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БАСТАПҚЫ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АККРЕДИТТЕУ 
СТАНДАРТТАРЫ 

 
1 Негізгі ережелер  

1.1 Қолдану саласы 
1.1.1 Осы стандарттар «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 

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

1.1.2 Осы стандарттар магистратураның білім беру бағдарламасын 
бастапқы (Ex-Ante) мамандандырылған аккредиттеуді жүргізуге қойылатын 
талаптарды айқындайды. 

1.1.3 Осы стандарт мәртебесіне, ұйымдық-құқықтық нысанына, 
ведомстволық бағыныстылығы мен меншік нысанына қарамастан, 
медициналық білім беру ұйымы магистратурасының білім беру бағдарламасын 
бастапқы(Ex-Ante) мамандандырылған аккредиттеу рәсімін жүргізу кезінде 
қолданылады. 

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

 
1.2. Нормативтік сілтемелер 
Осы стандартта келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер пайдаланылды: 
1.2.1 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 2007 жылғы 27 

шілдедегі № 319-III Заңы. 
1.2.2 Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» 2004 

жылғы 9 қарашадағы № 603 Заңы. 
1.2.3 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. 

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

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

1.2.6  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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1.2.7  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 
31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» бұйрығы. 

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

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

1.3. 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 
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. 

Дублин дескрипторлары: жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім берудің әрбір деңгейінің (сатысының) білім беру бағдарламасын 
аяқтағаннан кейін білім алушылардың алған білімінің, машықтарының, 
дағдылары мен құзыреттерінің деңгейі мен көлемінің сипаттамасы оқыту 
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нәтижелеріне, қалыптасқан құзыреттерге, сондай-ақ ECTS стандарты кредиттік 
(сынақ) бірліктерінің жалпы санына негізделеді. 

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. 

Магистр: магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгерген 
тұлғаларға берілетін дәреже. 

Магистрант: магистратурада оқитын тұлға. 
Магистратура: жоғары оқу орнынан кейінгі білім, оның білім беру 

бағдарламалары «магистр» дәрежесін бере отырып, кадрлар даярлауға 
бағытталған. 

Магистрлік диссертация: магистранттың тиісті ғылым саласындағы 
нақты мамандықтың өзекті мәселелерінің бірін дербес ғылыми зерттеу 
нәтижелерін жалпылау болып табылатын бітіру жұмысы. 

Ғылыми-педагогикалық магистратура: жоғары, жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру жүйесі және ғылыми сала үшін терең ғылыми-педагогикалық 
даярлығы бар ғылыми және педагог кадрларды даярлау бойынша жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыру. 

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.  

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. 
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Бастапқы мамандандырылған аккредиттеу (Ex-Ante) - бұл білім 
алушылар болмаған кезде жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 
медициналық білімнің білім беру бағдарламасының сапасын бағалау 
және/немесе аккредиттеу органының мәлімделген мәртебесі мен 
стандарттарына сәйкестігін бағалау үдерісі. 

Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат: ұжымдық талқылау 
негізінде айқындалған және жоғары оқу орнының басшылығы бекіткен сапаны 
қамтамасыз ету бойынша дамудың негізгі басымдықтары мен құндылық 
бағдарларын сипаттайтын негізгі бағыттар. 

Бейіндік магистратура: экономика, медицина, құқық, білім, өнер 
салалары, қызмет көрсету және бизнес салалары үшін терең кәсіптік даярлыққа 
ие басқарушы кадрлар даярлау бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыру. 

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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1.4. 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 
МАК – – Мемлекеттік аттестаттау 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. 

 
1.5 Жалпы ережелер 
1.5.1 Магистратура бағдарламаларын бастапқы мамандандырылған 

аккредиттеу осы стандарттар бойынша жүргізіледі, олар: «Миссия және 
оқытудың түпкілікті нәтижелері» стандартын, «Ғылыми-зерттеу ортасы және 
білім беру ресурстары» стандартын, «Қабылдау саясаты мен өлшемшарттары» 
стандартын, «Магистратура бағдарламасы» стандартын, «Ғылыми басшылық» 
стандартын, «Басқару және әкімшілендіру» стандартын және «Тұрақты 
жақсарту» стандартын қамтиды. 

1.5.2 Магистратура бағдарламаларын бастапқы мамандандырылған 
аккредиттеу стандарттары Дүниежүзілік медициналық білім беру 
Федерациясының (WFME), Еуропаның медициналық мектептері 
қауымдастығының (AMSE) Халықаралық стандарттары және Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау және медициналық білім беру жүйесінің 
ұлттық ерекшеліктерін енгізе отырып, биомедицина және денсаулық туралы 
ғылымдар саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеудің Еуропалық 
моделі (ORPHEUS) негізінде әзірленді. 
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1.6 Бастапқы мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын 
енгізудің негізгі мақсаты мен міндеттері 

1.6.1 Бастапқы мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын енгізудің 
негізгі мақсаты еңбек нарығының қазіргі заманғы талаптарына жауап беретін 
мамандарды даярлау сапасын қамтамасыз ету үшін жоғары оқу орнының білім 
беру үдерісін жетілдіру болып табылады. 

1.6.2 Міндеттері: 
1.6.2.1 жоғары оқу орындарында білім беру сапасын қамтамасыз етудің 

халықаралық практикасымен үйлестірілген аккредиттеу моделін енгізу; 
1.6.2.2 ұлттық жоғары білім беру жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру үшін кәсіптік және білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау; 
1.6.2.3 ЖОО-ның сапа саласындағы жалпы стратегиясы мен саясатының 

білім беру бағдарламасының байланыстылығы, БББ ҚР заңнамасының 
талаптарына, магистратура деңгейінде оқыту бағдарламаларын аккредиттеуге 
арналған құрылымдық нұсқамаларға сәйкестігі;  

1.6.2.4 жоғары оқу орындарында сапа мәдениетін дамытуды көтермелеу;  
1.6.2.5 тез өзгеретін сыртқы орта талаптарына сәйкес медициналық білім 

беру ұйымдарының білім беру бағдарламаларының сапасын жетілдіруге және 
тұрақты жақсартуға жәрдемдесу; 

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

1.6.2.7 инновациялар мен ғылыми зерттеулерді пайдалану; 
1.6.2.8 медициналық білім беру ұйымдары/ғылыми ұйымдар 

магистратурасының бағдарламаларын аккредиттеу нәтижелері туралы 
ақпаратты жария ету және тарату. 

 
1.7 Бастапқы мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын 

қалыптастыру қағидаттары 
1.7.1 Жоғары кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларының сапасын 

қамтамасыз етуге арналған ұсынылған стандарттар мынадай қағидаттарға 
негізделген: 

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

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

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

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

1.7.1.5 құпиялылық-ЖОО ұсынған ақпаратты аккредиттеу органы құпия 
түрде пайдаланады; 
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1.7.2 Сыртқы бағалау үшінші тұлғаларға (мемлекеттік органдарға, 
медициналық білім беру ұйымдарына және қоғамдық ұйымдарға) тәуелсіз 
жүргізіледі. 

1.7.3 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. 

 
1.8. Білім беру бағдарламасын бастапқы мамандандырылған 

аккредиттеуден өткізу рәсімі 
1.8.1 ЖОО-ның құқық белгілейтін және рұқсат беру құжаттарының 

көшірмелерін қоса бере отырып, бастапқы мамандандырылған аккредиттеуді 
жүргізуге өтінім беруі. 

1.8.2 жоғары оқу орнының өтінімін АРТА қарау. 
1.8.3 БББ бастапқы мамандандырылған аккредиттеу рәсімін бастау туралы 

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

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

1.8.5 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.  

1.8.6 Білім беру бағдарламасының өзін-өзі бағалау есебіне АРТА талдау 
жүргізу. Өзін-өзі бағалау есебін талдау нәтижелері негізінде АРТА 
шешімдердің бірін қабылдайды: 

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

− «сыртқы сараптамалық бағалау жүргізу»; 
− «өзін-өзі бағалау есебінің осы стандарттардың өлшемшарттарына сәйкес 

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

1.8.7 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.  

1.8.8 АРТА аккредиттеуді жалғастырған жағдайда білім беру ұйымымен 
бастапқы мамандандырылған аккредиттеуді өткізу мерзімдері мен ССК 
сапарының бағдарламасын келіседі. 
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1.8.9 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 өзін-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. 
1.8.10 ССК сапарының соңында ЖОО БББ сыртқы бағалау бойынша есеп 

дайындайды.  
1.8.11. 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.  

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

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

1.8.14 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. 

1.8.15 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; 
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− 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».  
1.8.16 АК оң шешім қабылдаған жағдайда, АРТА шешімнің нәтижелері бар 

ресми хатты және АК төрағасы мен АРТА бас директоры қол қойған БББ 
бастапқы 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.  

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

1.8.18. 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 құзыреттілігіне күмән туындаған немесе ССК мүшелері жіберген 
өрескел бұзушылық болған жағдайда, білім беру ұйымы шағымды АРТА-не 
жібере алады. 

1.8.19 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. 

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

 
1.9. Кейінгі рәсімдер 
1.9.1 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.  

1.9.2 Білім беру ұйымдарын және (немесе) білім беру бағдарламаларын 
аккредиттеуден кейінгі мониторингтеу рәсімі жөніндегі Ережеге сәйкес, 



«МЕДИЦИНА», «ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ӨНДІРІС ТЕХНОЛОГИЯСЫ», «ФАРМАЦИЯ», «ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ», «МЕДИЦИНАЛЫҚ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ІС», 
«МЕНЕДЖМЕНТ», «ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МЕНЕДЖМЕНТІ» МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША МАГИСТРАТУРАНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАСТАПҚЫ 
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

14 
 

бастапқы мамандандырылған аккредиттеуден өткен БББ Жоспарға сәйкес 
аралық есептерді дайындауы тиіс. Аралық есептер аккредиттеуден кейінгі 
мониторинг жүргізудің болжамды күніне дейін АРТА-не жіберіледі. 

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

1.9.4. 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». 

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

 
1.10 Аккредиттеу стандарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

тәртібі 
1.10.1 Өзгерістер мен толықтырулар мамандандырылған аккредиттеудің 

қолданыстағы стандарттарына оларды одан әрі жетілдіру мақсатында енгізіледі. 
1.10.2 АРТА мамандандырылған аккредиттеу стандарттарына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізуді жүзеге асырады. 
1.10.3 Білім беру ұйымдары мен басқа да мүдделі органдар қолданыстағы 

стандарттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге бастамашылық жасаған 
жағдайда, ұсыныстар мен ескертулер АРТА жіберіледі. 

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

1.10.5 Өзгерістер мен толықтырулар қолданыстағы аккредиттеу 
стандарттарына олар мақұлданғаннан кейін енгізіледі. 
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 2. «МИССИЯ ЖӘНЕ ОҚЫТУДЫҢ СОҢҒЫ НӘТИЖЕЛЕРІ» 
стандарты 

2.1 Миссияны анықтау 
2.1.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасының 

миссиясын айқындауға және оны мүдделі тараптар мен денсаулық сақтау 
секторының назарына жеткізуге тиіс. 

2.1.2 Медициналық білім беру ұйымы негізгі мүдделі тараптардың білім 
беру бағдарламасының миссиясын әзірлеуге (қалыптастыруға) қатысуына 
кепілдік беруі тиіс. 

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

2.1.4 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасының 
миссиясы ұйымның миссиясына сәйкес келетініне және жоғары оқу орнынан 
кейінгі медициналық білім беру деңгейінде құзыретті зерттеушіні даярлауға 
мүмкіндік беретініне кепілдік беруі тиіс. 

2.1.5 Білім беру бағдарламасының миссиясы: 
− қолда бар ресурстарға, мүмкіндіктерге және нарық талаптарына сәйкес 

келуі тиіс; 
− оны қолдау жолдары анықталуы керек; 
жұртшылық үшін медициналық білім беру ұйымының/білім беру 

бағдарламасының миссиясы туралы ақпаратқа қолжетімділік қамтамасыз етілуі 
тиіс (ЖОО-ның веб-сайтында ақпараттың болуы). 

2.1.6 Білім беру бағдарламасының миссиясы медициналық білім беру 
ұйымының миссиясына ұқсас консультативтік-кеңесші кеңесте бекітілуі тиіс.  

2.1.7 Медициналық білім беру ұйымында магистратура 
бағдарламаларының сапасын арттыру мәселелерін қамтитын және 
медициналық білім беру ұйымының консультативтік-кеңесші кеңесінде 
бекітілген медициналық білім беру ұйымының мәлімделген миссиясына сәйкес 
келетін білім беру бағдарламасын дамытудың стратегиялық жоспары болуы 
тиіс. 

 
2.2 Институциональная автономия и академическая свобода 
2.2.1 Магистратураның білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйым, 

әсіресе профессорлық-оқытушылық құрам мен әкімшілік жауапты болатын 
саясатты әзірлеу және енгізу үшін институционалдық дербестікке ие болуы 
тиіс: 

− білім беру бағдарламасын әзірлеу; 
− білім беру бағдарламасын іске асыруға қажетті бөлінген ресурстарды 

пайдалану. 
Медициналық білім беру ұйымы өз қызметкерлері мен болашақ 

магистранттарға академиялық еркіндікке кепілдік бергені жөн: 
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2.2.2. аккредиттелетін мамандықтар бойынша мәселелерді сипаттау мен 
талдауда әртүрлі көзқарастарға сүйенуге рұқсат етілетін қолданыстағы білім 
беру бағдарламасына қатысты; 

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

 
2.3 Оқытудың соңғы нәтижелері 
2.3.1 Медициналық білім беру ұйымы магистранттардың магистратура 

бағдарламасы аяқталғаннан кейін көрсететін күтілетін оқу нәтижелерін 
анықтауы тиіс.  

2.3.2 Медициналық білім беру ұйымы магистр академиялық дәрежесін 
бере отырып, магистратурада оқу магистранттарға ең үздік 
педагогикалық/зерттеу практикасы қағидаттарына сәйкес білікті педагог 
және/немесе зерттеуші болуға мүмкіндік беретін құзыреттерді қамтамасыз 
ететіндігіне кепілдік беруі тиіс. 

2.3.3 Магистратура бағдарламасын аяқтау медициналық ұйымнан тыс 
жерде мансабын жалғастыратын және магистратура бағдарламасын игеру 
барысында қалыптасқан өз құзыреттерін оның ішінде-күрделі мәселелерді сыни 
талдау, бағалау және шешу, жаңа технологияларды беру және жаңа идеяларды 
синтездеу қабілетін қолданатын тұлғалар үшін әлеуетті пайдаға ие болуы тиіс. 

2.3.4 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасын жаңарту 
және қайта құрылымдау үдерісі жүйелі түрде (жылына кемінде 1 рет) 
жүргізілетініне және саланы дамытудың қазіргі заманғы жағдайларында 
магистратура бағдарламасы аяқталғаннан кейін бітірушілерге жүктелетін 
міндеттерге сәйкес бітірушілерді оқытудың түпкілікті нәтижелерін 
түрлендіруге бағытталатынына кепілдік берген жөн. 
 

3. «ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ОРТАСЫ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ 
РЕСУРСТАРЫ» стандарты 

3.1 Ғылыми-зерттеу ортасы 
3.1.1 Магистратураның жекелеген бағдарламаларының табыстылығы 

күшті және тиімді ғылыми-зерттеу ортасын ұйымдастырумен қамтамасыз етілуі 
тиіс. 

Зерттеу ортасының сапасын талдау арқылы бағалануы тиіс: 
3.1.2 медициналық білім беру ұйымында/ғылыми ұйымда магистратура 

бейіні бойынша зерттеулер нәтижелерін жариялау (жарияланымдар саны, 
импакт-фактор және т. б.). 

3.1.3 медициналық білім беру ұйымында/ғылыми ұйымда ғылыми 
зерттеулер жүргізуге сыртқы қаржыландыруды тарту деңгейі. 

 3.1.4 топтағы, факультеттегі, оқу орнындағы білікті және құзыретті 
зерттеушілердің, оқытушылардың саны.  

 3.1.5 медициналық ұйымдардың, университеттердің, ғылыми-зерттеу 
орталықтарының зерттеу топтарымен ұлттық және халықаралық 
ынтымақтастық. 
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3.1.6 медициналық білім беру ұйымында ғылыми зерттеулер этикасын 
сақтау рәсімінің/жүйесінің болуы  

3.1.7 диссертация, магистратура бағдарламаларын жазу үшін қажетті 
құралдарға қол жетімділікті қамтамасыз ету мүмкіндігі басқа зертханаларда, 
жақсырақ басқа елде оқытуды қамтуы мүмкін, осылайша 
интернационализацияны қамтамасыз етіледі. 

3.1.8 Медициналық білім беру ұйымы жоғары оқу орындары арасындағы 
ынтымақтастықты қолдау үшін екі университеттен де дәрежелер бере отырып, 
магистратураның бірлескен бағдарламаларын және бірлескен басшылықты 
ұсыну мүмкіндіктерін зерделеуі жөн. 

3.1.9 Медициналық білім беру ұйымы білім беру ресурстарын жаңарту 
үдерісі магистранттарды қабылдау, академиялық қызметкерлердің саны мен 
бейіні, магистратура бағдарламасы сияқты өзгеретін қажеттіліктерге сәйкес 
жүзеге асырылатынына кепілдік бергені жөн. 

3.1.10 Медициналық білім беру ұйымы білім беру ресурстарын жаңарту 
үдерісі, мысалы, магистранттарды қабылдау, академиялық қызметкерлердің 
саны мен бейіні, магистратура бағдарламасы сияқты өзгеретін қажеттіліктерге 
сәйкес жүзеге асырылатынына кепілдік бергені жөн. 

3.1.11 Медициналық білім беру ұйымына оқытудың түпкілікті 
нәтижелеріне қол жеткізген кезде оқытушыларға лайықты сыйақы беруге 
бағытталған рәсімдерді қоса алғанда, ресурстарды бөлуде жеткілікті дербестік 
берген жөн. 

 
3.2 Материалдық-техникалық база 
Медициналық білім беру ұйымы / ғылыми ұйым өлшемшарттарды 

қамтитын лицензиялық көрсеткіштерге сәйкес келетін материалдық-
техникалық қамтамасыз етілуге ие болуы тиіс: 

3.2.1 аудиториялар, зертханалар және олардың жабдықталуы 
магистратура бағдарламасының мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес болуы 
тиіс; 

3.2.2 болашақ магистранттардың өзіндік оқу және зерттеу жұмыстарын 
жүзеге асыру шарттары; 

3.2.3 материалдық-техникалық базаны жаңарту және жетілдіру тұрақты 
түрде жүзеге асырылуы тиіс. 

3.2.4 Медициналық білім беру ұйымының келесілерді қамтамасыз ету 
үшін магистратура бағдарламасын тиісінше іске асыру үшін жеткілікті 
ресурстары болуы тиіс: 

− магистранттарды қабылдау, 
− магистратура бағдарламасында оқытуды ұйымдастыру, 
− диссертациялық жұмысты орындау, 
− ғылыми басшылық, 
− магистранттарға кеңес беру, 
− диссертацияны қарау, рецензиялау және бағалау, 
− магистр академиялық дәрежесін беру, 
− пайдалану шығындарына арналған шығындар, 
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− оқыту курстарына, халықаралық ғылыми конференцияларға қатысуға 
арналған шығындар, 

− бұл тәжірибе жүргізілетін мекемелерде магистратурада оқу ақысын 
төлеу. 

− стипендия мөлшерінің өзгеруі жағдайында магистранттарға стипендия. 
3.2.5 Ресурстық саясат магистратура бағдарламасы оқытушыларының 

тұрақты кәсіби өсуін қолдауға және қамтамасыз етуге бағытталуы тиіс. 
3.2.6 Медициналық білім беру ұйымында болашақ магистранттарға 

қызмет көрсету және қолдау қызметі, оның ішінде офис-тіркеуші, ғылыми-
зерттеу орталықтары мен зертханалар, асхана, буфет, медициналық орталық, 
спорт алаңдары мен залдар болуы тиіс.  

3.2.7 Медициналық білім беру ұйымы қызметкерлер, магистранттар, оның 
ішінде бағдарламаны іске асыруды қамтамасыз ететіндерге, егер бұл зерттеуде 
көзделген болса, пациенттер және оларға күтім жасайтындар үшін қажетті 
ақпаратты қамтамасыз етуді және зиянды заттардан, микроорганизмдерден 
қорғауды, зертханада және жабдықты пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасы 
қағидаларын сақтауды қамтитын қауіпсіз ортаны қамтамасыз етуге тиіс. 

3.2.8 Медициналық білім беру ұйымында оқу практикасындағы дамуға 
сәйкес келуі тиіс материалдық-техникалық базаны үнемі жаңарту, кеңейту және 
нығайту арқылы магистранттардың оқу ортасын жақсарту үшін бекітілген 
рәсімдер болғаны жөн. 

 
3.3. Ақпараттық технологиялар 
3.3.1 Медициналық білім беру ұйымы / ғылыми ұйымы магистратура 

бағдарламасының мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келетін ақпараттық 
қамтамасыз ету болуы тиіс: 

3.3.2 Кітапханада оқуға қажетті материалдар - оқу, техникалық, ғылыми 
және анықтамалық әдебиеттер, түрлі мерзімді медициналық басылымдар және 
т. б. болуы тиіс. 

3.3.3 Медициналық білім беру ұйымы болашақ магистранттардың 
кітапхана ресурстарына уақтылы және еркін қол жеткізуіне кепілдік беруі тиіс. 

3.3.4 Кітапханада күнделікті қызметті қолдауға арналған негізгі 
техникалық жабдықтар: қоғамдық пайдалануға қолжетімді факстар, көшіру 
машиналары, компьютерлер, принтерлер және дауыстық поштасы немесе 
автоматты түрде жауап қайтарғышы бар телефон болуы тиіс. 

3.3.5 Кітапханада ақпараттық веб-сайт болуы тиіс. Веб-сайтта келесі 
элементтер болуы мүмкін: сілтемелер, кітапханааралық алмасу нысандары, 
толық мәтінді электронды журнал мақалалары және кері байланыс нысаны. 

3.3.6 Медициналық білім беру ұйымы кітапхана ресурстарына үнемі 
мониторинг жүргізіп, магистранттардың қазіргі және болашақ қажеттіліктерін 
қанағаттандыру стратегиясын, оның ішінде кафедралар мен факультеттердің 
өтінімдері және оқу-әдістемелік, ғылыми әдебиеттерді сатып алуға бөлінетін 
қаражат көлемі негізінде зерделеп, енгізуі тиіс. 
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3.3.7 Медициналық білім беру ұйымы магистранттардың пайдалануына 
ақпараттық ресурстарға (жергілікті желі, интернет) қолжетімділігі бар 
компьютерлік сыныптар мен терминалдар берілетініне кепілдік беруге тиіс. 

3.3.8 Медициналық білім беру ұйымында магистранттардың ақпараттық 
ресурстардың қолжетімділігі мен барабар пайдаланылуын бақылау жүзеге 
асырылуы тиіс. 

3.3.9 Медициналық білім беру ұйымында магистранттардың қазіргі 
заманғы электрондық базаларға, оның ішінде шетелдік дерекқорларға (Web of 
Science, Thomson Reuters) Scopus, Pubmed, Elsevier және т.б.) қол жеткізуін 
қамтамасыз ете отырып, ақпараттық ресурстар базасын үнемі жаңартып отыру, 
жетілдіру және кеңейту жүзеге асырылуы тиіс. 

3.3.10 Медициналық білім беру ұйымы өзінің веб-сайтында жаңа оқу 
жылында ашылатын магистратура бағдарламаларына арналған келесі 
ақпаратты қамтитын бөлімді ашып, үнемі жаңартып отыру тиіс: 

− магистратура бөлімінің құрылымы мен штаты, бөлім басшысының және 
қызметкерлерінің міндеттері; 

− қабылдау саясаты, оның ішінде магистранттарды іріктеу үдерісі туралы 
нақты ережелер; 

− магистратура бағдарламаларының тізімі; 
− магистратура бағдарламаларының құрылымы, ұзақтығы және мазмұны; 
− ғылыми консультанттың сипаттамасы, міндеттері мен біліктілігі 

баяндалған ғылыми консультантты тағайындау өлшемшарттары; 
− магистранттарды бағалау үшін қолданылатын әдістер; 
− мемлекеттік аттестаттау комиссиясы жұмысының сипаттамасы; 
− диссертацияны ресімдеу және жазу өлшемшарттары; 
− диссертациялық жұмысты қорғау рәсімінің сипаттамасы; 
− магистрлік диссертацияларды қорғау жөніндегі мемлекеттік аттестаттау 

комиссиясы жұмысының сипаттамасы; 
− магистратура бағдарламасының сапасын қамтамасыз ету және тұрақты 

бағалау бағдарламасы; оқу жылын ескере отырып, қабылданған 
− магистранттар туралы мәліметтер. 
 
4. «ҚАБЫЛДАУ САЯСАТЫ МЕН ӨЛШЕМШАРТТАРЫ» стандарты 
4.1 Медициналық білім беру ұйымы магистранттарды іріктеу мен 

медициналық білім беру ұйымының миссиясы, білім беру бағдарламасы мен 
түлектердің қалаған сапасы арасында қарым-қатынас орнатуы тиіс. 

4.2 Медициналық білім беру ұйымы / ғылыми ұйым магистранттарды 
іріктеу үдерісі бойынша нақты белгіленген ережені қоса алғанда, қабылдау 
саясатын айқындауы және енгізуі тиіс. 

4.3  Магистратура бағдарламасына үміткерлер жоғары білім берудің 
кәсіптік оқу бағдарламаларын (базалық 
медициналық/фармацевтикалық/химиялық, жоғары кәсіптік (базалық 
медициналық + интернатура) немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімді 
(резидентура) меңгеруі тиіс. 

4.4 Медициналық білім беру ұйымында магистратураның таңдаған 
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мамандығы бойынша үміткерлерді іріктеуге бағытталған кәсіптік бағдарлау 
жұмысының жүйесі/тетіктері болуы тиіс. 

4.5 Медициналық білім беру ұйымы магистранттарды қабылдауды және 
іріктеуді ұйымдастыруға жауапты құрылымды, жоғары оқу орындары үшін 
магистратураға қабылдаудың белгіленген үлгілік қағидаларына негізделген 
әзірленген және бекітілген қабылдау қағидаларын/өлшемшарттарын, ақпаратты 
қалың жұртшылыққа таратуды айқындауы тиіс. 

4.6  Болашақ магистранттарды іріктеу кезінде үміткердің ғылыми 
әлеуетін бағалап, оның академиялық үлгерімін ескергені жөн. 

4.7  Медициналық білім беру ұйымында жұмысқа орналастыруды, 
сұранысты, мансапты сүйемелдеуді зерделеу және болашақ түлектердің үздіксіз 
кәсіби жетілуі жүйесі болуы тиіс. 

4.8  Осы жүйенің көмегімен алынған деректер үміткерлер мен білім беру 
бағдарламаларын қабылдау және іріктеу саясатын одан әрі жетілдіру үшін 
пайдаланылуы тиіс. 

4.9  Медициналық білім беру ұйымы жаңарту және қайта құрылымдау 
үдерісі өзгеретін күтулер мен мән-жайларды, кадр ресурстарына қажеттілікті, 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі өзгерістерді және 
бағдарламаның қажеттіліктерін ескере отырып, магистранттарды қабылдау 
саясатының бейімделуіне әкелетініне кепілдік бергені жөн. 

 
5. «МАГИСТРАТУРА БАҒДАРЛАМАСЫ» стандарты 
5.1 Білім беру бағдарламасының моделі, оқыту әдістері және 

құрылымы 
5.1.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасының 

модульдік оқыту технологияларын қолдана отырып, интеграцияланған, 
кешенді, құзыреттілікке бағдарланған тәсіл негізінде әзірленгеніне кепілдік 
беруі тиіс. 

5.1.2 Медициналық білім беру ұйымы білім беру ұйымының/білім беру 
бағдарламасының миссиясына және оқытудың түпкілікті нәтижелеріне қол 
жеткізуге бағытталған магистратураның білім беру бағдарламасының мақсаты 
мен міндеттерін айқындауы тиіс. 

5.1.3 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасының 
мазмұны МЖМБС және тиісті мамандықтың үлгілік оқу жоспарының 
талаптарына сәйкес келетініне және еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере 
отырып әзірленгеніне кепілдік беруі тиіс. 

5.1.4 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасын тиісті 
жұмыс оқу жоспарларымен, академиялық күнтізбемен, пәндер бойынша оқу 
бағдарламаларымен, болашақ магистранттардың жеке оқу жоспарының 
нысандарымен және магистранттың жеке жұмыс жоспарымен іске асыруды 
қамтамасыз етуі тиіс.  

5.1.5 Магистратура бағдарламасы талдамалы және сыни ойлауды талап 
ететін және ғылыми басшылықпен орындалуы тиіс бірегей зерттеудің 
орындалуын көздеуі тиіс. 

5.1.6 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасының 
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теңдік қағидаттарына сәйкес іске асырылуына кепілдік беруі тиіс. 
5.1.7 Медициналық білім беру ұйымы осы медициналық жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымында бекітілген Мінез-құлық 
кодексіне/Ар-намыс Кодексіне сәйкес болашақ магистранттардың дәрігерлерге, 
оқытушыларға, пациенттерге және олардың туыстарына қатысты 
міндеттемелерін орындауына кепілдік беретін тетіктерді көздеуі тиіс. 

5.1.8 Магистратура бағдарламасы магистранттардың этика ережелерін 
оқуына және ғылыми зерттеулерді жауапты жүргізуге кепілдік беруі тиіс. 

5.1.9 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасына және 
білім алушылардың құзыреттілігіне қол жеткізуге сәйкес келетін оқыту мен 
сабақ беру әдістерін айқындауы тиіс. 

5.1.10  Магистратура бағдарламасы толық жұмыс күні бар 1-2 жылға тең 
уақыт бойынша нақты шектеумен құрылымдалуы тиіс және келесілерді қамтуы 
тиіс: 

− базалық және бейіндік пәндер циклдерін оқытуды қамтитын теориялық 
оқыту; 

− магистранттардың практикалық дайындығы-әр түрлі тәжірибелер, кәсіби 
тағылымдамалар; 

− ғылыми және педагогикалық магистратура үшін магистрлік 
диссертацияны орындауды қамтитын ғылыми-зерттеу жұмысы; 

− бейіндік магистратура үшін магистрлік диссертацияны орындауды 
қамтитын эксперименттік-зерттеу жұмысы; 

− аралық және қорытынды аттестаттау. 
5.1.11 Медициналық білім беру ұйымы магистранттарда практикалық 

дағдылар мен оқыту әдістемесін қалыптастыру үшін педагогикалық 
практиканы іске асыру тетіктерін (магистратура түріне сәйкес) көздеуі тиіс. 

5.1.12 Медициналық білім беру ұйымы магистранттарда отандық және 
шетелдік ғылымның ең жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық 
жетістіктері, ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістері, эксперименттік 
деректерді өңдеу және түсіндіру саласындағы білімді, дағдыларды, 
құзыреттерді қалыптастыру үшін зерттеу практикасын іске асыру тетіктерін 
көздеуі тиіс. 

5.1.13  Медициналық білім беру ұйымы магистранттардың теориялық 
білімі негізінде білім алатын мамандық бойынша практикалық дағдыларды, 
құзыреттер мен кәсіби қызмет тәжірибесін қалыптастыру, сондай-ақ озық 
тәжірибені игеру үшін өндірістік практиканы іске асыру тетіктерін көздеуі тиіс. 

5.1.14  Медициналық білім беру ұйымы болашақ магистранттардың 
академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алу мүмкіндігіне, басқа 
ЖОО-дан білім алушыларды қабылдау тетіктерінің/рәсімдерінің болуына, 
академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша игерілген кредиттерді тануға 
кепілдік беруі тиіс.  

5.1.15  Медициналық білім беру ұйымы магистранттардың академиялық 
берешегі, қосымша кредиттерді игеру ниеті болған кезде демалыс кезеңінде 
қосымша оқу мүмкіндігінің қамтамасыз етілуіне кепілдік беруі тиіс. 
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5.1.16  Медициналық білім беру ұйымында болашақ магистранттарға 
олардың бағдарламалары мен диссертацияларын бағалауға қатысты шешімді 
қайта қарауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін апелляция тетігі әзірленуге 
тиіс. 

 
5.2 Магистратура бағдарламасын бағалау 
5.2.1  Медициналық білім беру ұйымында үдерістер мен нәтижелерді 

бақылау бағдарламасы, оның ішінде білім беру бағдарламасының негізгі 
аспектілері туралы күнделікті мәліметтер жиынтығын қамтуы тиіс. 
Мониторингтің мақсаты-білім беру үдерісінің сапасын қамтамасыз ету, 
араласуды қажет ететін салаларды анықтау болып табылады. 

5.2.2  Медициналық білім беру ұйымында ғылыми консультанттардан, 
жұмыс берушілерден және магистранттардан кері байланысты қамтитын 
бағдарламаның сапасын тұрақты бағалауды жүзеге асыру үшін бекітілген 
тетіктер болуға тиіс. 

5.2.3  Медициналық білім беру ұйымында кері байланысты жүйелі түрде 
жинауға, талдауға және оны оқытушылар мен магистранттарға беруге 
бағытталған тетіктер болуға тиіс, олар білім беру бағдарламасының үдерісі мен 
өнімі, оның ішінде оқытушылардың немесе магистранттардың жосықсыз 
практикасы немесе жөнсіз мінез-құлқы туралы ақпаратты қамтитын болады. 

Медициналық білім беру ұйымы бағдарламаны жаңарту және қайта 
құрылымдау үдерісі тұрақты түрде келтірілетініне және төмендегілерге 
бағытталатынына кепілдік бергені жөн: 

5.2.4 тиісті және орынды екендігіне кепілдік беру мақсатында білім беру 
бағдарламасының моделін және оқытудың әдістемелік тәсілдерін бейімдеу; 

5.2.5 медициналық ғылымдардағы жетістіктерге, демографиялық 
ахуалдың және халықтың денсаулық жағдайының/сырқаттанушылық 
құрылымының өзгеруіне және әлеуметтік-экономикалық, мәдени жағдайларға 
сәйкес бағдарлама элементтерін және олардың өзара байланысын түзету. 

 
5.3 Мүдделі тараптарды тарту 
5.3.1 Медициналық білім беру ұйымы мониторинг бағдарламасы мен 

білім беру бағдарламасын бағалау жөніндегі іс-шараларға оқытушылар құрамы, 
магистранттар, әкімшілік-басқару персоналы, жұмыс берушілер 
тартылатынына кепілдік беруге тиіс. 

5.3.2 Медициналық білім беру ұйымы бағалау үдерісіне академиялық 
және әкімшілік қызметкерлердің өкілдерін, жұртшылық өкілдерін, білім беру 
және денсаулық сақтау жөніндегі уәкілетті органдардың, кәсіптік ұйымдардың, 
жұмыс берушілердің өкілдерін қамтитын басқа да мүдделі тараптар 
тартылатынына кепілдік бергені жөн. 

5.3.3 Медициналық білім беру ұйымында барлық мүдделі тараптардың 
білім беру бағдарламасын бағалау нәтижелеріне қол жеткізуді ұсыну тетіктері 
болғаны жөн. 

5.3.4 Медициналық білім беру ұйымы жаңарту және қайта құрылымдау 
үдерісі оқытудың түпкілікті нәтижелері мен оқыту мен оқыту әдістеріндегі 



«МЕДИЦИНА», «ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ӨНДІРІС ТЕХНОЛОГИЯСЫ», «ФАРМАЦИЯ», «ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ», «МЕДИЦИНАЛЫҚ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ІС», 
«МЕНЕДЖМЕНТ», «ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МЕНЕДЖМЕНТІ» МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША МАГИСТРАТУРАНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАСТАПҚЫ 
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

23 
 

өзгерістерге сәйкес бағдарламаны мониторингтеу және бағалау үдерісін 
жақсартуға әкелетініне кепілдік бергені жөн. 

 
6. «ҒЫЛЫМИ БАСШЫЛЫҚ» стандарты 

6.1  Медициналық білім беру ұйымы бағдарламаның барлық аспектілерін 
қамту үшін әрбір магистранттың ғылыми жетекшісін, ал тиісті жағдайларда 
бірлескен жетекшіні анықтайтындығына кепілдік беруі тиіс. 

6.2 Медициналық білім беру ұйымында үлгілік талаптар мен МЖМБС-ға 
сәйкес ғылыми консультанттың кандидатурасын және магистранттың зерттеу 
тақырыбын талқылау және бекіту үдерісін регламенттейтін тетіктер/рәсімдер 
болуы тиіс. 

6.3 Медициналық білім беру ұйымы ғылыми консультанттардың 
кандидатуралары ғылыми дәрежесі бар және магистрантты оқыту мамандығы 
бойынша ғылым саласында ғылыми зерттеулермен белсенді айналысатын 
мамандардан іріктелетініне кепілдік беруге тиіс. 

6.4 Медициналық білім беру ұйымында ғылыми жетекшінің нақты 
белгіленген міндеттері мен жауапкершілігі болуы тиіс.  

6.5 Медициналық білім беру ұйымы магистратура бағдарламаларын іске 
асыру саясаты бойынша, ғылыми жетекшілердің негізгі міндеттері бойынша 
ғылыми жетекшілерге арналған оқыту курстарын жоспарлап, ұйымдастырғаны 
жөн. 

6.6 Медициналық білім беру ұйымында диссертациялық зерттеуді 
орындау бойынша болашақ магистранттардың ғылыми қызметін 
ұйымдастыруды, бақылауды жүзеге асыратын рәсімдер/тетіктер/құрылымдар 
болуы тиіс. 

6.7 Медициналық білім беру ұйымы ғылыми жұмысты бағалау 
өлшемшарттарын қоса алғанда, магистранттарды бағалау үшін қолданылатын 
қағидаттарды, әдістер мен практиканы айқындауы, бекітуі және жариялауы 
тиіс. 
 

7. «БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛЕНДІРУ» стандарты 
7.1 Бағдарламаны басқару 
7.1.1 Медициналық білім беру ұйымын басқару тиімді болуы және білім 

беру бағдарламасын жетілдіруді қамтамасыз етуі тиіс. 
7.1.2 Медициналық білім беру ұйымы магистратурада оқу тек күндізгі 

оқу нысаны бойынша жүзеге асырылатынына кепілдік беруі тиіс. 
7.1.3 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламаларына және 

оқытудың түпкілікті нәтижелеріне қол жеткізуге жауапты құрылымдық 
бөлімшені айқындауы тиіс. 

7.1.4 Білім беру бағдарламаларына жауапты құрылымдық бөлімшенің 
сабақ беру және оқыту әдістерін, магистранттарды бағалауды, білім беру 
бағдарламалары мен оқыту курстарын бағалауды жоспарлау және енгізу үшін 
бөлінген ресурстарды бөлуді қоса алғанда, білім беру бағдарламасын 
жоспарлау және енгізу үшін өкілеттіктері болуы тиіс. 
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7.1.5 Медициналық білім беру ұйымы болашақ магистранттардың 
магистратура бағдарламаларын жобалау, басқару және бағалау мәселелері 
жөніндегі басшылықпен өзара іс-қимылына кепілдік беруі тиіс. 

7.1.6 Медициналық білім беру ұйымы болашақ магистранттарды даярлау 
жөніндегі білім беру бағдарламаларын әзірлеу үдерісіне тартуға көтермелеп, 
ықпал етуге тиіс, ол үшін тиісті рәсімдерді көздеген жөн. 

7.1.7 Білім беру бағдарламаларына жауапты құрылымдық бөлімше 
бюллетеньдерде жарияланатын, ЖОО-ның веб-сайтында орналастырылатын, 
танысу және орындау үшін хаттамаларға енгізілетін басқару жүйесінің және 
қабылданатын шешімдердің ашықтығын қамтамасыз етуі тиіс. 

7.1.8 Медициналық білім беру ұйымында білім беру бағдарламаларына, 
білім беру бағдарламасына инновацияларды жоспарлауға және енгізуге 
жауапты құрылымдық бөлімше болуы тиіс. 

7.1.9 Медициналық білім беру ұйымы басқа тиісті мүдделі тараптардың 
өкілдерін, білім беру үдерісіне басқа қатысушыларды, клиникалық базалардың 
өкілдерін, медициналық білім беру ұйымдарының түлектерін, оқу үдерісіне 
тартылған денсаулық сақтау/фармация мамандарын немесе университет 
факультеттерінің басқа оқытушыларын қамтитын білім беру бағдарламаларына 
жауапты кеңесші органның құрамына қосқаны жөн. 

7.1.10 Медициналық білім беру ұйымы жоғары оқу орнынан кейінгі 
білімнің білім беру бағдарламасын ревлизациялауға жауапты құрылымдық 
бөлімшенің болуын кепілдік бергені жөн: 

- түлектердің жұмыс істеу жағдайларының ерекшеліктерін ескереді және 
сәйкесінше білім беру бағдарламасын өзгертеді; 

- жұртшылықпен және жалпы қоғаммен кері байланыс негізінде білім 
беру бағдарламасын түрлендіруді қарайды. 

7.1.11 Медициналық білім беру ұйымы өзінің миссиясына қол жеткізуге 
және оқудың соңғы нәтижелеріне қатысты академиялық басшылықты мерзімді 
түрде бағалауы тиіс. 

7.1.12 Медициналық білім беру ұйымы жаңарту және қайта құрылымдау 
үдерісі тиімді қызметті қамтамасыз ету үшін және (перспективада) өзгермелі 
мән-жайлар мен қажеттіліктер жағдайында мүдделі тараптардың әртүрлі 
топтарының мүдделерін қанағаттандыру үшін магистратура бағдарламасын 
басқарудың ұйымдық құрылымы мен қағидаттарын жетілдіруге алып келетініне 
кепілдік бергені жөн. 

 
7.2 Академиялық көшбасшылық 
7.2.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасын әзірлеу 

мен басқаруға қатысты академиялық басшылықтың жауапкершілігін айқын 
айқындауы тиіс. 

7.2.2 Медициналық білім беру ұйымы өз миссиясына қол жеткізуге және 
оқытудың түпкілікті нәтижелеріне қатысты академиялық басшылықты мерзімді 
түрде бағалағаны жөн. 
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7.3 Оқытуға және ресурстарды бөлуге арналған бюджет 
7.3.1 Медициналық білім беру ұйымы: 
- оқытуға арналған мақсатты бюджетті қоса алғанда, білім беру 

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

- білім беру бағдарламасын орындау үшін қажетті ресурстарды 
жоспарлау және бөлу және білім беру ресурстарын олардың қажеттіліктеріне 
сәйкес бөлу. 

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

7.3.3 Қаржы және әкімшілік саясат білім беру бағдарламасын Іске асыру 
үшін білім беру ресурстарының сапасын арттыруға бағытталуы тиіс. 

 
7.4 Әкімшілік штат және менеджмент 
7.4.1 Медициналық білім беру ұйымының, олардың саны мен біліктілігіне 

сәйкес құрамын қоса алғанда, төмендегілер үшін тиісті әкімшілік және 
академиялық штаты болуға тиіс: 

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

- ресурстарды дұрыс басқаруға және бөлуге кепілдік береді. 
7.4.2 Медициналық білім беру ұйымы жақсарту үшін қажеттіліктерді 

қарауды қамтитын менеджмент сапасын қамтамасыз етудің ішкі бағдарламасын 
әзірлеп, енгізуі және менеджментке тұрақты шолу жасап, талдау жүргізуі тиіс. 

 
7.5 Денсаулық сақтау секторымен өзара іс-қимыл 
7.5.1 Медициналық білім беру ұйымы ақпарат алмасуды, ұйымның 

ынтымақтастығы мен бастамаларын қамтитын, қоғамның қажеттіліктеріне 
сәйкес білікті мамандармен қамтамасыз етуге ықпал ететін денсаулық сақтау 
секторымен, денсаулық сақтаудың, қоғамның және үкіметтің аралас 
секторларымен сындарлы өзара іс-қимыл жасауы тиіс. 

7.5.2 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасы мен 
кәсіптік даярлықтың кейінгі кезеңдері арасындағы операциялық байланысты 
қамтамасыз етуі тиіс. 

7.5.3 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 беру керек. 
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8 «ТҰРАҚТЫ ЖЕТІЛДІРУ» стандарты 
Медициналық білім беру ұйымы серпінді және әлеуметтік жауапты 

институт ретінде, келесілерге кепілдік беруі тиіс: 
8.1 мазмұнды, нәтижелерді/құзыреттерді, бағалау мен оқу ортасын, 

құрылымы мен функцияларын тұрақты шолу және қайта қарау рәсімдерін 
бастау, кемшіліктерді құжаттау және жою; 

8.2 үздіксіз жақсарту үшін ресурстар бөлу. 
Медициналық білім беру ұйымы келесілерге кепілдік берген жөн: 
8.3 жаңарту үрдісі перспективалық зерттеулер мен талдауларға және 

медициналық жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бойынша өзіндік 
зерделеу, бағалау және әдебиет нәтижелеріне негізделетін болады; 

8.4 жаңарту және қайта құрылымдау үрдісі алдыңғы тәжірибеге, 
ағымдағы қызметке және перспективаларға сәйкес өзінің саясаты мен 
тәжірибесін қайта қарауға әкеледі. 

Медициналық білім беру ұйымы жаңарту/тұрақты жақсарту үрдісінде 
келесілерге ерекше назар аударылатынына кепілдік беруі тиіс: 

8.5 жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім берудің миссиясы 
мен түпкілікті нәтижелерін қоғамның ғылыми, әлеуметтік-экономикалық және 
мәдени дамуына болашаққа бейімделуі; 

8.6 ортаның құжатталған қажеттіліктеріне сәйкес таңдалған денсаулық 
сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі оқытудың белгіленген 
түпкілікті нәтижелерінің түрлендірілуі. Өзгерістер білім беру бағдарламасының 
құрылымы мен мазмұнын, белсенді оқыту қағидаттарын түзетуді қамтуы 
мүмкін. Түзету ескіргендерін алып тастаумен қатар демографиялық ахуалдағы 
және халықтың қоғамдық денсаулық мәселелері жөніндегі құрылымындағы 
өзгерістерді, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық және мәдени жағдайлардағы 
өзгерістерді ескере отырып, базалық биомедициналық, клиникалық, мінез-
құлық және әлеуметтік ғылымдардағы жаңа жетістіктер негізінде жаңа тиісті 
білімдерді, тұжырымдамаларды, әдістер мен ұғымдарды игеруге кепілдік 
беретін болады; 

8.7 оқытудың соңғы нәтижелері мен оқыту мен оқыту әдістеріндегі 
өзгерістерге сәйкес бағалау қағидаттарын, өткізу әдістерін және емтихандар 
санын әзірлеу; 

8.8 өзгеретін болжалдар мен мән-жайларды, кадрлық ресурстарға 
қажеттіліктерді, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі 
өзгерістерді және білім беру бағдарламасының қажеттіліктерін ескере отырып, 
білім алушыларды магистратураға қабылдау және іріктеу саясатының 
бейімделуі; 

8.9 өзгеретін қажеттіліктерге сәйкес қызметкерлерді қабылдау және 
академиялық штатты қалыптастыру саясатының бейімделуі; 

8.10 білім беру бағдарламасының мониторингі мен бағалау үрдісін 
жақсарту. 

8.11 Медициналық білім беру ұйымы ұйымдық құрылым мен басқару 
қағидаттарын жетілдіру өзгеретін мән-жайлар мен қажеттіліктер жағдайында 
тиімді қызметті қамтамасыз етуге және перспективада мүдделі тараптардың 
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әртүрлі топтарының мүдделерін қанағаттандыруға бағытталатынына кепілдік 
беруге тиіс. 
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