі мәнін және нозологиялық нысандардың 
көптүрлілігін,клиникалық және зертханалық жабдықты, кітапханаларды және 
ақпараттық технологиялардың қуаттарын, клиникалық дағдылар жөніндегі 
орталықтарды, оқытушылар мен зертханалардағы зерттеушілердің академялық 
штатын қамтитын болады. 
 

5. Жалпы ережелер 
5.1 Институционалдық аккредиттеу осы стандарттың негізіне жүргізіледі 

«Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. Мамандандырылған 
аккредиттеу стандарттары.«Миссияжәне ақырғы нәтижелер» 
стандарты;«Даярлық процесі» стандарты; «Резиденттерді бағалау» стандарты; 
«Резиденттер» стандарты; «Оқытушылар» стандарты; «Клиникалық базалар 
және білім беру ресурстары» стандарты; «Білім беру бағдарламаларын бағалау» 
стандарты; «Басқару және әкімшілендіру» стандарты; «Үздіксіз жақсарту» 
стандарты. Мамандандырылғанаккредиттеу стандарттары Дүниежүзілік 
Медициналық білім беру Федерациясының Дипломнан кейінгі медициналық 
білім беру сапасын жақсарту жөніндегі халықаралық стандарттарына 
негізделген (2014 ж. қайта қарау). 

5.2 Аккредиттеу жөніндегі шешімді Аккредиттеу Кеңесі қабылдайды. 
5.3 Аккредиттеу жөніндегі кеңестің құрамына ҚР БҒМ, ҚР ДСӘДМ, 

медициналық білім беру ұйымдарының, ғылыми ұйымдардың, денсаулық 
сақтау ұйымдарының, кәсіби қауымдастықтардың, жұмыс берушілердің, 
жұртшылықтың өкілдері, студенттер мен халықаралық сарапшылар кіреді.  
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6. Мамандандырылған аккредиттеудің стандарттарын енгізудің негізгі 
мақсаттары 

 
6.1 Мамандандырылған аккредиттеудің стандарттарын енгізудің негізгі 

мақсаттары: 
6.1.1 білім беру сапасын қамтамасыз етудің халықаралық практикасымен 

үйлесімді аккредиттеу моделін енгізу; 
6.1.2 жоғары білім берудің ұлттық жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру үшін кәсіби және білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау; 
6.1.3 жоғары оқу орындарында сапа мәдениетін дамытуды көтермелеу; 
6.1.4 жылдам өзгеретін сыртқы ортаның талаптарына сәйкес, медициналық 

білім беру ұйымдарының (дипломнан кейінгі білім беру) білім беру 
бағдарламаларының сапасын жетілдіруге және ұдайы жақсартуға жәрдемдесу; 

6.1.5 білім беру бағдарламалының сапасы туралы шынайы ақпаратты 
ұсыну жолымен қоғамның мүдделері мен тұтынушылардың құқықтарын есепке 
алу және қорғау; 

6.1.6 инновацияларды және ғылыми зерттеулерді пайдалану; 
6.1.7 Медициналық білім беру ұйымдарын (дтипломнан кейінгі білім 

беру)мамандандырылған аккредиттеудің нәтижелері туралы ақпаратты жария 
хабарлау және тарату болып табылады. 

 
7 Мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын қалыптастыру 

қағидаттары 
7.1 Жоғары кәсіби білім берудің білім беру бағдарламаларының сапасын 

қамтамасыз ету үшін ұсынылған стандарттар мынадай қағидаттарға 
негізделген: 

7.1.1 еріктілік – білім беру бағдарламаларын аккредиттеу рәсімі ерікті 
негізде жүргізіледі; 

7.1.2 шындық және айқындылық – өткізілетін аккредиттеу процесінің 
барлық қатысушылары үшін ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ете 
отырып, ішкі және сыртқы бағалау өте адал және айқын жүргізіледі; 

7.1.3 объективтілік және тәуелсіздік – ішкі және сыртқы бағалау үшінші 
тұлғаларға (мемлекеттік органдарға, ЖОО әкімшілігіне және қоғамдық пікірге) 
және алынған нәтижелерге тәуелсіз объективті жүргізіледі; 

7.1.4 медициналық білім беру ұйымдарының жауаптылығы – жоғары 
білімнің сапасы үшін негізгі жауаптылық медициналық білім беру ұйымдарына 
жүктеледі; 

7.1.5 құпиялылық – ЖОО ұсынған ақпаратты аккредиттеу органы құпия 
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пайдаланады; 
7.2 Сыртқы бағалау үшінші тұлғаларға (мемлекеттік органдарға, 

медициналық білім беру ұйымдарына және қоғамдық ұйымдарға) 
тәуелсізжүргізіледі. 

7.3 Мамандандырылған аккредиттеу және аккредиттелген білім беру 
бағдарламалары туралы елдің және шетелдің жұртшылығын ақпараттандыру 
бұқаралық ақпарат құралдарында жүргізіледі, оның ішінде ақпаратты 
аккредиттеу органының веб-сайтына ұсыну. 

 
8.Мамандандырылған аккредиттеуді жүзеге асырудың кезеңдері мен 

рәсімдері 
8.1 Медициналық білім беру ұйымының білім беру қызметін жүргізу 

құқығына мемлекеттік лицензияның және лицензияға қосымшалардың 
көшірмелерін және ЖОО қызметі туралы қысқаша сипаттаманы  қоса бере 
отырып, мамандандырылған аккредиттеу (резидентеру) жүргізуге өтінім беруі.  

8.2 Мамандандырылған аккредиттеу рәсімінің басталғаны уралы 
медициналық білім беру ұйымы мен АРТА шешім қабылдауы. 
Мамандандырылған аккредиттеу өткізу туралы агенттік пен медициналық білім 
беру ұйымының арасында шарт жасасу және аккредиттеуге үміткер мәртебесін 
беру. 

8.3 Білім беру ұйымының басшылығы және АРТА мамандандырылған 
аккредиттеуді жүргізудің теориясы, әдістемесі және технологиясы мәселелері 
бойынша арнайы семинарларда білім беру ұйымының ішкі сарапшыларына 
мамандандырылған аккредиттеудің өлшемшарттары мен рәсімдерін түсіндіру 
үшін оқыту ұйымдастырады. 

8.4 Медициналық білім беру ұйымы резидентура бағдарламаларынынң 
өзін-өзі бағалауын жүргізуі кезеңінде АРТА білім беру ұйымына алдын ала 
келісім бойынша консультациялық қызметтер көрсетеді.  

8.5 Өзін-өзі бағалау рәсімі аяқталғаннан кейін аккредиттелетін 
медициналық білім беру ұйымы (сарапшылар комиссиясының болжанатын 
баруына дейін кемінде 6 немесе 8 апта бұрын) АРТА-ға мамандандырылған 
өзін-өзі бағалау есебінің 3  данасын (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) 
электрондық нұсқада және қағаз тасымалдағыштарда жібереді, медициналық 
білім беру ұйымына барғанға дейін онысарапшылар комиссиясының барлық 
мүшелері егжей-тегжейлі зерделейді. Осыдан кейін сарапшылар 
комиссиясыөзін-өзі бағалаудың тұжырымдарының шынайылығын бағалау үшін 
медициналық білім беру ұйымына шығады.  
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8.6 Медициналық білім беру ұйымының өзін-өзі бағалау жөннідегі есебінің 
негізінде АРТА өзін-өзі бағалау материалдарын пысықтау қажеттілігі туралы 
ұсынымдар әзірлейді, не сыртқы сараптамалық бағалау жүргізуне 
өлшемшарттарға сәйкес келмеуіне байланысты аккредиттеудің мүмкін 
болмағаны туралы шешім қабылдайдыжәне шартты тоқтату туралы шешім 
қабылдайды. 

8.7 Аккредиттеу жалғастырылған жағдайда АРТА-ның 
директорымедициналық білім беру ұйымына бару және сыртқы бағалауды 
жүргізу үшін сарапшылар комиссиясын қалыптастырады. Сарапшылар 
комиссиясы 7 (8) сарапшыдан тұрады, олардың құрамына жұмыс берушілерді 
және студенттік жастардың өкілдерін, шетелдік сарапшыларды қоса алғанда, 
Қазақстанның академиялық жұртшылығының өкілдері кіреді.  

8.8 Сарапшылар комиссиясының төрағасы және АРТА медициналық білім 
беру ұйымымен мамандандырылған аккредиттеуді жүргізу мерзімдерін және 
комиссияның жұмыс жоспарын келіседі. 

8.9 Медициналық білім беру ұйымына баруды АРТА номинациялаған және 
сертификаттаған ЖОО, ғылыми ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер мен жұмыс 
берушілер ұсынған сарапшылар тобы 3-5 күннің ішінде жүргізеді. 
Медициналық білім беру ұйымында сарапшылар тобының жұмысын 
регламенттеу АРТА бекіткен стандартқа және медициналық білім беру 
ұйымына бару кезінде сыртқы бағалау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес 
жүргізіледі.  

8.10 Сапар аяқталғаннан кейін сыртқы сарапшылар комиссиясы 
бағдарламаларды бағалау жөніндегі толық есеп дайындайды, АРТА-ға табыс 
етеді және есептің нәтижелерін АРТА медициналық білім беру ұйымына 
жібереді. Бұл есеп Аккредиттеу Кеңесінің мамандандырылған аккредиттеу 
туралы шешім қабылдауы үшін негіз болады. 

8.11 Аккредиттелген медициналық білім беру ұйымдары туралы елдің 
және шетелдің жұртшылығын ақпараттандыру бұқаралық ақпарат 
құралдарында жүргізледі, оның ішінде АРТА-ның ресми сайтында ақпарат 
ұсынады. 

8.11 Аккредиттеу мерзімдері: 
1 жыл– жалпы өлшемшарттар сақталған кезде, бірақ кейбір кемшіліктер 

және жақсарту үшін мүмкіндіктер болған кезде; 
3 жыл– жалпы оң нәтижелер болғанда, бірақ жекелеген елеусіз 

кемшіліктер және жақсарту үшін мүмкіндіктер болған кезде года; 
5 жыл – жалпы оң нәтижелер болғанда; 
7 жыл– БББ реаккредиттеу жүргізілген жағдайда оң нәтижелер болғанда. 
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Медициналық білім беру ұйымы аккредиттелген ұйым мәртебесін растау 
және аккредиттеу мерзімін ұзарту үшін белігленген уақыт кезеңінен кейін ре-
аккредиттеуден өтуі қажет. 

8.12 Оң шешім қабылданған кезде АРТА білім беру ұйымына АРТА-ның 
Директоры қол қойған жарамдылық мерзімі көрсетілген мамандандырылған 
аккредиттеу туралы сертификат жібереді. ЖОО-ны аккредиттеу туралы шешім 
одан әрі 3 Ұлттық тізілімдемеге енгізу үшін ҚР БҒМ-ға жіберіледі және АРТА-
ныңвеб-сайтында орналастырылады. 

9.Одан кейінгі рәсімдер 
9.1 АРТА Аккредиттеу Кеңесі оң шешім қабылдаған жағдайдабілім беру 

ұйымы АРТА СПК ұсынымдарын іске асыру жөніндегі жоспарды әзірлейді. 
Жоспарды АРТА директоры және білім беру ұйымының директоры бекітеді. 
Жоспар аккредиттеуден кейінгі мониторингті жүргізу үшін негіз болып 
табылады 

9.2 Білім беру бағдарламасының аккредиттеуден кейінгі мониторингі білім 
беру ұйымдарының жəне (немесе) білім беру бағдарламаларының аккредиттеуден 
кейінгі мониторингі рəсімі жөніндегі Ережеге сəйкес жүргізіледі.  

9.3 Білім беру ұйымына қатысты АРТА қойған талаптар орындалмаған 
жағдайда, Аккредиттеу Кеңесі мынадай шешімдер қабылдауға құқылы: 

- мамандандырылған аккредиттеудің әрекетін уақытша тоқтату, 

- 3 Ұлттық тізілімдеменің тізімінен алып тастау жолымен ЖОО-ны 
аккредиттеуді қайтарып алу, бұл бұдан бұрын қол жеткізілген аккредиттеудің 
барлық нәтижелерінің күшін жоюға және арыз беруші аккредиттеуден қайтадан 
өтуге ниет білдірген жағдайда аккредиттеудің барлық кезеңдерінен өту 
міндеттемесіне әкеліп соғуы мүмкін. 

Білім беру бағдарламасы 1 жыл мерзімге аккредиттелген жағдайда, білім 
беру бағдарламасының басшылығы осы мерзімнің ішінде қайтадан аккредиттеу 
туралы шешім қабылдайды. 



РЕЗИДЕНТУРА МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША ДИПЛОМНАН КЕЙІНГІ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН АККРЕДИТТЕУ 
СТАНДАРТТАРЫ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

16 
 

10. Аккредиттеу стандарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
тәртібі 

10.1 Аккредиттеудің қолданыстағы стандартына өзгерістер мен 
толықтырулар оны одан әрі жетілдіру мақсатында енгізіледі.  

10.2 Стандартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізуді аккредиттеу 
органы жүзеге асырады.  

10.3 Білім беру ұйымдары және басқа да мүдделі ұйымдар қолданыстағы 
стандартқа өзгерістер мен толықтыруларға бастамашылық жасаған жағдайда, 
олар ұсыныстар мен ескертулерді аккредиттеу органына жолдайды. 

10.4 Аккредиттеу органы бастамашылардан келіп түскен ұсыныстар мен 
ескертулердің негізділігі мен мақсатқа сай болуы тұрғысынан зерделейді және 
сараптама жүргізеді.  

10.5 Аккредиттеудің қолданыстағы стандартына өзгерістер мен 
толықтырулар мақұлданғаннан кейін, олар өзгерістері бар жаңа редакцияда 
аккредиттеу органы директорының бұйрығымен бекітіледі немесе 
қолданыстағы стандартқа қосымша брошюра түрінде болады. 

 
 

11. «МИССИЯ ЖӘНЕ АҚЫРҒЫ НӘТИЖЕЛЕР» СТАНДАРТЫ 
11.1 Миссия және ақырғы нәтижелер туралы мәлімдеме  

 
11.1.1 Медициналық білім беру ұйымы резидентура бойынша 

бағдарламаның миссиясын айқындауы және мәлімделген миссия 
туралыжұртшылықты жәнеденсаулық сақтау секторын кеңінен 
ақпараттандыруы тиіс. 

11.1.2 Медициналық білім беру ұйымы миссияны қоғам денсаулығының 
қажеттіліктерін, медициналық көмек көрсету жүйесінің қажеттіліктерін және 
тиісінше әлеуметтік жауаптылықтың басқа да аспектілерін қараудың негізінде 
айқындауы тиіс.  

11.1.3Медициналық білім беру ұйымы практиканы күшейте отырып, 
теориялық сияқты, практикалық та компоненттерден тұратын даярлық 
бағдарламасын айқындауы тиіс  және мұндай даярлықтың нәтижесі құзыретті 
және медицинаның белгілі бір саласында тиісті түрде және сәйкесінше 
клиникалық практиканы жүзеге асыруға қабілетті, жоғары кәсіби деңгейде 
жұмыс істеуге, дербес және тәуелсіз, сондай-ақ командада жұмыс істеуге 
қабілетті, қажет болғанда бүкіл өмір бойы оқуға және үдіксіз медициналық 
білім беруге және үздіксіз кәсіби дамуға берілген және соған дайын  дәрігер 
болуы тиіс.  
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11.1.4Медициналық білім беру ұйымы денсаулық проблемаларын шешуде 
және денсаулықты нығайтуда, пацинетке бағдарланған және мақсатты тәсілді 
қоса алғанда, тиісті, тиімді, аяушылық білдіретін және қауіпсіз болып 
табылатын пациенттерге күтімді жақсартуды қамтамасыз етуі тиіс.  

11.1.5 Медициналық білім беру ұйымы резиденттер (тыңдаушылар) 
өздерінің денсаулығын ұстап тұру үшін тиісті еңбек жағдайларына ие екеніне 
кепілдік беруі тиіс. 

11.1.6Медициналық білім беру ұйымы базалық құзыреттер ретінде 
белгіленгендерге қарағанда, кеңірек және арнайы құзыреттерді дамытуға 
мүмкіндік беретін тиісті инновацияларды оқыту процесіне енгізуге 
жәрдемдескені жөн. 

11.1.7 Медициналық білім беру ұйымы пәннің дамуына тереңірек 
және/немесе кеңірек қатысуын, оның ішінде академиялық дамуға және 
медиицнадағы білім беру мен ғылыми зерттеулерді жақсартуды қоса алғанда, 
резиденттерді олар таңдаған медицина салаларында олардың 
ғалымдар/зерттеушілер болып қалыптасуын көтермелегені жөн. 

11.1.8 Медициналық білім беру ұйымы денсаулықтың әлеуметтік 
детерминатын шешуде олардың белсенді қатысушылар болып қалыптасуына 
жәрдемдескені жөн. 

 
11.2 Кәсібилік және кәсіби автономия 
11.2.1 Медициналық білім беру ұйымы резиденттерді оқытуға және 

дайындауға кәсібилікті енгізуі жәнепациент пен қоғамның үздік мүдделерінде 
әрекет ету үшін маманға қажетті кәсіби автономияға жәрдемдесуі тиіс.  

11.2.2 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасын әзірлеу 
(12.1 және 12.6 қараңыз), бағалауды (13.1 қараңыз), резиденттерді іріктеу 
және қабылдау (14.1 және 14.2 қараңыз), оқытушыларды таңдау/іріктеу (15.1 
қараңыз) және жұмысқа орналасу жағдайлары және ресурстарды бөлу (18.3 
қараңыз) сияқты басты салаларда шешімдер қабылдауда үкіметтен және басқа 
органдардан тиісті тәуелсіздікті қамтамасыз еткені жөн. 

11.2.3 Медициналық білім беру ұйымы пікірлерді білдірудің тиісті 
бостандығын, сұраус салудың және жарияланымның бостандығын қамтитын 
академиялық бостандыққа кепілдік бергені жөн. 

 
11.3 Оқытудың ақырғы нәтижелері 
11.3.1 Медициналық білім беру ұйымы оқыту бағдарламасының нәтижесі 

ретінде мыналарға: дипломнан кейінгі деңгейдегібілімдердегі, дағдылардағы 
және ойлаудағы олардың жетістіктеріне; медицинаның таңдап алған саласында 
олардың болашақ мансаптары үшін тиісті негізге; денсаулық сақтау жүйесіндегі 
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болашақ рөлдеріне; бүкіл өмір бойы оқуға берілгендікке және дағдыларға; 
қоғам денсаулығының қажеттіліктері мен проблемаларына, денсаулық сақтау 
жүйесінің қажеттіліктеріне және әлеуметтік жауаптылықтың басқа 
аспектілеріне; кәсіби мінез-құлыққа қатысты резиденттер қол жеткізгені жөн 
оқытудың ақырғы нәтижелерін айқындауы тиіс. 

11.3.2 Медициналық білім беру ұйымы бағдарламаны аяқтағаннан кейін 
білім алушылардың қол жеткізуі талап етілетін пәнге/мамандыққа арналған 
жалпы және спецификалық компоненттер бойынша оқытудың ақырғы 
нәтижелерін айқындауы тиіс. 

11.3.3Медициналық білім беру ұйымы тиісті мінез-құлыққа қатсыты 
оқытудың ақырғы нәтижелерін және пациенттер мен олардың туысқандарына, 
тағылымдамашы әріптестерге, оқытушыларға, денсаулық сақтаудың басқа да 
қызметкерлеріне қарым-қатынасты айқындауы тиіс. 

11.3.4 Медициналық бліім беру ұйымы резиденттердің тиісті кәсіби мінез-
құлқын және әріптестері мен басқа медициналық персоналға, пациенттер мен 
олардың туысқандарына қарым-қатынасына және Ар-намыс кодексін 
сақтауына кепілдік беруі тиіс.  

11.3.5 Медициналық білім беру ұйымы тиісті мамандықтар бойынша 
резидентураның оқыту бағдарламасының белгіленген ақырғы нәтижелері 
туралы жұртшылықты ақпараттандыруы тиіс. 

11.3.6 Медициналық білім беру ұйымы базалық және дипломнан кейінгі 
медициналық білім беру бағдарламаларының оқытудың ақырғы нәтижелерінің 
арасындағы сабақтастыққа кепілдік бергені жөн. 

 
11.4 Миссияны және ақырғы нәтижелерді формулалауға қатысу 

 11.4.1Медициналық білім беру ұйымы негізгі мүдделі тараптармен 
ынтымақтастықта бағдарламаны оқытудың миссиясын және ақырғы 
нәтижелерін айқындауы тиіс.  

11.4.2 Медициналық білім беру ұйымы басқа мүдделі тараптар болып 
табылатын медициналық мамандықтардың басқа өкілдерінен, пациенттерден, 
қоғамнан, денсаулық сақтау ұйымдарынан және уәкілетті органдарынан, 
кәсіби ұйымдардан және медициналық ғылыми қоғамдардан ұсыныстарды 
ескере отырып, бағдарламаны оқытудың миссиясын формулалағаны және 
ақырғы нәтижелерін айқындағаны жөн. 
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12. «БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ» СТАНДАРТЫ 
12.1 ДИПЛОМНАН КЕЙІНГІ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ШЕКТІ ПАРАМЕТРЛЕРІ 
12.1.1 Медициналық білім беру ұйымы осы бағдарлама бойынша 

оқытудың белгіленген ақырғы нәтижелерінің негізінде білім берудің және 
бітіруші резиденттің біліктілігінің шекті параметрлерін айқындауы, оларды 
қазіргі базалық медиицналық білім берудің талап етілетін нәтижелеріне сәйкес 
әзірлеуі және оқытудың жүйелілігі мен ашықтығын ұйымдастыруы тиіс.  

12.1.2 Медициналық білім беру ұйымы резидентураның бағдарламасы 
мазмұнының Қазақстан Республикасы МЖБС талаптарына сәйкестігін 
қамтамасыз етуі және бағдарламаның атауына сәйкес мамандарды даярлаудың 
ендігін және мамандық айқындайтын салада даярлықтың қажетті тереңдігін 
қамтамасыз етуі тиіс. 

12.1.3 Медициналық білім беру ұйымы медициналық көмек көрсетуде 
резиденттердің жеке өзінің қатысуын және пациенттерге күтім жасауда 
жауаптылықты қамтамасыз ете отырып, практикаға бағдарланған даярлықты 
пайдалануы тиіс. 

12.1.4 Медициналық білім беру ұйымы оқытушылық пен оқытудың тиісті 
әдістерін пайдалануы және дидактикалық сабақтар мен пациентке көмек 
көрсету бойынша тәжірибені, сондай-ақ өз бетінше және белсенді оқуды 
қамтитын практика мен теория орйынша компоненттердің интеграциясына 
кепілдік беруі тиіс.   

12.1.5Медициналық білім беру ұйымы оқыту теңдік қағидаттарына сәйкес 
жүргізілетініне кепілдік беруітиіс. 

12.1.6 Медициналық білім беру ұйымы оқытуда студентке бағдарланған 
тәсілді пайдалануы тиіс, ол білім алушылардың өзінің оқу процесі үшін 
жауаптылықты қабылдауын және өзінің практикасында көрсетуін 
ынтыландырады, дайындайды және қолдайды.  

12.1.7 Медициналық білім беру ұйымы тәлімгерлік, үнемі бағалау және 
кері байланыс арқылы резидентті бағыттауы, бағдарлама және резиденттердің 
құқықтары мен міндеттемелері туралы ақпараттандыруға, сондай-ақ 
бағдарламаға этика мәселелері бойынша міндеттемелерді енгізуі тиіс. 

12.1.8 Медициналық білім беру ұйымы резиденттердің білімдеріне, 
дағдыларына және тәжірибесінің дамуына қатысты олардың дербестігі мен 
жауаптылығы деңгейін арттырғаны жөн.  

12.1.9 Медициналық білім беру ұйымы гендерлік, мәдени және діни 
ерекшеліктерді танығаны және резиденттерді пациенттермен тиісті өзара 
қарым-қатынастарға дайындағаны жөн. 
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12.2 ҒЫЛЫМИ ӘДІС 
12.2.1 Медициналық білім беру ұйымы клиникалық зерттеуді және 

клиникалық эпидемиологияны қоса алғанда, медициналық зерттеулердің 
ғылыми негіздері мен әдіснамасын енгізуі тиіс. 

12.2.2 Медициналық білім беру ұйымы резидент ғылыми негіздемелерді 
пайдалануға қабілетті екеніне, медицинаның таңдап алған саласында тиісті 
бейіндердің базасында тиісті клиникалық/практикалық тәжірибеге кеңінен қол 
жеткізу арқылы дәлелдемелік медицинаның негіздерін зерделейтініне және 
білетініне кепілдік беруі тиіс.   

12.2.3 Медициналық білім беру ұйымы әдебиетті, мақалаларды және 
ғылыми деректерді сыни бағалауды, ғылыми әзірлемелерді қолдануды 
оқытушылыққа және оқытуға енгізгені жөн. 
 

12.3 БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАЗМҰНЫ 
12.3.1 Медициналық білім беру ұйымы даярлық бағдарламасына 

клиникалық жұмысты және базалық медициналық-биологиялық, клиникалық, 
мінез-құлық және әлеуметтік ғылымдар, профилактикалық медицина, 
клиникалық шешімдерді қабылдау, коммуникативтік дағдылар, медициналық 
этика, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналық юриспруденция және сот 
медицинасы,  басқарушылық пәндер, пациенттің қауіпсіздігі, өз денсаулығы 
үшін жауаптылық, комплементарлық және баламалы медицинаны білуді енгізуі 
тиіс. 

12.3.2 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламаларын 
пациенттердің қауіпсіздігіне және автономияға тиісті көңіл бөле отырып, 
ұйымдастыруы тиіс.  

12.3.3 Медициналық білім беру ұйымы практикалаушы дәрігер немесе 
медициналық сарапшы, коммуникатор, қызметкер және команданың мүшесі, 
көшбасшы/менеджер немесе әкімші, пациенттің мүдделері мен денсаулығын 
қорғаушы, ғалым/зерттеуші сияқты дәрігердің рөлдеріне сәйкес келетін 
білімдерді, дағдыларды және кәсіби қарым-қатынастарды дамытуды 
қамтамасыз еткені жөн. 

12.3.4 Медициналық білім беру ұйымы медициналық көмек көрсету 
жүйесінің өзгеріп отыратын жағдайлары мен қажеттіліктеріне мазмұнды 
түзеткені және өзгерткені жөн.  
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12.4 БАҒДАРЛАМАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ 
ҰЗАҚТЫҒЫ 

12.4.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасының 
жалпы құрылымын, құрамын және ұзақтығын сипаттауы, міндетті компонентті 
және таңдау бойынша компонентті нақты белгілеуі, практика мен теорияны 
біріктіруі, ұлттық заңнаманың талаптарын ескеруі және жергілікті, ұлттық 
немесе өңірлік денсаулық сақтау жүйесі халыққа медициналық көмек көрсету 
қажеттіліктеріне қалай бағдарланғаны туралы барабар көріністі қамтамасыз 
етуі тиіс.  

12.4.2 Медициналық білім беру ұйымы бағдарламаның ұзақтығы туралы 
шешім қабылдау кезінде медицинаның таңдап алынған саласына қатысты 
базалық медициналық білім берудің талап етілетін оқытудың ақырғы 
нәтижелерін, денсаулық сақтау секторында сертификатталған мамандардың 
түрлі рөлдерін орныдауға арналған талаптарды, уақытша параметрлерге 
негізделген оқытуды пайдалану үшін ықтимал баламаларды ескергені жөн.  

 
12.5 ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
12.5.1 Медициналық білім беру ұйымы оқытуға, клиникалық базаға және 

оқу процесіне арналған әрбір базаны, үйлестіру, басқару және бағалау үшін 
жауаптылықты және өкілеттікті айқындауы тиіс.  

12.5.2 Медициналық білім беру ұйымы көпбейіндік клиникалар 
жағдайларында клиникалық оқытуға кепілдік бергені  және резиденттер 
медицинаның таңдап алған саласында түрлі аспектілерде барабар даярлықты 
алуы үшін осы клиникалардың базасында оқытуды үйлестіргені жөн.  

Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасын жоспарлау 
кезінде қызметкерлердің, резиденттердің және басқа да тиісті мүдделі 
тараптардың тиісті өкілдігін сақтауы тиіс. 

12.5.3 Медициналық білім беру ұйымы клиникалардың бейінімен, 
пациенттердің түрлі санаттарымен, медиицналық көмекті көрсету деңгейімен 
(алғашқы медициналық көмек, мамандандырылған медициналық көмек, 
жоғары мамандандырылған медициналық көмек), стационарлар және 
амбулаториялар сипатталатын түрлі клиникалық базалардың жағдайларында 
даярлыққа кепілдік бергені жөн.   

12.5.4 Медициналық білім беру ұйымы медицинаның таңдап алынған 
саласының түрлі аспектілеріне тиісті қолжетімдікті алу үшін даярлықтың сан 
алуан базаларын үйлестіргені жөн. 

12.5.5 Медициналық білім беру ұйымы оқыту, білім алушыларды бағалау 
әдістерін, оқыту бағдарламасының инновацияларын жоспарлау және енгізу 
үшін қажетті ресурстарға қолжетімділікке ие болғаны жөн. 
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12.6 ДИПЛОМНАН КЕЙІНГІ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН 
МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА 
БАЙЛАНЫС 

12.6.1 Медициналық білім беру ұйымы кәсіби дамуда тәлімгерліктің рөлін 
сипаттауы және тануы, оқыту мен медициналық көмек көрсетудің арасындағы 
интеграцияға кепілдік беруі (жұмыс орнында дайындау), оқыту толықтыру 
болып табылатынына және медициналық көмек көрсету жөніндегі талаптармен 
келісілетініне кепілдік беруі тиіс.   

12.6.2 Медициналық білім беру ұйымы оқытудың мақсаттары үшін 
денсаулық сақтау немесе медициналық көмек көрсету жүйесінің мүмкіндіктерін 
пайдалануды тиімді ұйымдастырғаны жөн, бұл сонымен қатар медициналық 
көмек көрсетуге қойылатын талаптарды сақтай отырып, түрлі клиникалық 
базалардың түрлі мүмкіндіктерін, пациенттердің проблемаларын және 
клиникалық проблемаларды пайдалануды көздейді.    

 
 

13. «РЕЗИДЕНТТЕРДІ БАҒАЛАУ» СТАНДАРТЫ 
13.1 БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ 
13.1.1 Медициналық білім беру ұйымы резиденттерді бағалау саясатын 

құруы және енгізуі тиіс, маманның біліктілік емтихандарын қоса алғанда, 
резиденттерді бағалауға арналған қағидаттарды, мақсаттарды, әдістерді және 
практиканы айқындауы, белгілеуі және жариялауы және бағалау білімдерді, 
дағдыларды және кәсіби мінез-құлық пен қарым-қатынасты қамтитынына 
кепілдік беруі тиіс. 

13.1.2 Медициналық білім беру ұйымы бағалаудың әдістері мен 
форматтарының қосымша жиынтығын олардың «қолданылуына» сәйкес 
пайдалануы тиіс, ол оқытудың белгіленген ақырғы нәтижелеріне қатысты 
бағалау әдістері мен форматтарының анықтығы, сенімділігі, оқытуға ықпал, 
сабақтастық пен тиімділіктің үйлесімінен тұрады.  

13.1.3 Медициналық білім беру ұйымы емтихандарды тапсыруға арналған 
өлшемшарттарды немесе бағалаудың басқа да түрлерін, оның ішінде рұқсат 
етілген қайта тапсырулар санын қалыптастыруы тиіс. 

13.1.4 Медициналық білім беру ұйымы бағалау әдістерінің сенімділігін, 
ашықтығын және әділдігін зерледеуі және құжаттандыруы тиіс.   

13.1.5 Медициналық білім беру ұйымы әділеттілік қағидаттарын сақтаудың 
және құқықтық процесті сақтау арқылы бағалау нәтижелерінің апелляциясы 
жүйесін пайдаланғаны жөн.  

13.1.6 Медициналық білім беру ұйымы сыртқы емтихан қабылдаушыларды 
тартуға жәрдемдескені, қажет болған жағдайда бағалаудың жаңа әдістерін 
енгізгені жөн. 
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13.1.7 Медициналық бліім беру ұйымы оқу журналында немесе 
хаттамаларда оқытудың түрлі типтері мен кезеңдерінің жазбасын жүргізгені 
жөн. 

 
13.2 БАҒАЛАУ МЕН ОҚЫТУДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА 

БАЙЛАНЫС 
13.2.1 Медициналық білім беру ұйымы оқытудың белгіленген ақырғы 

нәтижелерімен және әдістерімен сыйымды, білім алушылар қол жеткізген 
оқытудың нәтижелері оқуға ықпал ететініне, оқытудың баламалылығы мен 
сәйкестігін айқындайтынына кепілдік беретін бағалаудың қағидаттарын, 
әдістері мен практикасын пайдалануы тиіс. 

13.2.2 Медициналық білім беру ұйымы резиденттердің білімдері мен 
дағдыларын бағалау нәтижелерінің негізінде оларға уақтылы, нақты, сындарлы 
және әділ кері байланысты ұсынуға кепілдік беруі тиіс.  

13.2.3 Медициналық білім беру ұйымы интеграцияланған оқытуға және 
практикалық клиникалық жұмысқа ықпал ететін, мамандықаралық оқытуды 
қамтамасыз ететін бағалаудың қағидаттарын, әдістері мен практикасын 
пайдаланғаны жөн. 

 
 

14. «РЕЗИДЕНТТЕР» СТАНДАРТЫ 
14.1 ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ІРІКТЕУ САЯСАТЫ 
14.1.1 Медициналық білім беру ұйымы миссия мен резиденттерді іріктеудің 

арасындағы өзара байланысты қарауы тиіс. 
14.1.2 Медициналық білім беру ұйымы резиденттерді даярлау және 

қабылдауға арналған қолда бар әлеует пен мүмкіндіктердің арасындағы 
балансты қамтамасыз етуі тиіс. 

14.1.3 Медициналық білім беру ұйымы қажетті жағдайларды және ұлттық 
заңнамалық актілерге және ережелерге сәйкес жарақтауды талап ететін 
мүмкіндігі шектеулі резиденттерді қабылдауды қоса алғанда, білім 
алушыларды іріктеуің өлшемшарттары мен процесі бойынша саясатты құруы 
және енгізуі және дәрігерлер мен пациенттердің қауіпсіздігін ескеруі тиіс. 

14.1.4 Медициналық білім беру ұйымы басқа ұлттық және халықаралық 
бағдарламалардан резхиденттерді ауыстыру саясатын құруы және енгізуі тиіс. 

14.1.5 Медициналық білім беру ұйымы дипломнан кейінгі білім беру 
басталғанға дейін дипломға дейінгі деңгейде қол жеткізілген биомедициналық 
ғылымдарды түсінуде жоғары деңгейге кепілдік беруі тиіс.   

14.1.6 Медициналық білім беру ұйымы іріктеу рәсімінің ашықтығын және 
димпомнан кейінгі білім беруге қол жеткізудің теңдігін қамтамасыз етуі тиіс.  
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14.1.7 Медициналық білім беру ұйымы  өзінің іріктеу рәсімінің шеңберінде 
медицинаның таңдап алынған саласында оқыту процесінің нәтижесін арттыру 
мақсатында  үміткерлердің нақты қабілеттерін қарағаны жөн.  

14.1.8 Медициналық білім беру ұйымы қабылдау комиссиясының 
шешіміне қатысты апелляция рәсімін әзірлегені жөн. 

14.1.9 Медициналық білім беру ұйымы резиденттерді қабылдау және 
іріктеу саясатын әзірлеу процесіне резиденттердің қауымдастықтары мен 
ұйымдарын енгізгені жөн.  

14.1.10 Медициналық білім беру ұйымы қоғам денсаулығының 
қажеттіліктеріне сәйкес болуы үшін тиісті әлеуметтік және кәсіби деректердің 
негізінде қабылдау саясатын кезең-кезеңмен қайта қарағаны жөн. 

 
14.2 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ САНЫ 
14.2.1 Медициналық білім беру ұйымы клиникалық/практикалық 

даярлықтың мүмкіндіктеріне, клиникалық тәлімгерліктің әлеуетіне және басқа 
да қолжетімді ресурстарға, медицинаның таңдап алынған саласына сәйкес 
кадрлық ресурстарға ұлттық және өңірлік қажеттіліктерге сәйкес келетін 
резиденттердің санын белгілеуі тиіс және егер медициналық білім беру ұйымы 
білім алушыларды қабылдауды дербес белгілемейтін болса, онда уәкілетті 
органдармен қазіргі қарым-қатынастарды түсіндіре отырып және қабылдау 
жөніндегі шешімдердің зардаптарына, мысалы, қабылдаудың және қолда бар 
әлеует пен даярлауға арналған базалар мен ресурстардың мүмкіндіктері 
арасындағы дисбалансқа назар аудара отырып,  өзінің жауаптылығын 
көрсеткені жөн.  

14.2.2 Медициналық білім беру ұйымы тұрғындардың гендерлік, 
этникалық және әлеуметтік сипаттамаларына сәйкес, аз халықтардың 
топтарына оларды және ауылдық жерлерден дәрігерлерді қабылдаудың арнайы 
саясатына әлеуетті қажеттілікті қоса алғанда, үйлестірілген қабылдауды 
қарауды қамтитын қоғам денсаулығының қажеттіліктері туралы ақпаратқа қол 
жеткізуі тиіс.   

14.2.3 Медициналық білім беру ұйымы мүдделі тараптармен 
консультациялар арқылы резиденттердің санын қайта қарағаны жөн. 

14.2.4 Медициналық білім беру ұйымы білікті кандидаттардың саны 
туралы қолжетімді ақпаратты, ұлттық және халықаралық еңбек нарықтары 
туралы қолжетімді ақпаратты, медициналық түрлі салаларында денсаулық 
сақтау мамандарының дәл қажеттіліктерінің болжалмайтындығын ескере 
отырып, резиденттердің санын бейімдегені жөн.  
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14.3 РЕЗИДЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ ЖӘНЕ КОНСУЛЬТАЦИЯЛАУ 
14.3.1 Медициналық білім беру ұйымында резиденттерді академиялық 

консультациялау жүйесі, абайсызда болған оқыс оқиғаларды қоса алғанда, 
оқытудағы прогресті мониторингілеудің нәтижелерін ескере отырып, 
резиденттерді академиялық консультациялау жүйесі болуы тиіс.  

14.3.2 Медициналық білім беру ұйымы әлеуметтік, қаржылық және жеке 
қажеттіліктерге бағдарланған резиденттерге қолдау көрсетуге, әлеуметтік және 
жеке қолдауға арналған тиісті ресурстар бөлуге тиіс. 

14.3.3 Медициналық білім беру ұйымы консультациялауға және 
көрсетілетін қолдауға қатысты құпиялылыққа кепілдік беруі және кәсіби 
бағдарлау және мансапты жоспарлау бойынша қолдау ұсынуға тиіс. 

14.3.4 Медициналық білім беру ұйымы кәсіби дағдарыс жағдайында 
қолдауды қамтамасыз еткені және олардың проблемалық ахуалдарын шешуге 
студенттік ұйымдарды (резиденттерді) тартқаны жөн.  

 
14.4 РЕЗИДЕНТТЕРДІҢ ӨКІЛДІГІ 
14.4.1 Медициналық білім беру ұйымы резиденттердің өкілдігі жөніндегі 

саясатты әзірлеуі және енгізуі және оқытудың миссиясы мен ақырғы 
нәтижелерінміндеттіқалыптастыруға, оқыту бағдарламасын әзірлеуге қатысу, 
жұмыс жағдайларын жоспарлау, оқыту бағдарламасын бағалау, оқыту 
бағдарламасын басқаруы тиіс.  

14.4.2 Медициналық білім беру ұйымы оқыту және даярлық процестері, 
жағдайлары мен қағидалары туралы шешімдер қабылдауға резиденттер 
ұйымының қатысуын көтермелегені жөн. 

 
14.5 ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЛАРЫ 
14.5.1 Медициналық білім беру ұйымы ақы төленетін 

лауазымдарға/степендияларға немесе резиденттерді қаржыландыру үшін басқа 
жолдарға сәйкес оқыту бағдарламасын жүргізуі тиіс. 

14.5.2 Медициналық білім беру ұйымы клиникалық базалардың барлық 
медициналық іс-шараларына резиденттердің қатысуын қамтамасыз етуі, оның 
ішінде оқыту бағдарламасына қатысы бар үйге шақыру жөніндегі міндеттерді 
қамтуы тиіс. 

14.5.3 Медициналық білім беру ұйымы резиденттердің медициналық 
қызметтер көрсету жауаптылығын айқындау және оған қатысуы мен 
жағдайлары туралы ақпаратты бәріне жеткізуі тиіс. 

14.5.4 Медициналық білім беру ұйымы даярлықтағы мәжбүрлі үзілістер 
кезінде, жүктілік жағдайында (оның ішінде жүктілік және 
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босанубойынша/әкелік бойынша демалыс), ауруы, әскери қызмет немесе 
іссапарға жіберу кезінде қосымша оқытуды қамтамасыз етуі тиіс. 

14.5.5.Медициналық білім беру ұйымы резиденттердің медициналық 
қызметтерді көрсетуге қатысуы басым болмайды және шамадан тыс болып 
табылмайтынына кепілдік бергені жөн. 

14.5.6 Медициналық білім беру ұйымы пациенттердің қажеттіліктерін, 
медициналық көмек көрсетудің сабақтастығын және кезекшілікті және  шақыру 
бойынша жұмыс кестесін жоспарлау кезінде резиденттердің білім беру 
қажеттіліктерін назарға алғаны жөн.  

14.5.7 Медициналық білім беру ұйымы даярлықтың жеке бағдарламасына 
сәйкес және медициналық көмек көрсетудегі алдыңғы тәжірибені ескеріп, 
ерекше мән-жайларда оқытуға мүмкіндік бергені жөн. 

14.5.8 Медициналық білім беру ұйымы жеке бағдарламасы бойынша 
оқытудың сапасы және даярлықтың жалпы ұзақтығы даярлықтың толық 
бағдарламасын өткен резиденттерден кем емес екеніне кепілдік бергені  жөн. 

 
 

15. «ОҚЫТУШЫЛАР» СТАНДАРТЫ 
15.1 ЖҰМЫСҚА ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ІРІКТЕУ САЯСАТЫ 
15.1.1 Медициналық білім беру ұйымы оқытушыларды, басшыларды және 

тәлімгерлерді іріктеу және қабылдау саясатын әзірлеуі және енгізуі тиіс, ол 
талап етілетін тәжірибені, ғылыми-білім беру, педагогикалық және клиникалық 
жетсітіктердің өлшемшарттарын, маманның оқытушылық, ғылыми қызметі мен 
біліктілігінің арасындағы балансты қоса алғанда, олардың жауаптылығын, 
қызметкерлердің міндеттерін және атап айтқанда, оқытушылықтың, ғылыми 
зерттеулердің және медициналық көмек көрсетудің арасындағы балансты 
айқындайды. 

15.1.2 Медициналық білім беру ұйымы өзінің іріктеу саясатында білім 
беру бағдарламасының миссиясын, білім беру жүйесінің қажеттіліктерін және 
медициналық көмек көрсету жүйесінің қажеттіліктерін ескеруі тиіс. 

15.1.3 Медициналық білім беру ұйымы кадр саясатын әзірлеуде және 
енгізуде практикаға негізделген дипломнан кейінгі білім беруге қатысу үшін 
олардың кәсіби міндеттемелерінің бөлігі ретінде барлық дәрігерлердің 
жауаптылығын айқындағаны, мамандарды дипломнан кейінгі даярлауға 
қатысқаны үшін оларға сыйлықақы бергені, оқытушылар тиісті салаларда 
практикалаушы мамандар болып табылатынына кепілдік бергені, суб-
мамандықтар бойынша оқытушылар даярлық бағдарламасының спецификасына 
және олардың біліктілігіне сәйкес оқытудың тек белгілі бір мерзіміне 
тағайындалатынына кепілдік бергені жөн. 
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15.2 МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ДАМУ 
15.2.1 Медициналық білім беру ұйымы оқытушылар мен резиденттерде 

оқытушылыққа, тәлімгерлікке және оқытуға жеткілікті уақыты болуына, 
оқытушылар мен тәлімгерлерді дамыту бағдарламасын қамтамасыз етуі, 
оқытушылар мен тәлімгерлердің қызметін кезең-кезеңмен бағалауға кепілдік 
бергені жөн. 

15.2.2 Медициналық білім беру ұйымы кадр саясатын әзірлеу және енгізу 
кезінде қызметкерлерді дамыту бағлдарламасына және оқытушыларды 
қолдауға оларды оқытуды және кәсіби сияқты, педагогикалық біліктілікті одан 
әрі кәсіби дамытуды енгізгені; оқытушылар, тәлімгерлер ретінде академиялық 
қызметті лайықты бағалағаны және танығаны; тануды алған оқытушылардың 
саны мен резиденттердің саны арасындағы ара-қатынасты, олардың жеке өзара 
қарым-қатынастарына кепілдік бере отырып айқындағаны және резиденттердің 
жетістіктерін мониторингілегені жөн. 

 
16. «БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ» СТАНДАРТЫ 
16.1 МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ 

ЖАБДЫҚТАУ 
16.1.1 Медициналық білім беру ұйымы практикалық және теориялық оқу 

үшін резиденттерге базаны, жаңа кәсіби әдебиетке және дереккөздерге, барабар 
ақпараттық және коммуникациялық технологияларға және практикалық 
дағдыларға оқытуға арналған жабдыққа қолжетімділікті және өзін-өзі бағыттап 
оқытуға үшін қауіпсіз ортаны қамтамасыз етуі тиіс. 

16.1.2 Медициналық білім беру ұйымы материалдық-техникалық 
жарақтауды және жабдықты олардың сәйкес келуі және дипломнан кейінгі 
білім берудің сапасын қамтамасыз ету үшін үнемі бағалағаны және жаңартқаны 
жөн. 

 
16.2 КЛИНИКАЛЫҚ БАЗАЛАР 
16.2.1Медициналық білім беру ұйымы даярлыққа арналған базаларды 

таңдауы және бекітуі тиіс және стационарлық сияқты, амбулаторлық көмектің 
мүмкіндіктерін пайдалануды және кезекшіліктерді қоса алғанда, оқытудың 
мақсаттарына қол жеткізу үшін оқытуға арналған тиісті 
клиникалық/практикалық базаларға, пациенттердің жеткілікті санына және 
түрлі проблемалары бар пациенттер туралы ақпаратқа қолжетімділікті 
қамтамасыз етуі тиіс. 

16.2.2Медициналық білім беру ұйымы оқыту ортасын және клиникалық 
базаны таңдаған кезде, оқыту бағдарламасына денсаулықты нығайту және 
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аурулардың профилактикасы бойынша мәселелер енгізілгеніне, басқа тиісті 
бейіндегі клиникаларда/институттарда және АММК оқытуға кепілдік бергені 
жөн. 

 
16.3 АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
16.3.1 Медициналық білім беру ұйымы веб және электрондық ақпарат 

құралдарына қолжетімділікке кепілдік беруі және білім беру бағдарламасының 
интеграцияланған бөлігі ретінде этиканы сақтай отырып, ақпараттық және 
коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалануы тиіс.  

16.3.2Медициналық білім беру ұйымы оқытушылардың және білім 
алушылардың қазіргі және жаңа ақпараттық және коммуникациялық 
технологиялдарды: өз бетінші оқу, әріптестермен қарым-қатынас, пациентті 
тиісті деректеріне және денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелеріне қол 
жетікзу, пациенттерді жүргізу, медициналық көмек көрсету жүйелеріндегі 
практика мен жұмыс үшін пайдалануға ықпал еткені жөн. 

 
16.4 КЛИНИКАЛЫҚ КОМАНДАЛАР 
16.4.1 Медициналық білім беру ұйымы әріптестердің командадағы және 

басқа денсаулық сақтау мамандарының жұмыс тәжірибесіне кепілдік беруі тиіс. 
16.4.2Медициналық білім беру ұйымы пәнаралық/мамандықаралық 

командада оқытуды қамтамасыз еткені және әріптестермен және басқа 
денсаулық сақтау мамандарымен тиімді жұмыс істеу қабілеттерін дамытқаны 
жөн. 

16.4.3 Медициналық білім беру ұйымы басқа денсаулық сақтау 
мамандарына басшылық етуде және оқытуда қабілеттерді дамытуға ықпал 
еткені жөн.  

 
16.5 МЕДИЦИНАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР ЖӘНЕ 

ЖЕТІСТІКТЕР 
16.5.1 Медициналық білім беру ұйымы резиденттер білім алатынына және 

ғылыми негіздер мен медицнаның таңдап алған саласында ғылыми зерттеудің 
әдіснамасын қолдануға қабілетті екеніне кепілдік беруі және тиісті интеграция 
мен даярлықтың және зерттеулердің арасындағы балансты қамтамасыз етуі 
тиіс. 

16.5.2 Медициналық білім беру ұйымы ғылыми-зерттеу базасы және 
медициналық білім беру ұйымының ғылыми зерттеулер саласындағы басым 
бағыттары туралы ақпаратты ұсынуы тиіс. 
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16.5.3 Медициналық білім беру ұйымы резиденттердің медициналық 
зерттеулерге, денсаулықты және денсаулық сақтау жүйесін дамытуға 
қатысуына ықпал еткені жөн, оларбазалық биомедициналық, клиникалық, 
мінез-құлық және әлеуметтік ғылымдарда ғылыми зерттеулерді қамтиды. 

16.5.4 Медициналық білім беру ұйымы ғылыми зерттеулер жүргізу үшін 
даярлық бағдарламасында резиденттер үшін тиісті уақытты қамтамасыз еткені 
жөн. 

16.5.5 Медициналық білім беру ұйымы ғылыми зерттеулер жүргізуге 
арналған жабдыққа және оқыту базаларында жүргізілетін ғылыми іс-шараларға 
қолжетімділікті ұсынғаны жөн. 

 
16.6 БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ САРАПТАМА 
16.6.1Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасын 

жоспарлау, енгізу және бағалауға қатысты білім беру саласында сараптаманы 
пайдалану жөніндегі саясатты әзірлеуі және енгізуі тиіс.  

16.6.2 Медициналық білім беру ұйымы білім беруді бағалауда және 
медициналық білім беру пәнінде зерттеуде сараптамаға тиісті көңіл бөлгені 
және дамытуды қамтамасыз еткені жөн. 

16.6.3 Медициналық білім беру ұйымы білім беруде зерттеулер жүргізуде 
қызметкерлердің мүдделерін дамытуға ықпал еткені жөн. 

 
16.7 БАСҚА МЕКЕМЕЛЕРДЕ ДАЯРЛАУ 
16.7.1Медициналық білім беру ұйымы резиденттер үшін қолжетімділік 

саясатын әзірлеуі және енгізуі тиіс және оларға ел ішінде немесе одан тыс 
баламалы мекемелерде оқу мүмкіндігін ұсынуы тиіс.  

16.7.1Медициналық білім беру ұйымы оқытатын институттардың арасында 
бағдарламаларды белсенді үйлестіру арқылы оқытудың нәтижелерін ауыстыру 
және өзара есептеу және академиялық кредиттерді пайдалану жүйесін құруы 
тиіс. 

16.7.2 Медициналық білім беру ұйымы тиісті ресурстармен қамтамасыз ету 
арқылы оқытушылар мен резиденттерді өңірлік және халықаралық алмасуға 
жәрдемдескені жөн. 

16.7.2 Медициналық білім беру ұйымы оқыту элементтерін алмасу және 
өзара тану мақсатында тиісті ұлттық және халықаралық органдармен қарым-
қатынастарды дамытқаны жөн. 
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17. «БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАҒАЛАУ» СТАНДАРТЫ 
17.1 МОНИТОРИНГІЛЕУГЕ ЖӘНЕ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН 

ТЕТІКТЕР 
17.1.1Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасына ұдайы 

мониторинг жүргізуі, бағдарламаны бағалауға арналған тетікті айқындауы және 
енгізуі және миссияны, оқытудың талап етілетін ақырғы нәтижелерін, білім 
беру бағдарламасының мазмұнын, білімдерді, дағдыларды, білім беру 
ресурстарын бағалауды ескере отырып, бағдарламаны бағалауды жүргізуі тиіс. 

17.1.2 Медициналық білім беру ұйымы қабылдау саясатына және білім 
беру мен денсаулық сақтау жүйесінің қажеттіліктеріне, білім беру 
бағдарламасын іске асыру процесіне, бағалау әдістеріне, резиденттердің 
прогресіне, оқытушылардың біліктілігіне, анықталған проблемалар мен 
кемшіліктерге қатысты бағдарламаны бағалауды жүргізуі тиіс.  

17.1.3 Медициналық білім беру ұйымы бағалаудың тиісті нәтижелері білім 
беру бағдарламасын жақсартуға және бағдарламаны бағалауға мүдделі 
тараптардың қатысуына бағытталғанына кепілдік беруі тиіс. 

17.1.4 Медициналық білім беру ұйымы басшылық және барлық мүдделі 
тараптар үшін бағалау процесінің және нәтижелерінің ашықтығын қамтамасыз 
еткені жөн. 

 
17.2 ОҚЫТУШЫЛАРДАН ЖӘНЕ РЕЗИДЕНТТЕРДЕН КЕРІ 

БАЙЛАНЫС 
17.2.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасы бойынша 

оқытушылардан, резиденттерден, жұмыс берушілерден кері байланысты 
зерделеуі тиіс. 

17.2.2 Медициналық білім беру ұйымы бағдарламаны бағалауды 
жоспарлауға, бағалау нәтижелерін бағдарламаны жақсарту үшін пайдалануға 
оқытушылар мен резиденттерді белсенді тартқаны жөн.  

 
17.3 РЕЗИДЕНТТЕРДІҢ ЖӘНЕ БІЛІКТІ МАМАНДАРДЫҢ 

НӘТИЖЕЛЕРІ 
17.3.1Медициналық білім беру ұйымы білікті мамандарға ұдайы 

мониторинг жүргізуі, білікті мамандардың клиникалық практикасы туралы 
жұмыс берушілерден кері байланысты қамтамасыз етуі, білікті мамандардың 
клиникалық практиканы орындау нәтижелері бойынша жинақталған деректерді 
пайдалана отырып, бағдарламаны бағалауға арналған тетікті белгілеуі және 
қолдануы тиіс. 

17.3.2 Медициналық білім беру ұйымы білікті мамандардың клиникалық 
практикасын бағалау нәтижелері туралы резиденттерді қабылдау және білім 
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беру бағдарламасын жоспарлау үшін жауапты адамдарды ақпараттандырғаны 
жөн. 

 
17.4 МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫ ТАРТУ 
17.4.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасын 

мониторингілеу және бағалауға арналған бағдарламаға негізгі мүдделі 
тараптарды тартуы тиіс.   

17.4.2. Медициналық білім беру ұйымы курсты және білім беру 
бағдарламасын бағалаудың нәтижелеріне мүдделі тараптардвң қол жеткізуін 
қамтамасыз еткені жөн, мамандардың дербес клиникалық практикасы бойынша 
кері байланыстың және білім беру бағдарламасы бойынша кері байланыстың 
нәтижелерін зерделегені және талдағаны жөн.  

 
17.5 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БЕКІТУ РӘСІМІ 
17.5.1 Медициналық білім беру ұйымы клиникалық базаларды қоса 

алғанда, барлық білім беру бағдарламаларын уәкілетті орган айқын белгіленген 
өлшемшарттардың, білім беру бағдарламасын бағалаудың және клиникалық 
базаларды немесе теориялық оқыту курстарын уәкілетті органның тануын 
беруге немесе қайтарып алуға арналған қолда бар өкілеттіктерінің негізінде 
уәкілетті орган бекіткенін құжаттандыруы тиіс. 

17.5.2 Медициналық білім беру ұйымы клиникалық базалардың және басқа 
білім беру ресурстарының, оқыту базаларына баруды немесе басқа да 
белгіленген рәсімдерді қоса алғанда, материалдық-техникалық жарақтаудың 
сапасын бақылау жүйесін әзірлегені және бекіткені жөн. 

 
 

18.«БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛЕНДІРУ» СТАНДАРТЫ 
18.1 БАСҚАРУ 
18.1.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасы 

резиденттерді қабылдауға (іріктеу өлшемшарттары және саны), процесіне, 
білімдер мен дағдыларды бағалауға, оқытудың белгіленген нәтижелеріне  
қатысты нормативтік қағидалардың талаптарына сәйкес жүргізілетініне 
кепілдік беруі тиіс. 

18.1.2 Медициналық білім беру ұйымы оқытуды аяқтауды дәрежелер 
берумен, дипломдар, сертификатар немесе ұлттық және халықаралық уәкілетті 
органдардың пайдалану үшін басқа да ресми куәліктер беру жолымен 
құжаттандыруы тиіс және дипломнан кейінгі даярлықтың сапасын қамтамасыз 
ету және жақсарту бағдарламасына жауапты болуы тиіс. 
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18.1.3Медициналық білім беру ұйымы басқарудың және шешімдер 
қабылдаудың ашықтығына, халық денсаулығының және медициналық 
қызметтер көрсетудің қажеттіліктеріне бағдарламаның сәйкестігіне кепілдік 
бергені жөн. 

 
18.2 АКАДЕМИЯЛЫҚ КӨШБАСШЫЛЫҚ 
18.2.1Медициналық білім беру ұйымы дипломнан кейінгі білім беру 

бойынша басшылықтың/қызметкерлердің жауаптылығы мен міндеттерін 
айқындауы тиіс. 

18.2.2 Медициналық білім беру ұйымы дипломнан кейінгі даярлықтың 
миссиясына, бағдарламаның талап етілетін ақырғы нәтижелеріне қол жеткізуге 
қатысты белгілі бір уақыт аралығынан кейін басшылықты/қызметкерлерді 
бағалауды жүргізгені жөн. 

 
18.3 ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТ ЖӘНЕ РЕСУРСТАРДЫ БӨЛУ 
18.3.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасының 

бюджеттерін басқару үшін жауаптылықты және өкілеттіктерді айқындауы тиіс.  
18.3.2 Медициналық білім беру ұйымында оқытуға арналған нысаналы 

бюджетті қоса алғанда, білім беру бағдарламаларын ресурстармен қамтамасыз 
ету жөніндегі міндеттемелер мен өкілеттіктердің нақты шеңбері болуы тиіс, 
даярлық бағдарламасын енгізу және іске асыру үшін қажетті ресурстарды бөлуі 
және қажеттіліктерге сәйкес білім беру ресурстарын бөлуі тиіс. 

18.3.3 Медициналық білім беру ұйымы медициналық көмек көрсету 
жөніндегі оқытушылардың және резиденттердің міндеттемелерін және 
бағдарламада инновацияларды қолдау үшін бюджетті басқарғаны жөн. 

 
18.4 ӘКІМШІЛЕНДІРУ ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ  
18.4.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасын іске 

асыруды, тиісті менеджментті қолдау және ресурстарды бөлу үшін тиісті 
әкімшілік және академиялық штаттың, қызметкерлердің болуына кепілдік беруі 
тиіс. 

18.4.2 Медициналық білім беру ұйымы үнемі шолуларды қоса алғанда, 
менеджмент сапасын қамтамасыз етудің бағдарламасын әзірлегені жөн. 

18.4.3 Медициналық білім беру ұйымы сапаны жақсартуға қол жеткізу үшін 
менеджментке үнемі шолу жүргізілетініне кепілдік бергені жөн.  
 

18.5 ТАЛАПТАР ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК АКТІЛЕР 
18.5.1 Медициналық білім беру ұйымы оларды оқыту үшін дипломнан 

кейінгі даярлық бағдарламалары әзірлегентін медициналық сарапшылардың 
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саны және танылған медициналық мамандықтар туралы ұлттық уәкілетті 
органдардың анықтамасын басшылыққа алуы тиіс. 

18.5.2 Медициналық білім беру ұйымы барлық мүдделі тараптармен 
ынтымақтастықта дипломнан кейінгі медициналық білім беру бағдарламасын 
белгілегені және бекіткені жөн. 

 
 

19. «ҮЗДІКСІЗ ЖАҚСАРТУ» СТАНДАРТЫ 
19.1 Медициналық бліім беру ұйымы тиісті мүдделі тараптарды тарта 

отырып, дипломнан кейінгі медициналық білім беруді дамытуды іске асыру 
кезінде үнемі шолу және процесті, құрылымды, мазмұнды, оқыту 
нәтижелерін/құзыреттерді, білімдер мен дағдыларды бағалауды, бағдарламаны 
оқыту ортасын жаңарту рәсімдеріне, кемшіліктерді құжаттамалық түзетуге, 
үздіксіз жақсарту үшін ресурстар бөлуге бастама көтеруі тиіс. 

19.2  Медициналық білім беру ұйымы:  
- жаңарту процесінде перспективалық зерттеулер мен талдауларға және 

өзінің тәжірибесінің және медициналық бліім беру бойынша әдебиетті 
зерделеудің нәтижелеріне сүйенгені:  

- жаңарту және қайта құрылымдандыру процесі өткен тәжірибеге, ағымдағы 
қызметке және болашақ перспективаларға сәйкес дипломнан кейінгі 
медициналық білім беру саясаты мен бағдарламасын қайта қарауға әкелетініне 
кепілдік бергені жөн.  

19.3 Медициналық білім беру ұйымы жаңарту процесінде мынадай 
мәселелерге көңіл бөлгені жөн: 

 Дипломнан кейінгі даярлықтың миссиясы мен нәтижелерін қоғамның 
ғылыми, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына бейімдеу, 

 Дипломнан кейінгі оқыту аяқталғаннан кейін белгіленген нәтижелерді 
медицинаның таңдап алынған саласында ортаның құжаттамалық расталған 
қажеттіліктеріне сәйкес модификациялау оқуды жақында аяқтаған денсаулық 
сақтау мамандарына қолданылады, өзгерістерге клиникалық дағдылар, 
қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы оқу және ауруларға күтім жасауға 
қатысу, бағдарлама аяқталғанна кейін жүктелген тиісті мінеттемелер кіруі 
мүмкін.  

 Олардың сәйкестігі мен орындылығына кепілдік беру үшін білім беру 
тәсілдері мен оқытудың әдістерін бейімдеу 

 Базалық биомедициналық, клиникалық, мінез-құлық және әлеуметтік 
ғылымдардағы жетістіктерге сәйкес резидентурада даярлау бағдарламаларының 
құрылымын, мазмұнын және ұзақтығын түзету, демографиялық ахуалдағы және 
денсаулық/ауру, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық және мәдени жағдайлар 
мәселелері бойынша халықтың құрылымындағы өзгерістер, түзету жаңа тиісті 
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білімдер, түсініктер және әдістер енгізілгеніне, ал ескіргендері алынып 
тасталғанына кепілдік беретін болады 

 Оқытудың белгіленген нәтижжелері мен әдістеріндегі өзгерістерге сәйкес 
бағалау қағидаттары мен әдістерін әзірлеу 

 Резиденттерді іріктеу саясатын, резиденттерді іріктеу және қабылдау 
әдістерін өзгеріп отыратын күтулер мен мән-жайларға, адами ресурстарға 
қажеттіліктерге, базалық медициналық білім берудегі өзгерістерге және оқу 
бағдарламасының талаптарына бейімдеу 

 Дипломнан кейінгі білім берудің өзгеріп отыратын қажеттіліктеріне 
сәйкес академиялық тәлімгерлер мен оқытушыларды қабылдау және дамыту 
саясатын бейімдеу 

 Оқытудың клиникалық базаларында жарақтауды және басқа да білім беру 
ресурстарын дипломнан кейінгі медициналық білім берудегі өзгеріп отыратын 
қажеттіліктерге, яғни резиденттердің саны, оқытушылардың саны және бейіні, 
оқыту бағдарламасы және оқытудың қазіргі заманғы қағидаттарына жаңарту  

 Бағдарламаны мониторингілеу және бағдарламаны бағалау процесін 
жетілдіру 

 Өзгеріп отыратын мән-жайларды және ЖОО-дан кейінгі оқытудың 
қажеттіліктерін еңсеру үшін ұйымдастырушылық құрылымды, басқаруды және 
менеджментті дамыту және бірте-бірте мүдделі тараптардың әр түрлі 
топтарының мүдделерін жинау. 
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