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КІРІСПЕ 
Осы стандарттардың негізгі бағдарлары Қазақстан Республикасында 

білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында, Қазақстан Республикасын индустриялық-
инновациялық дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында және 5 институционалдық реформа бойынша 100 нақты 
қадам – Ұлт жоспарында, Денсаулық сақтауды дамытудың 2016-2019 
жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасында 
тұжырымдалған білім беру жүйесінің алдына қойылған міндеттердің негізінде 
айқындалған. 

Институционалдық аккредиттеудің стандарттары мен критерийлерінде 
ұлттық міндеттер мен Еуропалық талаптардың үйлесімді интеграциясы жоғары 
білім беру ұйымдарының қызметін жақсартуға ықпал етеді және көрсетілетін 
білім беру қызметтерінің сапасы үшін жауапкершілікті арттырады. 

Тәуелсіз бастапқы мамандандырылған аккредиттеу рәсімі үздік 
дәстүрлерді сақтай отырып, сапа мәдениетін неғұрлым жоғары деңгейде 
қалыптастыруды көздейтін Еуропалық жоғары білім кеңістігінде (ESG) сапаны 
қамтамасыз ету жөніндегі стандарттар мен нұсқаулықтардың мазмұнымен 
келісілген стандарттар мен критерийлерге сәйкес жүзеге асырылады. 

Ұсынылып отырған стандарттар Болон процесінің қағидаттарын 
(объективтілік, ашықтық, ұтқырлық, жұртшылықты хабардар ету) ескереді 
және білім беру бағдарламасының өзін-өзі бағалау моделі ретінде пайдалануға, 
Еуропалық қоғамдастықтың талаптарына сәйкес білім беру сапасының ұлттық 
жүйесін үйлестіруге арналған. 

Осы стандарттар мен критерийлер еуропалық жоғары білім беру 
кеңістігінде сапаны қамтамасыз ету стандарттарымен (ESG, 2015 ж.) 
үйлестірілген, сапаны қамтамасыз етудің негізгі бағыттарын ескере отырып 
әзірленген:  

− жоғары білім беру ұйымының көрсетілетін білім беру қызметтерінің 
сапасы үшін жауапкершілігі;  

− білімнің жоғары білім берудің әртүрлі жүйелерінің (халықаралық білім 
беру нарығында), басқа ұйымдар мен студенттердің қажеттіліктеріне сәйкес 
келуі; 

− жоғары білім беру ұйымының сапа мәдениетін дамытуға бағыттылығы. 
Стандарттардың критерийлері студенттерге бағытталған білім беру 

қызметтерінің сапа деңгейін анықтауға бағытталған. 
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1. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР 
 

1.1 Қолданылу саласы 
1.1.1 Осы құжат бастапқы мамандандырылған аккредиттеу 

стандарттарының негізгі ережелеріне қойылатын нормативтік талаптарды 
айқындайды. 

1.1.2 Осы стандарттар білім беру бағдарламасын бастапқы (ex-ante) 
мамандандырылған аккредиттеуді жүргізуге қойылатын талаптарды 
айқындайды.  

1.1.3 Осы стандарт медициналық білім беру ұйымының мәртебесіне, 
ұйымдық-құқықтық нысанына, ведомстволық бағыныстылығы мен меншік 
нысанына қарамастан, 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  «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 
шілдедегі № 319-III Заңы. 

1.2.2 «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 
жылғы 9 қарашадағы № 603 Заңы. 

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

1.2.4  «Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» Қазақстан 
Республикасының 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  «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» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2016 жылғы 1 қарашадағы № 629 бұйрығы. 

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

1.2.8  «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 
жылғы 30 қазандағы № 595 Бұйрығы. 
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1.2.9  «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы. 

1.2.10  Дүниежүзілік медициналық білім беру Федерациясының базалық 
медициналық білім беру сапасын жақсарту жөніндегі халықаралық стандарттары 
(ДМБФ, Копенгаген университеті, 2017). 

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

 
1.3 Терминдер мен анықтамалар 
Осы Стандартта жоғарыда аталған заңнамалық және нормативтік-құқықтық 

актілерге сәйкес терминдер мен анықтамалар қолданылады (1.2-тармақ):  
 
Білім беру бағдарламаларын аккредиттеу: аккредиттеу органының білім 

беру бағдарламаларының (мамандық) белгіленген аккредиттеу стандарттарына 
(регламенттеріне) сәйкестігін олардың сапасы туралы объективті ақпарат беру 
және оны арттырудың тиімді тетіктерінің бар екенін растау мақсатында тану 
рәсімі. 

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

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 процесінің жалпы қабылданған компоненті. 

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

Кредиттерді аудару мен жинақтаудың Еуропалық жүйесі (European 
Credit Transferand Accumulation System; ECTS): білім беру бағдарламаларын 
жоспарлаудың, сипаттаудың, оқыту нәтижелерін белгілеудің және танудың, 
сондай-ақ пәндердің еңбек сыйымдылығын оның барлық құрамдас бөліктеріне 
айқындау жолымен жеке білім беру траекториясы бойынша студенттің ілгерілеу 
серпінін мониторингтеудің студентке бағытталған 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. 
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Кредиттік оқыту технологиясы: академиялық кредиттер жинақтай 
отырып, білім алушылардың пәндерді оқу кезектілігін таңдауы және дербес 
жоспарлауы негізінде оқыту. 

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

Білім беру мониторингі: білім беру процестерін 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 аккредиттейтін органның қарауы мен шешім қабылдауы үшін 
ұсынылатын құжат. 

Бастапқы мамандандырылған аккредиттеу (Ex-Ante) - бұл білім 
алушылар және (немесе) түлектерді шығару болмаған кезде, жоғары және 
(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білімнің білім беру 
бағдарламасының сапасын мәлімделген мәртебесі мен аккредиттеу органының 
стандарттарына сәйкестігі тұрғысынан бағалау процесі. 

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

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

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

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

Сапа жүйесі: ұйымдағы 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 
рәсімдердің, бөлімшелер мен лауазымды тұлғалардың жиынтығы. 

Стейкхолдер (stákeholder): белгілі бір саладағы қызметке, шешім 
қабылдауға мүдделі және/немесе қатысы бар жеке тұлға, тұлғалар тобы немесе 
ұйым.  
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Білім берудегі студентке бағытталған тәсіл: жоғары білім берудегі білім 
беру үдерісіндегі акценттерді оқытудан (білімді «таратудағы» профессор-
оқытушылар құрамының негізгі рөлі ретінде) оқуға (студенттің белсенді білім 
беру қызметі ретінде) ауыстыруды көздейтін Болон реформаларының негіз 
қалаушы қағидаты. 

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

Оқу жоспары: тиісті білім беру деңгейінде білім алушылардың оқу 
пәндерінің 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 
қарастырылып отырған мәселені, мамандардың пікірін талдау негізінде баға алу 
рәсімі. 

Тиімділік: қол жеткізілген нәтиже мен пайдаланылған ресурстар 
арасындағы арақатынас. 

 
1.4 Белгілеулер мен қысқартулар 
Осы Стандартта 2-тармақта көрсетілген нормативтік құжаттарға сәйкес 

қысқартулар пайдаланылады. 
Сонымен қатар, осы стандартта келесі белгілер мен қысқартулар 

қолданылады:  
ССК – сыртқы сараптау комиссиясы; 
ЖОО – жоғары оқу орны; 
ҚР ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі; 
МБҰ- медициналық білім беру ұйымы; 
ҚР БҒМ –Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі; 
ҮКД – үздіксіз кәсіби даму; 
ҮМБ – үздіксіз медициналық білім беру; 
ОҚКЕ – объективті құрылымдалған клиникалық емтихан; 
ПОҚ – профессор-оқытушылар құрамы; 
БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары; 
БББ- білім-беру бағдарламасы 
 
1.5 Жалпы қағидалар 
1.5.1 Базалық медициналық білім беру бағдарламаларын бастапқы 

мамандандырылған аккредиттеу осы стандарттың негізінде жүргізіледі, оған: 
«Миссия және түпкілікті нәтижелер» стандарты; «Білім беру бағдарламасы» 
стандарты; «Студенттерді бағалау саясаты» стандарты; «Студенттер» стандарты; 
«Академиялық штат/Оқытушылар» стандарты; «Білім беру ресурстары» 
стандарты; «Білім беру бағдарламаларын бағалау» стандарты; «Басқару және 
жұртшылыққа ақпарат беру» стандарты кіреді. 

Құжатта жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беруге арналған 
стандарттардың келесі жиынтығы анықталған: 8 стандарт, 19 ішкі стандарт және 
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бір-бірімен байланысты 109 критерий. 
Стандарттар - базалық медициналық білім беру мен оқытудың құрылымы 

мен процесі бойынша ауқымды компоненттер. 
Ішкі стандарттар - бұл стандарттың тиімділік көрсеткіштеріне сәйкес 

келетін өзгеше аспектілері.  
Критерийлер қол жеткізудің екі деңгейін пайдалана отырып, әрбір ішкі 

стандарт үшін әзірленген: 
Базалық критерий – бұл сәйкестік үшін міндетті болып табылатын және 

оның орындалуы оқыту бағдарламасын бағалаған кезде көрсетілуі және 
дәлелденуі тиіс критерий. Базалық критерийлер “тиіс” ретінде білдіріледі. 

Сапаны жақсарту критерийлері. Мұның мәні оның негізгі медициналық 
білім берудің ең жақсы тәжірибесінің халықаралық консенсусына сәйкес 
келетіндігінен тұрады. Осы критерийлерді немесе оны қабылдау бойынша 
бастамаларды орындау жасалды немесе жасалады, ұсынылуы және құжатталуы 
керек. Сапаны жақсарту критерийлерін «жөн» ретінде білдіреді. 

Жалпы, құжатта 79 негізгі критерий және сапаны жақсартудың 30 критерийі 
бар.  

Ұсынымдар, анықтамалар мен түсіндірмелер критерийлердегі терминдер 
мен сөз тіркестерін түсіндіру, күшейту немесе ұғындыру үшін қолданылады. 

 
1.5.2 Базалық медициналық білім беру бағдарламаларын бастапқы 

мамандандырылған аккредиттеу стандарттары (медициналық мамандықтар 
бойынша) Дүниежүзілік медициналық білім беру федерациясының медициналық 
білім беру сапасын арттыру жөніндегі халықаралық стандарттарына (базалық 
жоғары медициналық білім) негізделген. 

 
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 процесін жетілдіру болып табылады 

1.6.2 Бастапқы мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын енгізудің 
негізгі мақсаттары мыналар болып табылады: 

1.6.2.1 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 бағдарламасына байланыстылығы, ББ-ның ҚР заңнамасының 
талаптарына (ҚР БҒМ Білім туралы Заңы), базалық медициналық білім беру 
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 
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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 қолдану; 
1.6.2.8 медициналық білім беру ұйымдарын бастапқы мамандандырылған 

аккредиттеу нәтижелері туралы ақпаратты ашық жария ету және тарату. 
 
1.7 Бастапқы мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын 

қалыптастыру қағидалары  
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 және ашықтық – жүргізілетін аккредиттеу процесінің 
барлық қатысушыларына ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып, 
ішкі және сыртқы бағалау өте әділ 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 
білімнің сапасы үшін негізгі жауапкершілік медициналық білім беру 
ұйымдарына жүктеледі  

1.7.1.5 құпиялылық – ЖОО ұсынған ақпаратты аккредиттеу органы құпия 
түрде пайдаланады; 

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 елдерде мамандандырылған аккредиттеу 
және 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 НААР Жоғары оқу орнының өтінімін қарауы. 
1.8.3 НААР-дың  БББбастапқы мамандандырылған аккредиттеу рәсімін 

бастау туралы шешім қабылдауы. НААР мен ЖОО арасында бастапқы 
мамандандырылған аккредиттеуді өткізу туралы шарт жасасу. 
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. 
1.8.4 НААР білім беру ұйымының сұрауы бойынша білім беру ұйымының 

жұмыс тобы үшін бастапқы мамандандырылған аккредиттеу стандарттары мен 
нұсқаулығының критерийлеріне сәйкес өзін-өзі бағалау есепті дайындау 
бойынша семинар-тренинг ұйымдастырады. Бұл семинар-тренинг ерікті рәсім 
болып табылады. 

1.8.5 Білім беру ұйымының НААР белгілеген талаптарға сәйкес өзін-өзі 
бағалауды жүргізуі. Бірінші басшы қол қойған қорытынды есепті (қазақ, орыс 
және ағылшын тілдерінде) білім беру ұйымының НААР-ға электрондық нұсқада 
және тілдердің әрқайсысы үшін қағаз нұсқасында 1 данада жіберуі.  

1.8.6 НААР-дың білім беру бағдарламасын өзін-өзі бағалау жөнінде есепті 
талдауды жүргізуі. НААР өзін-өзі бағалау жөнінде есепті талдаудың негізінде 
шешімдердің біреуін қабылдайды: 

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

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

критерийлеріне сәйкес келмеуіне орай, бастапқы мамандандырылған 
аккредиттеу рәсімін өткізудің мүмкін еместігіне байланысты аккредиттеу 
мерзімін кейінге қалдыру». 

1.8.7 Аккредиттеу жалғастырылған жағдайда НААР ССК құрады, жоғары 
оқу орнының  БББбағалауды жүргізу үшін, оны НААР бас директоры бекітеді. 
Сыртқы тексеру көлеміне қарай комиссияның сандық құрамы 
қалыптастырылады. Оның құрамына жұмыс берушілерді, білім алушыларды 
қоса алғанда, академиялық қоғамдастықтың, Қазақстанның мүдделі 
тараптарының өкілдері, шетелдік шетелдік сарапшылар кіреді.  

1.8.8 Аккредиттеу жалғастырылған жағдайда НААР білім беру ұйымымен 
бастапқы мамандандырылған аккредиттеуді жүргізудің мерзімдерін және ССК 
сапарының бағдарламасын келіседі. 

1.8.9 Комиссия сапарының ұзақтығы әдетте 3-5 күн 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 туралы есептің 
электрондық және қағаз нұсқасын ұсынады;  

− НААР өкілімен келісім бойынша және ССК мүшелерінің санына қарай 
қажетті заманауи электрондық кеңсе техникасын ұсынады; 

− ССК Сапар бағдарламасына сәйкес ССК-ның инфрақұрылым мен 
ресурстарды қарауын, кездесулерін, сауалнамаларын, сұхбаттарын және басқа да 
жұмыс түрлерін ұйымдастырады; 

− сұратылған ақпаратты ұсынады; 
− ССК жұмысының фототүсірілімін ұйымдастырады. 
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1.8.10 Сапар аяқталысымен сыртқы сараптау комиссиясы жоғары оқу орнын 
сыртқы бағалау жөнінде есеп дайындайды.  

1.8.11. Есеп ССК сапарының сипаттамасын, ББ-ның НААР стандарттарына 
сәйкестігін бағалауды, жоғары оқу орнына білім беру бағдарламасының сапасын 
жақсарту бойынша ұсынымдарды, сондай-ақ Аккредиттеу Кеңесіне 
ұсынымдарды қамтиды. Аккредиттеу Кеңесіне ұсыныстар шешім қабылдау үшін 
ұсынымды (аккредиттеу/ аккредиттемеу) және әрбір білім беру бағдарламасы 
бойынша аккредиттеудің ұсынылатын мерзімін қамтиды. 

1.8.12 Ұсынымдарды қоса алғанда, ССК есебін ССК мүшелері алқалы түрде 
әзірлейді. ССК мүшелерінің бірінде ССК мүшелерінің көпшілігімен сәйкес 
келмейтін өзге шешім қалыптасқан жағдайда, бұл есеп мәтінінде тіркеледі. 

1.8.13 Сыртқы сараптау комиссиясының  БББбағалау жөніндегі есебі және 
ЖОО  БББөзін-өзі бағалау жөніндегі есебі АК-ның бастапқы мамандандырылған 
аккредиттеу туралы шешім қабылдауы үшін негіз болып қызмет етеді.  

1.8.14 Сыртқы сараптама комиссиясының төрағасы сыртқы сараптама 
комиссиясы сапарының қорытындылары бойынша Аккредиттеу Кеңесінің 
алдында сөз сөйлейді. Объективті себеп болған жағдайда, НААР бас директоры 
Аккредиттеу Кеңесінің отырысына баяндамамен қатысуы үшін сыртқы 
сараптама комиссиясының мүшесін тағайындайды. Сыртқы сараптау 
комиссиясының төрағасын ауыстыру НААР бас директорының бұйрығымен 
ресімделеді. 

1.8.15 НААР Аккредиттеу Кеңесінің айрықша құзыретіне медициналық 
білім беру ұйымының  БББаккредиттеу немесе аккредиттеуден бас тарту туралы 
шешімдер қабылдау жатады. АК құрамы Аккредиттеу кеңесі туралы Ережеге 
сәйкес айқындалады. Отырыс кворум болған жағдайда өткізіледі. Аккредиттеу 
Кеңесі сыртқы сараптама комиссиясының ұсынымына сәйкес келмейтін шешім 
қабылдауға құқылы. 

Аккредиттеу Кеңесі мына шешімдердің біреуін қабылдайды: 
- «аккредиттеу»: 
− 1 (бір) жыл мерзімге – жалпы критерийлерге сәйкес болған, бірақ елеулі 

кемшіліктер мен жақсарту мүмкіндіктері болған кезде; 
− 3 (үш) жыл мерзімге – жалпы оң нәтижелер кезінде, бірақ жекелеген 

шамалы кемшіліктер мен жақсарту мүмкіндіктері болған кезде; 
− 5 (бес) жыл мерзімге – жалпы оң нәтижелер кезінде; 
− 7 (жеті) жыл мерзімге – қайта аккредиттеу реаккредитте), жалпы оң 

нәтижелер және бұрынырақта НААР-да 5 жыл мерзімге аккредиттелген білім 
беру бағдарламасын аккредиттеуден кейін мониторингілеуден табысты өткен 
кезде. 

- «аккредиттемеу».  
1.8.16 АК оң шешім қабылдаған жағдайда, НААР білім беру ұйымына АК 

төрағасы мен НААР бас директоры қол қойған, шешімнің нәтижелері бар хат 
және  БББбастапқы мамандандырылған аккредиттеу туралы куәлік жібереді. 
Бұдан әрі білім беру бағдарламасын аккредиттеу туралы шешім Аккредиттелген 
білім беру бағдарламаларының тізіліміне (3-ші Тізілім) енгізу үшін ҚР БҒМ-не 
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жіберіледі және НААР веб-сайтында орналастырылады. Сондай-ақ веб-сайтта 
сыртқы сараптау комиссиясының есебі орналастырылады. 

 
Аккредиттеу туралы куәлік алғаннан кейін білім беру ұйымы өз сайтында  

БББөзін-өзі бағалау жөніндегі есепті орналастырады. НААР-мен келісім 
бойынша БҰ өзін-өзі бағалау жөнінде есепте көрсетілген құпия ақпаратты 
орналастырмауға құқылы. 

1.8.17 АК теріс шешім қабылдаған кезде НААР білім беру ұйымына шешім 
негізделген хат жібереді  

1.8.18. Білім беру ұйымы қызмет көрсету туралы шартқа және апелляциялар 
мен шағымдарды қарау жөніндегі комиссия туралы Ережеге сәйкес белгіленген 
тәртіппен НААР-ға Аккредиттеу Кеңесінің шешіміне апелляция түсіре алады. 
ССК және НААР өкілдерінің құзыреттілігіне күмән туындаған немесе ССК 
мүшелері жіберген өрескел бұзушылық болған жағдайда, білім беру ұйымы 
НААР-ға шағым түсіре алады. 

1.8.19 Егер білім беру ұйымы мамандандырылған қайта аккредиттеуден 
(НААР-да қайта аккредиттеуден) өту туралы шешім қабылдаған жағдайда, білім 
беру ұйымы қайта аккредиттеуден өтуге өтінішті аккредиттеуден кейінгі 
мониторинг рәсімінен Білім беру ұйымдарының және (немесе) білім беру 
бағдарламаларының аккредиттеуден кейінгі мониторингі рәсімі бойынша 
Ережеге сәйкес табысты өткен жағдайда,  БББаккредиттеу мерзімі аяқталғанға 
дейін кемінде 6 (алты) ай бұрын беруге тиіс. 

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

1.9. Кейінгі рәсімдер 
1.9.1 НААР АК оң шешім қабылдаған жағдайда, білім беру ұйымы НААР-ға 

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 НААР-мен 
қызметтер көрсету туралы шарт жасасады. Шарт пен Жоспар аккредиттеуден 
кейін мониторингілеу жүргізу үшін негіз болып табылады. 

1.9.2  БББбастапқы мамандандырылған аккредиттеуден өткен білім беру 
ұйымдарын және (немесе) білім беру бағдарламаларын аккредиттеуден кейінгі 
мониторингілеу рәсімі жөніндегі Ережеге сәйкес, Жоспарға сәйкес аралық 
есептерді дайындауы тиіс. Аралық есептер аккредиттеуден кейінгі мониторинг 
жүргізудің болжамды күніне дейін НААР-ға 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 Жоспар мен аккредиттеуден кейінгі мониторинг жүргізу 
жөнінде НААР қоятын талаптарды орындамаған, сондай-ақ ЖОО-да 
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жүргізілетін өзгерістер туралы хабардар ету болмаған жағдайда, АК мынадай 
шешімдердің бірін қабылдауға құқылы: 

− « БББбойынша аккредиттеу мәртебесінің қолданылуын уақытша тоқтата 
тұру»; 

− «3-ші Тізілімнің тізімінен алып тастау арқылы білім беру ұйымының  
БББаккредиттеу туралы куәлікті кері қайтарып алу, бұл бұрын қол жеткізілген 
барлық аккредиттеу нәтижелерінің күшін жоюға алып келуі мүмкін». 

1.9.5 Білім беру ұйымы аккредиттеуден кейінгі мониторинг жүргізу 
бойынша НААР-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 Мамандандырылған аккредиттеу стандарттарына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізуді НААР жүзеге асырады. 

1.10.3 Қолданыстағы стандарттарға өзгерістер мен толықтыруларға білім 
беру ұйымдары және басқа да мүдделі органдар бастамашылық еткен жағдайда, 
ұсыныстар мен ескертулер НААР-ға жіберіледі. 

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

1.10.5 Аккредиттеу стандарттарына өзгерістер мен толықтырулар олар 
мақұлданғаннан кейін енгізіледі. 

 
2. ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ 
Өзін-өзі бағалау есебі (ӨБЕ) бастапқы бағдарламалық аккредиттеудің негізгі 

құжаттарының бірі болып табылады. 
Есепті дайындаудың негізгі қағидалары  
1. Құрылымдау: ұсынылған материалдың құжаттың бөлімдеріне қатаң 

сәйкестігі. 
2. Оқылым: құжаттың мәтінін басып шығару, мәтіннің семантикалық және 

стилистикалық ерекшеліктері тұрғысынан қабылдау оңай болуы керек. 
3. Талдамалылық: артықшылықтар мен кемшіліктерді талдау, даму 

динамикасын талдау. 
4. Сын: бағалаудың объективтілігі. 
5. Сенімділік: фактілерді, деректерді, ақпаратты қорытынды жасау үшін 

дәлел ретінде ұсыну. 
Оқыту бағдарламасының нұсқамаларда сипатталмаған ерекшеліктері 

құжаттардың тиісті бөлігіне енгізілуі тиіс. 
Есептің пішімі  
Есеп бұл орынды болған жерде көлемі бойынша үлкен кестелер (А4 

форматындағы парақтың жартысынан астамын алатын) және басқа да ауқымды 
ақпарат көздері шығарылатын қосымшалары бар, кестелермен, графиктермен, 
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суреттермен және қосымшалармен байланысты және қисынды мәтін түрінде 
жасалуы керек. 

Өзін-өзі бағалау есепбін әзірлеу кезінде МА үшін оқыту тілі мен білім 
деңгейіне және дайындық бағытына қарамастан, 6-дан аспайтын біртекті білім 
беру бағдарламаларын бір топқа біріктіруге мүмкіндік беретін кластерлік тәсілді 
қолдану көзделеді. ССК-ның бір сапарында 30-дан аспайтын  БББбағалауға жол 
беріледі. БҰ НААР-мен келісім бойынша әрбір  БББбойынша Өзіндік бағалау 
туралы есепті жеке әзірлей алады. 

Өзін-өзі бағалау есебіне кіріспе, мазмұндама және қорытынды кіреді. 
Есептің барлық тұжырымдары, пайымдаулары, болжамдары мәтіннің негізгі 
бөлігіндегі қажетті құжаттармен және қосымшалармен расталуы керек (3-
қосымша. Өзін-өзі бағалау есебінің құрылымы). 

Есеп келесі пішімде жазылуы тиіс: қаріп түрі – Times New Roman, қаріп 
өлшемі – 12, жолдар арасындағы бос орын – 1.5, тақырыпқа дейінгі және кейінгі 
абзац аралығы – 6 пт артық емес, есептің басында автоматты түрде өңделетін 
кірістірілген мазмұн кестесі, бет нөмірлері келтірілуі керек. Есепті басып 
шығару кітапқа бағдарланған (portrait) А4 пішімде жүзеге асырылады, сонымен 
қатар қосымшаларда альбом бағытын (landscape) қолдануға болады. Есепке 
бірінші қосымша барлық ұсынылған деректердің дұрыстығын, толық сипатын 
және дәлдігін растайтын, қажет болған жағдайда одан әрі консультациялар үшін 
есепті құрастырушылардың байланыс деректерін келтіре отырып, есепті 
құрастырған ЖОО басшысы мен орындаушылар қол қойған мәтінді қамтуы тиіс: 
«Мен, [ұйым басшысының ТАӘА], [ЖОО атауы] өзін-өзі бағалау жөнінде 
[есептің негізгі, яғни, қосымшаларсыз бөлігінің беттерінің саны] беті бар осы 
есебінде ЖОО қызметін барабар және толық сипаттайтын аса сенімді, нақты 
және жан-жақты мәліметтер ұсынылғандығын растаймын».  

Өзін-өзі бағалау жөнінде есептің көлемі негізгі мәтіннің 70-80 бетінен 
аспауы тиіс. Өзін-өзі бағалау жөніндегі есепке қосымшалар түріндегі құжаттар 
пакеті жеке (100 беттен аспайтын жеке файлмен) қоса беріледі. Графикалық 
кескіндерді қосымшаның мәтініне экспорттамас бұрын, алдымен дюймге 96 
нүкте шешіміне дейын сығу керек. Қосымшалардың көлемін қысқарту үшін, 
өзін-өзі бағалау жөнінде есептің мәтінінде БҰ-ның электрондық ресурстарында 
орналасқан растайтын құжаттарға сілтемелерді барынша көрсету ұсынылады. 

 Есеп және оған қосымшалар НААР/IAAR-ға мемлекеттік, орыс және 
ағылшын тілдерінде электрондық нысанда, iaar@iaar.kz электрондық пошта 
мекенжайы, сондай-ақ әрбір тілде 1 (бір) данада қағаз нұсқасында ұсынылады. 

Өзін-өзі бағалау жөнінде есептің мазмұны 
ӨБЕ кіріспеден, үш негізгі тараудан және қосымшалардан тұрады. 
Кіріспеде өзін-өзі бағалаудың шарттары мен ұйымдастырылуы, оның 

мақсаттары мен міндеттері туралы ақпараттың болуы ұсынылады. 
Бірінші тарауда медициналық білім беру ұйымы туралы жалпы ақпарат 

ұсынылады: 
- қысқаша ақпарат; 
- қызметті ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету; 
- ұйымдастыру құрылымы және басқару жүйесі; 

mailto:iaar@iaar.kz
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- жергілікті, өңірлік және ұлттық деңгейлерде білім беру, зерттеу, кәсіби 
ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау; 

- халықаралық қызмет; 
- студенттер контингентінің саны мен динамикасы (бар болса). 
Екінші тарау медициналық білім беру ұйымының ББ-ның аккредиттеу 

стандарттарына сәйкестігін талдауды қамтиды. 
Тараудың баптары нұсқаулықта көрсетілген тәртіпке сәйкес 

ұйымдастырылуы керек. ӨБЕ-де барлық негізгі сұрақтарға жауаптар ұсынылуы 
керек және барлық қажетті құжаттық дәлелдер қосымшаларға енгізілуі керек. 

Есепте әр стандартты SWOT-талдаудың көмегімен анықталған 
жақсартуларды қажет ететін мәселелер мен салалар көрсетілуі керек. 

Есептің үшінші тарауы сапаны сырттай бағалау рәсімінен өтуге өтінім беру 
үшін негіз беретін жалпы тұжырымдар мен процесс туралы қорытындыны 
қамтуы тиіс. 

Қосымшалар кестелерді, медициналық білім беру ұйымындағы процестер 
туралы жалпы ақпаратты және білім беру ұйымына сапары барысында сыртқы 
сараптама тобының қарауына ұсынылған материалдар мен құжаттамалық 
куәліктердің тізімін қамтуға тиіс. 

ӨБЕ медициналық білім беру ұйымы басшысының атынан ұсынылуы керек 
және ол оған қол қоюы керек. 

Есептің негізгі ережелері мен тұжырымдары өзін-өзі бағалау процесінің 
барлық қатысушыларының назарына жеткізілуге; медициналық білім беру 
ұйымының интернет-ресурсында жариялануға тиіс. «Өзін-өзі бағалау жөніндегі 
комиссияның қорытындысы» кестесін толтыруға өзін-өзі бағалауға және есепте 
ұсынылған материалдың дұрыстығына жауапты барлық адамдар қатысуы тиіс. 

Өзін-өзі бағалау жөнінде есептің басында ЖОО атауын, заңдық 
деректемелерін, басшысының аты-жөнін, құрылтайшы туралы мәліметтерді, 
байланыс ақпаратын, өзін-өзі бағалау жөнінде есепті ұсыну күнін, есепті 
дайындау бойынша байланыс тұлғасының аты-жөнін, ҚРН (мысалы, 6,7,8) және 
QF-EHEA (мысалы, 1,2,3 циклдер) сәйкес ЖОО іске асыратын білім деңгейлерін, 
(АС үшін берілген біліктілік дәрежесін мемлекеттік, орыс және ағылшын 
тілдерінде көрсете отырып, ҚРН (мысалы, 6,7,8) және QF-EHEA (мысалы, 1,2,3 
циклдер) сәйкес әрбір  БББбойынша білім деңгейін), бағалау осыларға сәйкес 
жүзеге асырылатын НААР Стандартының шығыс деректерін, өзін-өзі бағалауды 
жүргізген топ туралы ақпаратты көрсететін жалпы ақпарат көрсетіледі.  

Кіріспеде қайта аккредиттеу жүргізілген жағдайда сыртқы бағалаудан 
өтудің негіздемесі, алдыңғы аккредиттеудің қорытындысы (Аккредиттеу органы, 
сыртқы бағалау осыларға сәйкес жүргізілген аккредиттеу стандарттары және 
аккредиттеу мәртебесі) көрсетіледі. БҰ-ның өзін-өзі бағалау жөнінде есепті 
әзірлеуде қолданылатын әдістердің қысқаша сипаттамасы (жұмыс тобын 
тағайындау, мүдделі тараптарды тарту және т.б.) көрсетіледі. 

Өзін-өзі бағалау жөнінде есептің негізгі бөлігі әр стандарттың критерийлері 
бойынша университеттің өзін-өзі бағалау нәтижелерін дәйекті түрде көрсетуі 
керек. Өзін-өзі бағалаудың соңында әр стандарттың критерийлері бойынша үлгі 
бойынша қорытынды беріледі: «Миссия және түпкілікті нәтижелер» стандарты 
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бойынша 7 критерий ашылды, олардың 3-еуі күшті, 3-еуі қанағаттанарлық 
позицияға ие және 1-еуі жақсартуларды шамалайды». 

Өзін-өзі бағалау жөнінде есептің қорытынды бөлігі барлық стандарттар 
бойынша критерийлерді бағалау көрсетілген «Өзін-өзі бағалау жөніндегі 
комиссияның қорытындысы» (Кесте 3) кестесін қамтуы тиіс. 

Өзін-өзі бағалау жөніндегі есеп Агенттік стандарттарының құрылымына 
жауап беруге тиіс және Агенттік стандарттарының барлық тармақтары бойынша 
білім беру ұйымы берген жауаптардың негізінде нысаны мен мазмұны бойынша 
жасалуы мүмкін. Келесі тарауларда Агенттіктің әрбір стандарт және критерий 
бойынша қысқаша түсініктемелері бар жекелеген стандарттары қимасында өзін-
өзі бағалау жөнінде есепті жасау бойынша ұсынымдар көрсетілген. 

ӨБЕ құрылымы 
ӨБЕ мазмұны келесі құрылымға сәйкес ұсынылуы керек: 
МАЗМҰНЫ 
КІРІСПЕ 
1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 
2. Бастапқы бағдарламалық аккредиттеу стандарттарын сақтау:  
«МИССИЯ ЖӘНЕ ТҮПКІЛІКТІ НӘТИЖЕЛЕР» СТАНДАРТЫ 
«БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ» СТАНДАРТЫ 
«СТУДЕНТТЕРДІ БАҒАЛАУ САЯСАТЫ» СТАНДАРТЫ 
«СТУДЕНТТЕР» СТАНДАРТЫ 
 «АКАДЕМИЯЛЫҚ ШТАТ/ОҚЫТУШЫЛАР» СТАНДАРТЫ 
«БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ» СТАНДАРТЫ 
«БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАҒАЛАУ» СТАНДАРТЫ 
«БАСҚАРУ ЖӘНЕ ЖҰРТШЫЛЫҚҚА АҚПАРАТ БЕРУ» СТАНДАРТЫ 
3. ҚОРЫТЫНДЫЛАР 
4. ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕ ЕСЕПТІҢ СОҢҒЫ ТАРАУЫНДА 

ТОЛТЫРЫЛҒАН «ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИССИЯНЫҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІ» КЕСТЕСІ БОЛУЫ КЕРЕК (3 КЕСТЕ). 

5. ҚОСЫМШАЛАР 
 
Титулдық парақ 
Маманданудың әрбір бағыты үшін ӨБЕ титулдық парағы жеке болуы тиіс 

(2-ші қосымша). 
Келесі бетте медициналық білім беру ұйымы туралы (1-кесте) және 

медициналық білім беру ұйымында іске асырылатын білім беру бағдарламасы 
туралы (2-кесте) жалпы ақпарат ұсынылуға тиіс.  
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1-кесте 
БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 
Медициналық білім беру 
ұйымының толық атауы 

 

Құрылтайшылары  
Құрылған жылы  
(атауы, атауын өзгерту 
(жүргізілген кезде) 

 

Ағымдағы аккредиттеу мәртебесі: 

Тұрған орны  
Ректоры  
Лицензиясы (құқық 
белгілейтін құжаты) 

 

Білім алушылардың саны 
(күндізгі) 

 

 
 

2-кесте 
АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТЕТІН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

ТУРАЛЫ АҚПАРАТ (МЫСАЛ) 
(институционалдық аккредиттеуден өткен жағдайда медициналық білім 

беру ұйымы осы кестені іске асырылатын барлық білім беру бағдарламалары 
бойынша толтырады) 

 
I БӨЛІМ Мысалдар 
Білім беру бағдарламасы В086 «Жалпы медицина» 

 
Деңгей/ Оқу кезеңі Бакалавриат / 5 жыл 
Құрылымдық бөлімше (басшысы) «Жалпы медицина» факультеті 

(Ахметов Серік, медицина 
ғылымдарының докторы, 
профессор) 

Негізгі кафедралар (кафедралардың 
басшылары) 

Микробиология кафедрасы 
(Нұрғалиев Самат, медицина 
ғылымдарының докторы, 
профессор) 
Ішкі аурулар кафедрасы (Әбетова 
Марал, медицина ғылымдарының 
докторы, профессор) 

Сыртқы сапарды өткізу күндері 20__ ж. «__»_______ 
Аккредиттеуге жауапты тұлға 
(тел./факс / электрондық пошта) 

Оқу ісі жөніндегі проректор, 
Сұлтанова Айгүл, медицина 
ғылымдарының докторы, профессор  
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2-кестенің жалғасы 
II БӨЛІМ  
ECTS кредиттерінің саны  
Оқыту ұзақтығы (семестр саны), оқыту нысаны   
Оқудың басталуы (қысқы семестр / жазғы семестр)  
Білім беру бағдарламасын енгізу күні  
Оқуға түсушілерге қойылатын талаптар  

Бағдарламаның мақсаттары мен міндеттері  

Бағдарламаның қысқаша сипаттамасы  
Оқу нәтижелері  

Мамандану  

Қосымша сипаттамалар  
Білім алушылардың саны (бар болса)  
Оқудың құны  
Жұмысқа орналасу мүмкіндігі, мансаптың мүмкін бағыттары  

 
  Есепті дайындағаннан кейін өзін-өзі бағалау жөніндегі комиссия өзін-өзі 
бағалау жөніндегі комиссияның қорытындысын толтыруы тиіс (3-кесте). Бұл 
кесте есептің ажырамас бөлігі болып табылады. «Өзін-өзі бағалау жөніндегі 
комиссияның қорытындысы» кестесі өзін-өзі бағалау жөніндегі комиссияға әрбір 
критерий бойынша өз ұстанымдарын былайша айқындауға мүмкіндік береді: 
  «Күшті» институционалдық аккредиттеу стандарты көрсеткіштерінің жоғары 
деңгейімен сипатталады. Стандарттың бұл позициясы басқа МБҰ арасында 
таратудың жақсы тәжірибесінің мысалы бола алады.. 
  «Қанағаттанарлық» институционалдық аккредиттеу стандарты 
көрсеткіштерінің орташа деңгейімен айқындалады.  
  «Жақсартуды болжайды» институционалдық аккредиттеу стандартының 
көрсеткіштерінің төмен деңгейімен сипатталады. 
  «Қанағаттанарлықсыз» МБҰ көрсеткіштерінің институционалдық аккредиттеу 
стандартына сәйкес келмейтіндігін білдіреді.  
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3-кесте 
Өзін-өзі бағалау жөніндегі комиссияның қорытындысы 

№ 
Р/С 

  
 

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ 

Білім беру ұйымының 
позициясы 

кү
ш

ті
 

қа
на

ға
тт

ан
ар

лы
қ 

ж
ақ

са
рт

уд
ы

 
бо

лж
ай

ды
 

қа
на

ға
тт

ан
ар

лы
қс

ы
з 

 3.1. 
 
3.1.1 

 «МИССИЯ ЖӘНЕ ТҮПКІЛІКТІ 
НӘТИЖЕЛЕР» СТАНДАРТЫ 
МИССИЯ ЖӘНЕ ТҮПКІЛІКТІ 
НӘТИЖЕЛЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ 

     

1 3.1.1
.1. 

Медициналық білім беру ұйымы дипломға 
дейінгі деңгейдегі білім беру бағдарламасының 
миссиясын айқындап, мәлімделген миссия 
туралы жұртшылық пен денсаулық сақтау 
секторын кеңінен хабардар етуі тиіс. 

    

2. 3.1.1
.2. 

Медициналық білім беру ұйымы қоғамның 
денсаулық қажеттіліктерін, медициналық көмек 
көрсету жүйесінің қажеттіліктерін және тиісінше 
әлеуметтік жауапкершіліктің басқа да 
аспектілерін қарау негізінде білім беру 
бағдарламасының миссиясын айқындауға тиіс.  

     

3 3.1.1
.3 

Медициналық білім беру ұйымы негізгі мүдделі 
тараптардың білім беру бағдарламасының 
миссиясын әзірлеуге (тұжырымдауға) қатысуына 
кепілдік беруге тиіс. 

     

4  3.1.1
.4 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
бағдарламасының миссиясы ұйымның 
миссиясына сәйкес келетініне және дипломға 
дейінгі медициналық білім беру деңгейінде 
құзыретті маман даярлауға мүмкіндік беретініне 
кепілдік беруі тиіс. 

     

5 3.1.1
.5 

Миссия туралы мәлімдеме дипломға дейінгі 
медициналық білім беру деңгейінде құзыретті 
маман дайындауға мүмкіндік беретін мақсаттар 
мен білім беру стратегиясын қамтуға тиіс. 

     

6 3.1.1
.6 

Білім беру бағдарламасының миссиясы: 
-  қолда бар ресурстарға, мүмкіндіктерге және 
нарық талаптарына сәйкес келуі тиіс; 
-  оны қолдау жолдары анықталуы тиіс; 
-  жұртшылық үшін білім беру 
бағдарламасының миссиясы туралы ақпаратқа 
қол жеткізу қамтамасыз етілуі (ЖОО-ның веб-
сайтында ақпараттың болуы) тиіс. 

     

 7 3.1.1
.7 

Білім беру бағдарламасының миссиясы мен 
мақсаттары ЖОО-ның кеңесші 
кеңестерінде/комиссияларында талқылануы 
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және ЖОО-ның консультативтік-кеңесші 
кеңесінде бекітілуі тиіс.  

 8 3.1.1
.8 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
бағдарламасын іске асыруға дайындық 
жөніндегі өз қызметі туралы ақпаратты жүйелі 
түрде жинауға, жинақтауға және талдауға; оның 
негізінде медициналық білім беру ұйымының 
басшылығы консультативтік-кеңесші кеңеспен 
бірлесіп саясатты айқындауға және 
стратегиялық және тактикалық жоспарларды 
әзірлеуге тиіс болатын күшті және әлсіз 
жақтарын бағалауды (SWOT-талдау) жүргізуге 
тиіс. 

     

 3.1.2 ОҚЫТУДЫҢ ТҮПКІЛІКТІ НӘТИЖЕЛЕРІ     
9 3.1.2

.1 
Медициналық білім беру ұйымы: білімге, 
дағдыларға және қатынастарға қатысты базалық 
деңгейдегі жетістіктерге; медицинаның кез 
келген саласындағы болашақ мансап үшін тиісті 
негізге; денсаулық сақтау секторындағы 
болашақ рөлдерге; кейінгі дипломнан кейінгі 
дайындыққа; өмір бойы оқуға міндеттемелерге; 
қоғам денсаулығының медициналық-
санитариялық қажеттіліктеріне, денсаулық 
сақтау жүйесінің қажеттіліктеріне және 
әлеуметтік жауапкершіліктің басқа да 
аспектілеріне қатысты оқыту бағдарламасының 
нәтижесі ретінде болашақ студенттер қол 
жеткізуге тиіс оқытудың түпкілікті нәтижелерін 
айқындауға тиіс. 

     

10 3.1.2
.2 

Медициналық білім беру ұйымы бағдарламаны 
аяқтағаннан кейін білім алушылардан қол 
жеткізу талап етілетін пән/ мамандық үшін 
жалпы және ерекше компоненттер бойынша 
оқытудың түпкілікті нәтижелерін айқындауы 
тиіс. 

     

11 3.1.2
.3 

Медициналық білім беру ұйымы пациенттер мен 
олардың туыстарына тиісті мінез-құлық пен 
қарым-қатынасқа қатысты оқытудың түпкілікті 
нәтижелерін анықтауы тиіс. 

     

12 3.1.2
.4 

Медициналық білім беру ұйымында тиісті кәсіби 
мінез-құлықтың кепілдік тетіктері және 
студенттердің студенттерге және басқа 
медициналық персоналға, оқытушыларға, 
денсаулық сақтаудың басқа да қызметкерлеріне 
қарым-қатынасының, ар-намыс Кодексінің 
сақталуының кепілдік тетіктері болуға тиіс. 

     

13 3.1.2
.5 

Медициналық білім беру ұйымы тиісті 
мамандықтар бойынша бағдарламаны оқытудың 
белгіленген түпкілікті нәтижелері туралы 
жұртшылықты хабардар етуге тиіс. 

     

14 3.1.
2.6 

Медициналық білім беру ұйымына базалық және 
дипломнан кейінгі медициналық білім беру 
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бағдарламаларын оқытудың түпкілікті 
нәтижелері арасындағы сабақтастыққа кепілдік 
берген жөн. 

 3.1.
3 

МИССИЯНЫ ЖӘНЕ ТҮПКІЛІКТІ 
НӘТИЖЕЛЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА 
ҚАТЫСУ  

    

15 3.1.
3.1 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
бағдарламасы бойынша оқытудың миссиясы мен 
түпкілікті нәтижелерін тұжырымдауға мүдделі 
тараптарды тарту тетіктерін айқындауға тиіс. 

    

16 3.1.
3.2 

Медициналық білім беру ұйымының білім беру 
бағдарламасының миссиясын тұжырымдап, басқа 
медициналық мамандықтардың, пациенттердің, 
қоғамның, денсаулық сақтау ұйымдары мен 
уәкілетті органдардың, кәсіптік ұйымдар мен 
медициналық ғылыми қоғамдардың өкілдері 
болып табылатын басқа мүдделі тараптардың 
ұсыныстарын ескере отырып, бағдарламаны 
оқытудың түпкілікті нәтижелерін айқындағаны 
жөн.  

    

  Жиыны      
 3.2. «БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ» 

СТАНДАРТЫ 
    

  Базалық медициналық білім беру 
бағдарламасының мазмұны 

     

17 3.2.1
.1 

Медициналық білім беру ұйымы пәндерге, 
органдар жүйесіне, клиникалық проблемалар мен 
ауруларға негізделген интеграцияланған 
модельді, модульдерге немесе спиральды 
дизайнға негізделген модельді қамтитын білім 
беру бағдарламасының моделін айқындауға тиіс. 

     

18 3.2.1
.2 

Медициналық білім беру ұйымы бағдарлама 
мазмұнының ҚР МЖМБС талаптарына 
сәйкестігін қамтамасыз етуі және бағдарлама 
атауына сәйкес мамандар даярлаудың кеңдігін 
және мамандықпен айқындалатын облыста 
даярлаудың қажетті тереңдігін қамтамасыз етуі 
тиіс. 

     

19 3.2.1
.3 

Медициналық білім беру ұйымы базалық 
биомедициналық, клиникалық, мінез-құлық және 
әлеуметтік пәндер арасындағы тиісті 
арақатынастың сақталуына кепілдік беру үшін 
курстардың және білім беру бағдарламасының 
басқа элементтерінің мазмұнының, көлемінің 
және реттілігінің сипаттамасын беруге тиіс. 

     

20 3.2.1
.4 

Медициналық білім беру ұйымы таңдамалы 
мазмұнға мүмкіндік беру тетіктерін (элективтер) 
көздеуге және таңдау бойынша міндетті 
элементтер мен элективтердің немесе арнайы 
компоненттердің үйлесімін қамтитын білім беру 
бағдарламасының міндетті және таңдамалы 
бөлігі арасындағы теңгерімді айқындауға тиіс; 
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21 3.2.1
.5 

Медициналық білім беру ұйымы сабақ беру мен 
оқытудың тиісті әдістерін пайдалануы және 
дидактикалық сабақтар мен пациентке көмек 
көрсету жөніндегі тәжірибені, сондай-ақ өз 
бетінше және белсенді оқытуды қамтитын 
практика мен теория бойынша компоненттердің 
интеграциялануына кепілдік беруі тиіс. 

     

22 3.2.1
.6 

Медициналық білім беру ұйымы оқытудың 
теңдік қағидаттарына сәйкес жүргізілетініне 
кепілдік беруге тиіс. 

     

23 3.2.1
.7 

Медициналық білім беру ұйымы болашақ 
студенттерді өзінің оқу процесі үшін 
жауапкершілікті қабылдауға және өз 
тәжірибесінде көрсетуге ынталандыратын, 
дайындайтын және қолдайтын студенттерге 
бағытталған оқыту тәсілін қолдануы тиіс. 

     

24 3.2.1
.8 

Медициналық білім беру ұйымы тұрақты бағалау 
және кері байланыс, бағдарлама және болашақ 
студенттердің құқықтары мен міндеттері туралы 
хабардар ету тетіктерін көздеуі, сондай-ақ 
бағдарламада этика мәселелері бойынша 
міндеттемелерді қамтуы тиіс.  

     

25 3.2.1
.9 

Медициналық білім беру ұйымының 
студенттердің біліміне, дағдыларына және 
тәжірибесін дамытуға қатысты дербестігі мен 
жауапкершілігін арттыру тетіктерін көздегені 
жөн. 

     

26 3.2.1
.10 

Медициналық білім беру ұйымының гендерлік, 
мәдени және діни ерекшеліктерді мойындап, 
болашақ студенттерді пациенттермен тиісті 
қарым-қатынасқа дайындағаны жөн. 

     

27 3.2.1
.11 

Медициналық білім беру ұйымы пациенттердің 
қауіпсіздігі мен дербестігіне тиісті назар аудара 
отырып, білім беру бағдарламаларын 
ұйымдастыруға тиіс. Медициналық білім беру 
ұйымы білім беру бағдарламасы бойынша 
оқытудың миссиясы мен түпкілікті нәтижелерін 
тұжырымдауға мүдделі тараптарды тарту 
тетіктерін айқындауға тиіс. 

     

 3.2.2
. 

ҒЫЛЫМИ ӘДІС     

28 3.2.2
.1 

Білім беру бағдарламасында клиникалық 
зерттеулерді қоса алғанда, медициналық 
зерттеулердің ғылыми негіздері мен әдіснамасы 
сияқты талдамалық және сыни ойлауды дамытуға 
бағытталған пәндер қамтылуға тиіс. 

     

29 3.2.2
.2 

Медициналық білім беру ұйымы болашақ 
студенттердің білім беру бағдарламасының 
ажырамас бөлігі болуы керек дәлелді 
медицинаны оқып, білуіне кепілдік беруге тиіс. 

     

30 3.2.2
.3 

Медициналық білім беру ұйымына әдебиетті, 
мақалаларды және ғылыми деректерді сыни 
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бағалаудан сабақ беру мен оқытуды, ғылыми 
әзірлемелерді қолдануды көздеген жөн. 

 3.2.3
. 

БАЗАЛЫҚ БИОМЕДИЦИНАЛЫҚ 
ҒЫЛЫМДАР, МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ 
ҒЫЛЫМДАРЫ, ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР 
ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЭТИКА 

    

  Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
бағдарламасында мыналарды айқындауға және 
қосуға тиіс: 

    

31 3.2.3
.1 

студенттердің ғылыми білім түсінігін 
қалыптастыру үшін базалық биомедициналық 
ғылымдардың жетістіктері; 

     

32 3.2.3
.2 

клиникалық ғылыми білімді алу және қолдану 
үшін негіз болатын тұжырымдамалар мен 
әдістер. 

     

33 3.2.3
.3 

Медициналық білім беру ұйымы мінез-құлық 
ғылымдары; әлеуметтік ғылымдар; медициналық 
этика; медициналық құқықтану саласындағы 
пәндерді ББ-ға енгізу арқылы, білім беру 
бағдарламасына денсаулықтың медициналық 
проблемалары себептерінің, таралуының және 
салдарының әлеуметтік-экономикалық, 
демографиялық және мәдени шарттылықтарын, 
сондай-ақ ұлттық денсаулық сақтау жүйесі мен 
пациенттің құқықтары туралы білімді түсіну 
үшін қажетті білімді, тұжырымдамаларды, 
әдістерді, дағдылар мен қатынастарды 
қамтамасыз ететін жетістіктерді айқындауға және 
білім беру бағдарламасына енгізуге тиіс. 

     

 3.2.4 КЛИНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР МЕН 
ДАҒДЫЛАР 

    

34 3.2.4
.1 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
бағдарламасында клиникалық ғылымдардың 
жетістіктерін анықтап, енгізуге және 
денсаулықты нығайтуға, аурулардың алдын алуға 
және пациенттерге көмек көрсетуге байланысты 
іс-шараларды қамтитын тиісті жауапкершілікті 
қабылдау үшін студенттердің жеткілікті білімге, 
клиникалық және кәсіби дағдыларға ие болуына 
кепілдік беруге тиіс; 

     

35 3.2.4
.2 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
бағдарламасының кемінде үштен бірін 
клиникалық базаларда пациенттермен 
жоспарланған байланыста көздеуге тиіс;  

     

36 3.2.4
.3 

Медициналық білім беру ұйымы ішкі ауруларды, 
хирургияны, психиатрияны, жалпы дәрігерлік 
практиканы (отбасылық медицинаны), акушерлік 
пен гинекологияны, педиатрияны қамтитын 
негізгі клиникалық пәндерді оқытуға белгілі бір 
уақыт мөлшерін белгілеуге тиіс. 

     

37 3.2.4
.4 

Медициналық білім беру ұйымы клиникалық 
базалар жағдайында студенттің орындайтын іс-
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әрекеттерін бақылауды қамтитын пациенттің 
қауіпсіздігіне тиісті назар аудара отырып, 
клиникалық оқытуды ұйымдастыру тетіктерін 
көздеуге тиіс. 

38 3.2.4
.5 

Медициналық білім беру ұйымына әрбір 
студенттің пациентке көмек көрсетуге біртіндеп 
қатысуын қоса алғанда, тиісті клиникалық 
базаларда жүргізілетін пациентті тексеру 
және/немесе бақылау арқылы емдеу бөлігіндегі 
жауапкершілікті қамтитын нақты пациенттермен 
ерте байланыста болуына кепілдік берген жөн. 

     

39 3.2.4
.6 

Медициналық білім беру ұйымына оқыту 
бағдарламасының нақты кезеңіне сәйкес 
клиникалық дағдыларға оқытудың әртүрлі 
құрамдас бөліктерін құрылымдаған жөн. 

     

 3.2.5 БАҒДАРЛАМАНЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ 
ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ  

    

40 3.2.5
.1 

Медициналық білім беру ұйымы базалық білім 
беру бағдарламаларына жауапты және сабақ беру 
мен оқыту әдістерін жоспарлау және енгізу, 
студенттерді бағалау және білім беру 
бағдарламалары мен оқыту курстарын бағалау 
үшін бөлінген ресурстарды бөлуді қоса алғанда, 
білім беру бағдарламасын жоспарлау және енгізу 
үшін өкілеттіктері бар құрылымдық бөлімшені 
(бөлімшелерді) айқындауға тиіс. 

     

41 3.2.5
.2 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
бағдарламаларына жауапты 
құрылымдарда/кеңестерде/комиссияларда 
оқытушылар мен студенттердің өкілдігін 
көздеуге тиіс. 

     

42 3.2.
5.3 

Медициналық білім беру ұйымы клиникалардың 
бейінімен, пациенттердің әртүрлі санаттарымен, 
медициналық көмек көрсету деңгейімен 
(алғашқы медициналық көмек, 
мамандандырылған медициналық көмек, жоғары 
мамандандырылған медициналық көмек), 
стационарлар мен амбулаториялармен 
сипатталатын әртүрлі клиникалық базалардың 
жағдайында дайындауға кепілдік беруге тиіс. 

     

43 3.2.
5.4 

Медициналық білім беру ұйымына білім беру 
бағдарламасына инновациялар енгізу тетіктерін 
көздеген жөн. 

     

  Жиыны     
 3.3. «СТУДЕНТТЕРДІ БАҒАЛАУ САЯСАТЫ» 

СТАНДАРТЫ 
БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ 

    

44 3.3.
1.1 

Медициналық білім беру ұйымы студенттерді 
бағалау үшін қағидаттарды, мақсаттарды, 
әдістер мен практиканы қамтитын, емтихандар 
мен басқа да тестілердің санын, жазбаша және 
ауызша емтихандар арасындағы теңгерімді 
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сақтауды, критерийлер мен пайымдауларға 
негізделген бағалау әдістерін және арнайы 
емтихандарды (ОҚКЕ немесе шағын 
клиникалық емтихан) пайдалануды қосатын 
студенттерді бағалау саясатын тұжырымдауға 
және енгізуге, сондай-ақ өту балдарын, 
бағаларды және қайта тапсырулардың рұқсат 
етілген санын белгілеуге арналған 
критерийлерді айқындауға тиіс; 

45 3.3.
1.2 

Медициналық білім беру ұйымы оқытудың 
белгіленген түпкілікті нәтижелеріне қатысты 
бағалау әдістері мен форматтарының валидтілігі, 
сенімділігі, оқуға әсері, қолайлылығы мен 
тиімділігі үйлесімін қамтитын олардың 
«қолданылуына» сәйкес бағалау әдістері мен 
форматтарының жиынтығын пайдалануға тиіс. 

     

46 3.3.
1.3 

Медициналық білім беру ұйымына бағалау 
әдістерінің сенімділігін, дұрыстығын және 
әділдігін зерттеген және құжаттаған жөн.  

     

47 3.3.1
.4 

Медициналық білім беру ұйымына бағалау 
нәтижелерінің апелляция жүйесін әділеттілік 
қағидаттарының негізінде және құқықтық 
процесті сақтау арқылы пайдаланған жөн. 

     

48 3.3.1
.5 

Медициналық білім беру ұйымына процестің 
және бағалау әдістерінің сыртқы сарапшылар 
тарапынан сараптама үшін ашық (қолжетімді) 
болып табылатындығына кепілдік берген жөн. 

     

 3.3.2 БАҒАЛАУ МЕН ОҚЫТУ АРАСЫНДАҒЫ 
ӨЗАРА БАЙЛАНЫС 

    

49 3.3.2
.1 

Медициналық білім беру ұйымы оқытудың 
түпкілікті нәтижелері мен оқыту әдістеріне 
сәйкес келетін бағалау принциптерін, әдістері 
мен тәжірибелерін қолдануға тиіс. 

     

50 3.3.2
.2 

Медициналық білім беру ұйымының болашақ 
студенттерге олардың білімі мен дағдыларын 
бағалау нәтижелері негізінде уақтылы, нақты, 
сындарлы және әділ кері байланыс беру 
тетіктерінің болуы тиіс. 

     

51 3.3.2
.3 

Медициналық білім беру ұйымына біріктірілген 
оқытуға және практикалық клиникалық жұмысқа 
тартуға, оқытудың түпкілікті нәтижелеріне қол 
жеткізуге ықпал ететін, кәсіпаралық оқытуды 
қамтамасыз ететін бағалау принциптерін, әдістері 
мен практикасын пайдаланған жөн. 

     

  Жиыны     
 3.4. «СТУДЕНТТЕР» СТАНДАРТЫ 

ҚАБЫЛДАУ САЯСАТЫ ЖӘНЕ ІРІКТЕУ  
    

52 3.4.
1.1 

Медициналық білім беру ұйымы іріктеу 
негіздемесі мен әдістерін қосатын, студенттерді 
іріктеу процесі бойынша белгіленген 
ережені/ережелерді қоса алғанда, қабылдау 
саясатын анықтауға және енгізуге тиіс;  
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53 3.4.1
.2 

Медициналық білім беру ұйымының елдің 
қолданыстағы заңдары мен нормативтік-
құқықтық құжаттарына сәйкес мүмкіндіктері 
шектеулі студенттерді қабылдау саясатының 
болуы және осының тәжірибесін енгізуі тиіс; 

    

54 3.4.1
.3 

Медициналық білім беру ұйымының 
студенттерді басқа бағдарламалардан және 
медициналық білім беру ұйымдарынан ауыстыру 
саясатының болуы және осының тәжірибесін 
енгізуі тиіс; 

     

55 3.4.1
.4 

Медициналық білім беру ұйымы іріктеу рәсімінің 
ашықтығына және базалық білімге қол 
жеткізудің теңдігіне кепілдік беруге тиіс.  

     

56 3.4.1
.5 

Медициналық білім беру ұйымына қабылдау 
комиссиясының шешіміне қатысты апелляция 
рәсімін әзірлеген жөн. 

     

 3.4.2 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ САНЫ     
57 3.4.2

.1 
Медициналық білім беру ұйымы оқыту мен 
даярлаудың барлық сатыларында материалдық-
техникалық мүмкіндіктерге сәйкес қабылданатын 
студенттердің санын айқындауға тиіс және 
студенттерді қабылдау бойынша шешім 
қабылдау денсаулық сақтаудың кадр 
ресурстарына қойылатын ұлттық талаптарды 
реттеу қажеттілігін шамалайды, медициналық 
білім беру ұйымдары қабылданатын 
студенттердің санын бақыламаған жағдайда, онда 
барлық өзара қарым-қатынастарды түсіндіру 
арқылы, қабылданған шешімдердің салдарына 
назар аудара отырып (студенттерді қабылдау мен 
университеттің материалдық-техникалық және 
академиялық әлеуеті арасындағы теңгерімсіздік), 
медициналық білім беру ұйымының өз 
міндеттемелерін көрсеткені жөн. 

     

58 3.4.2
.2 

Медициналық білім беру ұйымында шағын 
халықтар топтарынан және ауылдық жерлерден 
студенттерді жинау мен қабылдаудың арнайы 
саясатына әлеуетті қажеттілікті қоса алғанда, 
халықтың гендерлік, этникалық және әлеуметтік 
сипаттамаларына сәйкес теңгерімді іріктеуді 
қарауды қамтитын қоғамның денсаулық 
қажеттіліктері туралы қолжетімді ақпараты 
болуға тиіс.  

     

59 3.4.2
.3 

Медициналық білім беру ұйымына мүдделі 
тараптармен кеңесу арқылы студенттер санын 
анықтаған жөн. 

     

 3.4.3 СТУДЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ ЖӘНЕ КЕҢЕС 
БЕРУ  

    

60 3.4.3
.1 

Медициналық білім беру ұйымының болашақ 
студенттерге академиялық кеңес беру жүйесінің 
болуы тиіс. 

     

61 3.4. Медициналық білім беру ұйымының әлеуметтік,      
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3.2 қаржылық және жеке қажеттіліктерге 
бағытталған студенттерді қолдау, әлеуметтік 
және жеке қолдау үшін тиісті ресурстарды бөлу 
тетіктерінің болуы тиіс. 

62 3.4.
3.3 

Медициналық білім беру ұйымы кеңес беру мен 
көрсетілетін қолдауға қатысты құпиялылыққа 
кепілдік беруге тиіс. 

     

63 3.4.3
.4 

Медициналық білім беру ұйымы студенттерді 
қолдау үшін ресурстар бөлуді қарастыруға тиіс.  

     

64 3.4.3
.5 

Медициналық білім беру ұйымына кәсіби 
дағдарыс және проблемалық жағдайлар кезінде 
қолдауды қамтамасыз еткен жөн.  

     

 3.4.4 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨКІЛДІГІ      
65 3.4.

4.1 
Медициналық білім беру ұйымы оған студенттік 
өзін-өзі басқару, студенттер өкілдерінің 
факультеттер, ЖОО кеңестеріне және басқа да 
тиісті органдарға, сондай-ақ қоғамдық қызмет 
пен денсаулық сақтау жөніндегі жергілікті 
жобаларға қатысуы кіретін студенттердің, оның 
ішінде оқытудың миссиясы мен түпкілікті 
нәтижелерін тұжырымдау, оқыту бағдарламасын 
әзірлеуге қатысу, жұмыс жағдайларын 
жоспарлау, оқыту бағдарламасын бағалау, оқыту 
бағдарламасын басқару, студенттерге қатысты 
басқа да мәселелер бойынша студенттердің 
өкілдік ету саясатын әзірлеуге және енгізуге 
тиіс.  

     

  Жиыны     
 3.5. «АКАДЕМИЯЛЫҚ 

ШТАТ/ОҚЫТУШЫЛАР» СТАНДАРТЫ 
    

66 3.5.
1.1 

Медициналық білім беру ұйымы 
оқытушыларды, қызметкерлерді жинау мен 
қабылдау саясатын әзірлеуге және енгізуге тиіс, 
олардың санатын, медициналық және 
медициналық емес бейіндегі оқытушылар, толық 
және толық емес мөлшерлемемен жұмыс 
істейтін оқытушылар арасындағы тиісті 
арақатынасты, академиялық және академиялық 
емес қызметкерлер арасындағы тепе-теңдікті 
қоса алғанда, білім беру бағдарламасын барабар 
іске асыру үшін базалық биомедициналық 
ғылымдардың, мінез-құлық және әлеуметтік 
ғылымдар мен клиникалық ғылымдардың 
академиялық штатының/оқытушыларының 
санатын, жауапкершілігін және балансын 
айқындайды;  

     

67 3.5.
1.2 

Медициналық білім беру ұйымы педагогикалық, 
ғылыми және клиникалық біліктіліктер 
арасындағы тиісті қатынасты қоса алғанда, 
өзінің іріктеу саясатында үміткерлердің ғылыми, 
педагогикалық және клиникалық құндылықтары 
бойынша критерийлерді ескеруге тиіс;  
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68 3.5.1
.3 

Медициналық білім беру ұйымы медициналық 
білім беру ұйымының қажеттіліктерін және 
оқытушылардың кәсіби біліктілігін ескере 
отырып, әрбір қызмет түрі үшін уақыт белгілеуді 
қамтитын оқытушылық, ғылыми және сервистік 
функциялар арасындағы теңгерімді сақтауға 
мүмкіндік беретін, қызметкерлердің қызметі мен 
даму саясатын айқындауға және енгізуге тиіс;  

     

69 3.5.
1.4 

Медициналық білім беру ұйымы педагогикалық, 
зерттеу және клиникалық біліктілікке тиісті 
назар аудара отырып, академиялық қызметті 
лайықты тануға кепілдік беретін және 
наградалар, қызмет бабында ілгерілету 
және/немесе сыйақы түрінде жүзеге асырылатын 
қызметкерлердің қызметі мен даму саясатын 
енгізуге тиіс; 

     

70 3.5.1
.5 

Медициналық білім беру ұйымы ынтымақтастық 
пен интеграцияны ынталандыру мақсатында 
сабақ беру/оқыту әдістері және білім беру 
бағдарламасының жалпы мазмұны, басқа да 
пәндер мен пәндік салалар туралы білімді 
қамтитын, білім беру бағдарламасының әрбір 
қызметкерінің жеткілікті білуіне кепілдік беретін 
қызметкерлердің қызметі мен даму саясатын 
енгізуге тиіс; 

     

71 3.5.1
.6 

Медициналық білім беру ұйымы оған 
оқытушыларды, тек жұмысқа жаңадан 
қабылданған оқытушыларды ғана емес, сонымен 
қатар ауруханалар мен клиникалардан тартылған 
оқытушыларды да қатыстыратын, 
оқытушыларды оқыту, дамыту, қолдау және 
бағалауды қамтитын қызметкерлердің қызметі 
мен даму саясатын енгізуге тиіс. 

     

72 3.5.
1.7 

Медициналық білім беру ұйымына 
қызметкерлерді/оқытушыларды іріктеу кезінде 
өз миссиясына қатынасын, жынысын, ұлтын, 
дінін, тілін және медициналық білім беру 
ұйымына және білім беру бағдарламасына 
қатысы бар басқа да жағдайларды қамтитын 
жергілікті жағдайлардың маңыздылығын 
ескерген жөн; 

     

73 3.5.1
.8 

Медициналық білім беру ұйымына 
қызметкерлерді/оқытушыларды жылжыту 
саясатын әзірлеген және енгізген жөн.  

     

  Жиыны     
 3.6. «БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ» СТАНДАРТЫ 

МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАУ 

    

74 3.6.1
.1 

Медициналық білім беру ұйымының 
оқытушылар мен студенттер үшін білім беру 
бағдарламасының барабар орындалуын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін жеткілікті 
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материалдық-техникалық базасының болуы тиіс;  
75 3.6.

1.2 
Медициналық білім беру ұйымы оған қажетті 
ақпаратты қамтамасыз ету және зиянды 
заттардан, микроорганизмдерден қорғау, 
зертханада және жабдықты пайдалану кезінде 
қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау 
кіретін, қызметкерлер, студенттер, пациенттер 
және оларға күтім жасайтындар үшін қауіпсіз 
ортаны қамтамасыз етуге тиіс.  

     

76 3.6.1
.3 

Медициналық білім беру ұйымы  
клиникалар (бастапқы, мамандандырылған және 
жоғары мамандандырылған көмек көрсету 
жөніндегі), амбулаториялық-емханалық 
қызметтер (БМСК-ті қоса алғанда), бастапқы 
медициналық-санитариялық көмек мекемелері, 
денсаулық сақтау орталықтары және халыққа 
медициналық көмек көрсететін басқа да 
мекемелер, сондай-ақ клиникалық оқыту 
жүргізуге мүмкіндік беретін клиникалық 
дағдылар орталықтары/зертханалары кіретін 
клиникалық базалардың саны мен санаттарын 
қоса алғанда, студенттердің барабар клиникалық 
тәжірибе алуы үшін қажетті, клиникалық 
базалардың мүмкіндіктерін пайдалана отырып 
клиникалық оқытуды жүргізуге және негізгі 
клиникалық пәндер бойынша ротацияны; 
пациенттердің жеткілікті саны мен санаттарын; 
студенттердің клиникалық практикасын бақылау 
мүмкіндігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 
ресурстарды қамтамасыз етуге тиіс. 

     

77 3.6.1
.4 

Медициналық білім беру ұйымына оқу 
практикасындағы дамуға сәйкес келуге тиіс 
материалдық-техникалық базаны үнемі жаңарту, 
кеңейту және нығайту арқылы студенттердің оқу 
ортасын жақсартқан жөн. 

     

 3.6.2 АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР      
78 3.6.2

.1 
Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
бағдарламасында тиісті ақпараттық және 
коммуникациялық технологияларды тиімді 
пайдалануға және бағалауға бағытталған 
саясатты анықтауға және енгізуге тиіс. 

     

79 3.6.2
.2 

Медициналық білім беру ұйымы жалпы білім 
беретін, базалық және бейіндік пәндер бойынша 
кітапхана ресурстарын, оның ішінде қағаз және 
электрондық нұсқадағы оқу, әдістемелік және 
ғылыми әдебиеттер, мерзімді басылымдар қорын, 
ғылыми дерекқорларға қол жеткізуді қамтамасыз 
етуге тиіс.  

     

80 3.6.2
.3 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
ұйымдарының аумағында білім беру Интернет-
ресурстарына қолжетімділікті, WI-FI жұмыс 
істеуін қамтамасыз етуге тиіс.  
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81 3.6.
2.4 

Медициналық білім беру ұйымына оқытушылар 
мен студенттерге өз бетінше оқу үшін 
ақпараттық және коммуникациялық 
технологияларды пайдалану; ақпаратқа қол 
жеткізу; пациенттерді жүргізу; денсаулық сақтау 
жүйесіндегі жұмыс үшін мүмкіндіктер ұсынған 
жөн. 

     

82 3.6.
2.5 

Медициналық білім беру ұйымы студенттердің 
пациенттің тиісті деректеріне және денсаулық 
сақтаудың ақпараттық жүйелеріне қол жеткізуін 
қамтамасыз етуі тиіс. 

     

 3.6.
3 

МЕДИЦИНА САЛАСЫНДАҒЫ 
ЗЕРТТЕУЛЕР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ 
ЖЕТІСТІКТЕР  

    

83 3.6.
3.1 

Медициналық білім беру ұйымының білім беру 
бағдарламасының негізі ретінде медицина 
саласында зерттеу қызметі және ғылыми 
жетістіктері болуы тиіс; 

     

84 3.6.
3.2 

Медициналық білім беру ұйымы ғылыми 
зерттеулер мен білім беру арасындағы өзара 
байланысқа ықпал ететін саясатты анықтауы 
және енгізуі тиіс; 

     

85 3.6.
3.3 

Медициналық білім беру ұйымы медициналық 
білім беру ұйымының ғылыми-зерттеу базасы 
және ғылыми зерттеулер саласындағы басым 
бағыттары туралы ақпарат беруге тиіс.  

    

86 3.6.
3.4 

Медициналық білім беру ұйымына ғылыми 
зерттеулер мен білім беру арасындағы өзара 
байланыстың оқытуда ескерілетініне; 
студенттерді медицина саласындағы ғылыми 
зерттеулерге және олардың дамуына қатысуға 
ынталандыратындығына және 
дайындайтындығына кепілдік берген жөн. 

    

 3.6.
4 

БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ 
САРАПТАМА 

    

87 3.6.
4.1 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
саласында сараптамаға қол жеткізу мүмкіндігіне 
ие болуға және медициналық білім беру 
процестерін, практикасын және проблемаларын 
зерделейтін және университеттің медициналық 
білім беруді дамыту бөлімімен немесе басқа 
ұлттық және халықаралық институттардың 
сарапшыларын тартумен қамтамасыз етілетін, 
медициналық білім беруде зерттеулер жүргізу 
тәжірибесі бар дәрігерлерді, білім беру 
саласындағы психологтар мен 
әлеуметтанушыларды тарта алатын сараптама 
жүргізуге тиіс. 

    

88 3.6.
4.2 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
саласында сараптамаға қол жеткізу мүмкіндігіне 
ие болуға және медициналық білім беру 
процестерін, практикасын және проблемаларын 
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зерделейтін және университеттің медициналық 
білім беруді дамыту бөлімімен немесе басқа 
ұлттық және халықаралық институттардың 
сарапшыларын тартумен қамтамасыз етілетін, 
медициналық білім беруде зерттеулер жүргізу 
тәжірибесі бар дәрігерлерді, білім беру 
саласындағы психологтар мен 
әлеуметтанушыларды тарта алатын сараптама 
жүргізуге тиіс. 

89 3.6.
4.3 

Медициналық білім беру ұйымына  
қызметкерлердің әлеуетін дамыту үшін 
медициналық білім беру саласындағы ішкі 
немесе сыртқы сараптаманы пайдаланудың 
дәлелдемелерін ұсынған жөн; 

    

90 3.6.
4.4 

Медициналық білім беру ұйымына медициналық 
білім берудегі теориялық, практикалық және 
әлеуметтік мәселелерді зерттеуді қамтитын пән 
ретінде білім беруді бағалауда және 
медициналық білім берудегі зерттеулерде 
сараптаманы дамытуға тиісті көңіл бөлген жөн; 

    

91 3.6.
4.5 

Медициналық білім беру ұйымы 
қызметкерлердің медициналық білім беруде 
зерттеулер жүргізуге ұмтылысы мен 
мүдделеріне жәрдемдесуге тиіс. 

    

 3.6.
5 

БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА АЛМАСУ      

92 3.6.
5.1 

Медициналық білім беру ұйымы басқа 
медициналық жоғары оқу орындарымен, 
қоғамдық денсаулық сақтау мектептерімен, 
стоматология, фармация факультеттерімен және 
университеттердің басқа да факультеттерімен 
ұлттық және халықаралық деңгейлерде 
ынтымақтастыққа арналған саясатты айқындауға 
және енгізуге тиіс;  

     

93 3.6.
5.2 

Медициналық білім беру ұйымының осыларға 
білім беру бағдарламаларының элементтерін 
өзара тану туралы келісімдер жасасу және 
жоғары оқу орындары арасында 
бағдарламаларды белсенді үйлестіру және 
кредиттік бірліктердің ашық жүйесін және 
курстардың икемді талаптарын пайдалану ықпал 
етуі мүмкін білім беру кредиттерін аудару және 
өзара есепке алу тетіктерінің болуы тиіс.  

     

94 3.6.
5.3 

Медициналық білім беру ұйымына тиісті 
ресурстармен қамтамасыз ете отырып, 
қызметкерлер мен студенттердің (академиялық, 
әкімшілік және оқытушылар штаты) өңірлік 
және халықаралық алмасуына жәрдемдескен 
жөн; 

     

95 3.6.
5.4 

Медициналық білім беру ұйымына 
қызметкерлердің, студенттердің қажеттіліктерін 
ескере отырып және этикалық қағидаларды 
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сақтай отырып, алмасудың мақсаттарға сәйкес 
ұйымдастырылғанына кепілдік берген жөн.  

  Жиыны     
 3.7. «БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН 

БАҒАЛАУ» СТАНДАРТЫ 
    

96 3.7.
1 

Медициналық білім беру ұйымының оқытудың 
миссиясын, талап етілетін түпкілікті 
нәтижелерін, білім беру бағдарламасының 
мазмұнын, білім мен дағдыларды, білім беру 
ресурстарын бағалауды ескере отырып, білім 
беру бағдарламасын мониторингтеу тетіктерінің 
болуы тиіс.  

     

97 3.7.
2 

Медициналық білім беру ұйымы студенттерді 
қабылдау саясатына және білім беру мен 
денсаулық сақтау жүйесінің медициналық 
кадрларға қажеттіліктеріне қатысты 
бағдарламаны бағалауды жүргізуге тиіс.  

     

98 3.7.
3 

Медициналық білім беру ұйымы мүдделі 
тараптардың бағдарламаны бағалауға қатысуына 
кепілдік беруге тиіс. 

     

99 3.7.4 Медициналық білім беру ұйымына басшылық 
пен барлық мүдделі тараптар үшін білім беру 
бағдарламасын бағалау процесінің және 
нәтижелерінің ашықтығын қамтамасыз ету 
тетіктерін қарастырған жөн. 

     

  Жиыны     
 3.8. «БАСҚАРУ ЖӘНЕ ЖҰРТШЫЛЫҚҚА 

АҚПАРАТ БЕРУ» СТАНДАРТЫ 
    

100 3.8.
1 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
бағдарламаларына және оқытудың түпкілікті 
нәтижелеріне қол жеткізуге жауапты 
құрылымдық бөлімшені айқындауға тиіс. 

     

101 3.8.
2 

Білім беру бағдарламаларына жауапты 
құрылымдық бөлімшенің сабақ беру және оқыту 
әдістерін жоспарлау және енгізу, студенттерді 
бағалау, білім беру бағдарламаларын және 
оқыту курстарын бағалау үшін бөлінген 
ресурстарды бөлуді қоса алғанда, білім беру 
бағдарламаларын жоспарлау және енгізу үшін 
өкілеттіктері болуға тиіс. 

     

102 3.8.3 Медициналық білім беру ұйымы 
басшылықтың/қызметкерлердің базалық 
медициналық білім беру жөніндегі 
жауапкершілігі мен міндеттерін анықтауға тиіс. 

     

103 3.8.4 Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
бағдарламаларын ресурстармен, соның ішінде 
оқытуға арналған мақсатты бюджетпен 
қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер мен 
өкілеттіктердің нақты шеңберіне ие болуға, 
даярлау бағдарламасын енгізу және іске асыру 
үшін қажетті ресурстарды бөлуге және білім беру 
ресурстарын қажеттіліктерге сәйкес бөлуге тиіс.  
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Есепке қосымшалар: 
Қажетті қосымшалар: 
1. Оқу процесін ұйымдастыру туралы құжаттар: 
- Оқу, емтихандар өткізу ережелері. 
- Қабылдау ережелері. 
- Ұлттық диплом және дипломға қосымша. 
- Оқыған пәндері және ECTS көрсетілген дипломға қосымша (дипломға 
қосымша, академиялық ведомостан ресми үзінді). 
- Практикаларды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі ережелер. 
2. Оқу процесінің мазмұнын реттейтін құжаттар: 
- Білім беру бағдарламасын, жұмыс және / немесе оқу жоспарларын әзірлеуге 
қойылатын талаптар. 
- Білім беру бағдарламасын іске асыру жоспарлары. 

104 3.8.5 Медициналық білім беру ұйымы  БББерекшелігі 
туралы нақты, объективті, өзекті ақпаратты 
жариялауға тиіс, онда күтілетін оқу нәтижелерін 
көрсете отырып, іске асырылатын бағдарламалар;  
БББбітірген соң біліктілікті беру мүмкіндігі 
туралы ақпарат; сабақ беру, оқыту, бағалау 
рәсімдері туралы ақпарат; білім алушыларға 
берілетін өту балдары мен оқу мүмкіндіктері 
туралы мәліметтер; түлектерді жұмысқа 
орналастыру мүмкіндіктері туралы ақпарат 
қамтылуға тиіс.  

     

105 3.8.6 Медициналық білім беру ұйымы кең 
жұртшылықты және мүдделі тұлғаларды 
хабардар ету үшін ақпаратты таратудың әртүрлі 
тәсілдерін, оның ішінде БАҚ-ты, ақпараттық 
желілерді қарастыруға тиіс.  

     

106 3.8.7 Медициналық білім беру ұйымы  БББПОҚ-ы 
туралы,  БББшеңберінде әріптестермен 
ынтымақтастық және өзара іс-қимыл туралы 
барабар және объективті ақпарат жариялауға 
тиіс.  

     

107 3.8.8 Медициналық білім беру ұйымы веб-ресурста 
ЖОО жалпы және білім беру бағдарламалары 
қимасында сипаттайтын ақпараттың көрсетілуін 
көрсетуге тиіс.  

     

108 3.8.9 Медициналық білім беру ұйымына жүйелі 
шолуларды қоса алғанда, сапа менеджменті 
бағдарламасын жасаған жөн. 

     

109 3.8.1
0 

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

     

  Жиыны:     
  БАРЛЫҒЫ:     
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Қосымша қосымшалар: 
- Ынтымақтастық туралы қолданыстағы және перспективалық келісімдердің 
сипаттамасы (ынтымақтастық туралы құжаттар). 
- Оқытушылар құрамын тағайындау туралы ереже. 
- Алдыңғы аккредиттеу туралы шешім, сыртқы сараптама комиссиясының есебі, 
аккредиттеу туралы куәлік, аккредиттеу жөніндегі агенттіктен міндеттемелер 
мен ұсынымдардың орындалуы туралы хат (егер қолданылса). 
- Нормативтік-құқықтық құжаттар (Білім министрлігінің өкімдерінің тізімі және 
т. б.). 
 
Сапаны қамтамасыз ету жүйесі бойынша құжаттар: 
- Білім алушылар мен оқытушылардың жүктемесі бойынша бағалау 
сауалнамаларының нәтижелері.  
- Студенттік сауалнама парақтары (мысалы, бірінші семестрдің соңында бірінші 
курс студенттерінің сауалнамасы).  
- Студенттердің оқыту, сабақ беру мазмұнын бағалауы. 
- Түлектерді жұмысқа орналастыру туралы ақпарат.  
 
Статистикалық деректер (ашық, түсінікті, қолжетімді, тексеруге берілетін 
және расталған болуы тиіс): 
- Талапкерлердің, үміткерлердің жалпы саны, қабылданған білім алушылардың 
саны, түлектердің саны және оқудан шығарылғандардың пайызы. 
- Шетелдік білім алушылардың саны (пайызбен). 
- Гендерлік қатынас. 

 
3. АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ 

 
3.1 1 СТАНДАРТ. «МИССИЯ ЖӘНЕ ТҮПКІЛІКТІ НӘТИЖЕЛЕР» 

 
3.1.1 МИССИЯ ЖӘНЕ ТҮПКІЛІКТІ НӘТИЖЕЛЕР ТУРАЛЫ 

МӘЛІМДЕМЕ 
3.1.1.1 Медициналық білім беру ұйымы дипломға дейінгі деңгейдегі білім 

беру бағдарламасының миссиясын айқындап, мәлімделген миссия туралы 
жұртшылық пен денсаулық сақтау секторын кеңінен хабардар етуі тиіс. 

3.1.1.2 Медициналық білім беру ұйымы қоғамның денсаулық 
қажеттіліктерін, медициналық көмек көрсету жүйесінің қажеттіліктерін және 
тиісінше әлеуметтік жауапкершіліктің басқа да аспектілерін қарау негізінде 
білім беру бағдарламасының миссиясын айқындауға тиіс.  

3.1.1.3 Медициналық білім беру ұйымы негізгі мүдделі тараптардың білім 
беру бағдарламасының миссиясын әзірлеуге (тұжырымдауға) қатысуына 
кепілдік беруге тиіс. 

3.1.1.4 Медициналық білім беру ұйымы негізгі мүдделі тараптардың білім 
беру бағдарламасының миссиясын әзірлеуге (тұжырымдауға) қатысуына 
кепілдік беруге тиіс. 

3.1.1.5 Миссия туралы мәлімдеме дипломға дейінгі медициналық білім беру 
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деңгейінде құзыретті маман дайындауға мүмкіндік беретін мақсаттар мен білім 
беру стратегиясын қамтуға тиіс. 

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

келуі тиіс; 
− оны қолдау жолдары анықталуы тиіс; 
− жұртшылық үшін білім беру бағдарламасының миссиясы туралы 

ақпаратқа қол жеткізу қамтамасыз етілуі (ЖОО-ның веб-сайтында ақпараттың 
болуы) тиіс. 

3.1.1.7 Білім беру бағдарламасының миссиясы мен мақсаттары ЖОО-ның 
кеңесші кеңестерінде/комиссияларында талқылануы және ЖОО-ның 
консультативтік-кеңесші кеңесінде бекітілуі тиіс.  

3.1.1.8 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасын іске 
асыруға дайындық жөніндегі өз қызметі туралы ақпаратты жүйелі түрде 
жинауға, жинақтауға және талдауға; оның негізінде медициналық білім беру 
ұйымының басшылығы консультативтік-кеңесші кеңеспен бірлесіп саясатты 
айқындауға және стратегиялық және тактикалық жоспарларды әзірлеуге тиіс 
болатын күшті және әлсіз жақтарын бағалауды (SWOT-талдау) жүргізуге тиіс. 

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 
 Миссияның сипаттамасын ұсыну және тиісті жарияланған 

құжаттарды ұсыну қажет. 
 Миссия мен түпкілікті нәтижелердің мүдделі тараптардың назарына 

қалай жеткізілетіні туралы қысқаша ақпарат ұсынылуы керек. 
 Миссияны әзірлеу және қабылдау рәсімін сипаттап беріңіз. Миссияны 

әзірлеуге академиялық штат, әкімшілік, құрылымдық бөлімшелердің 
қызметкерлері, білім алушылар мен басқа да мүдделі тараптар 
қатысуы тиіс деп шамаланады. 

 Миссия мен мақсаттарды әзірлеу және қайта қарау үшін және саясат 
пен өзінің миссиясы мен мақсаттарын мүдделі тараптардың назарына 
жеткізу процесін қалыптастыру үшін пайдаланылатын процестерді 
шолу және талдау қалайша мерзімді жүзеге асырылады?  

 Болашақ түлектердің білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейінгі 
мансаптық мүмкіндіктері туралы қысқаша ақпарат ұсыну қажет. 

 Жоғары оқу орнынан кейінгі деңгейде оқуды жалғастыру үшін осы 
бағдарламаны аяқтаған түлектерге қандай талаптар қойылатын 
болады (интернатура, резидентура, сондай-ақ магистратура 
бағдарламалары, PhD бағдарламалары, бейінді докторантура және 
басқалары). 

 
3.1.2 ОҚЫТУДЫҢ ТҮПКІЛІКТІ НӘТИЖЕЛЕРІ  
3.1.2.1 Медициналық білім беру ұйымы: білімге, дағдыларға және 

қатынастарға қатысты базалық деңгейдегі жетістіктерге; медицинаның кез келген 
саласындағы болашақ мансап үшін тиісті негізге; денсаулық сақтау 
секторындағы болашақ рөлдерге; кейінгі дипломнан кейінгі дайындыққа; өмір 
бойы оқуға міндеттемелерге; қоғам денсаулығының медициналық-санитариялық 
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қажеттіліктеріне, денсаулық сақтау жүйесінің қажеттіліктеріне және әлеуметтік 
жауапкершіліктің басқа да аспектілеріне қатысты оқыту бағдарламасының 
нәтижесі ретінде болашақ студенттер қол жеткізуге тиіс оқытудың түпкілікті 
нәтижелерін айқындауға тиіс. 

3.1.2.2 Медициналық білім беру ұйымы бағдарламаны аяқтағаннан кейін 
білім алушылардан қол жеткізу талап етілетін пән/ мамандық үшін жалпы және 
ерекше компоненттер бойынша оқытудың түпкілікті нәтижелерін айқындауы 
тиіс. 

3.1.2.3 Медициналық білім беру ұйымы пациенттер мен олардың 
туыстарына тиісті мінез-құлық пен қарым-қатынасқа қатысты оқытудың 
түпкілікті нәтижелерін анықтауы тиіс. 

3.1.2.4 Медициналық білім беру ұйымында тиісті кәсіби мінез-құлықтың 
кепілдік тетіктері және студенттердің студенттерге және басқа медициналық 
персоналға, оқытушыларға, денсаулық сақтаудың басқа да қызметкерлеріне 
қарым-қатынасының, ар-намыс Кодексінің сақталуының кепілдік тетіктері 
болуға тиіс. 

3.1.2.5 Медициналық білім беру ұйымы тиісті мамандықтар бойынша 
бағдарламаны оқытудың белгіленген түпкілікті нәтижелері туралы 
жұртшылықты хабардар етуге тиіс. 

3.1.2.6 Медициналық білім беру ұйымына базалық және дипломнан кейінгі 
медициналық білім беру бағдарламаларын оқытудың түпкілікті нәтижелері 
арасындағы сабақтастыққа кепілдік берген жөн. 

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 

 Білім беру бағдарламасын аяқтаған кезде білім алушылардан қандай 
түпкілікті нәтижелер (білім, дағдылар, қарым-қатынас /кәсіби 
құндылықтар мен қабілеттер) талап етіледі? 

 Жалпы және өзгеше компоненттер бойынша түпкілікті 
нәтижелерді сипаттап беріңіз.  

 Түлектердің жалпы күтілетін құзыреттіліктерін көрсететін, онда 
әр құзіреттілік оқытудың түпкілікті нәтижелерімен және оларды 
өлшеумен өзара байланыста болатын кестені толтырыңыз,  

1.4 кесте. Құзыреттер мен түпкілікті нәтижелер 
Жалпы 
құзыреттер  

Әрбір құзыретке қатысты 
оқытудың түпкілікті 
нәтижелері  

Оқытудың 
түпкілікті 
нәтижелерін бағалау 

   
   
 Осы түпкілікті нәтижелер түлектерді кейінгі дайындаумен және 

өмір бойы оқу міндеттемесімен қалайша өзара байланысқан? 
 Осы түпкілікті нәтижелер түлектер жұмыс істейтін қоғамның 

қазіргі және пайда болатын қажеттіліктерімен қалайша 
байланысқан? 

 Студенттің тиісті лайықты мінез-құлқының нормаларын 
реттейтін құжатты сипаттап беріңіз және ұсыныңыз. 
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 Осы білім беру бағдарламасы бойынша оқу барысында болашақ 
студенттерде дамуы тиіс кәсіби қасиеттерді тізімдеме немесе 
кесте түрінде беріңіз.  

 Білім алушының, сондай-ақ қарауға және бекітуге жауапты 
бөлімшелердің, адамдардың (мысалы, факультет оқытушылары, 
білім беру бағдарламасын әзірлеу бойынша комиссия немесе 
құрылымдық бөлімше, студенттік өзін-өзі басқару) қажетті 
қасиеттері мен қарым-қатынастарының тізбесі осының көмегімен 
әзірленген процесті сипаттап беріңіз. 

 Білім алушының ниет етілген қасиеттері мен қарым-
қатынастарының тізімі болашақ студенттерге, оқытушыларға 
осының көмегімен жеткізілетін әдісті сипаттап беріңіз. 

 Білім беру процесінің қай кезеңінде білім алушылардың 
мамандықтың кәсіби қасиеттері туралы және олардың 
жетістіктері мен көріністерінің маңыздылығы туралы білетінін 
сипаттап беріңіз. 

 Білім алушылардың тиісті кәсіби қасиеттері мен қарым-
қатынасын бағалау үшін қолданылатын әдістерді қысқаша 
сипаттап беріңіз. 

 Студенттердің клиникадағы дәрігерлермен, оқытушылармен, 
пациенттермен және олардың туыстарымен этикалық қарым-
қатынастарын қалыптастыру қалай қамтамасыз етіледі?  

 Медициналық білім беру ұйымы студенттердің кәсіби мінез-
құлқына, әсіресе клиникалық жағдайларда, оң және теріс әсерін 
осының көмегімен анықтайтын қызметті сипаттап беріңіз. 
Студент-дәрігерлер, оқытушылар осының көмегімен кәсіби емес 
мінез-құлықтың байқалған жағдайларын хабарлай алатын кез 
келген тетіктерді жиынтықтаңыз және кәсіби емес мінез-құлық 
туралы осыған (осыларға) хабарланатын адамды (адамдарды) 
көрсетіңіз.  

 Кәсіби мінез-құлықтың МБҰ белгілеген және студенттерді оқыту 
үшін барлық клиникалық базаларда қолдау көрсетілетін тиісті 
нормалар мен ережелерге сәйкес келуін қамтамасыз етудің кімнің 
функционалдық міндеттеріне кіретінін сипаттап беріңіз. 

 Оқытудың түпкілікті нәтижелерінің кейінгі дайындықпен қалай 
байланысты екенін нақтылаңыз. 

 
3.1.3 МИССИЯНЫ ЖӘНЕ ТҮПКІЛІКТІ НӘТИЖЕЛЕРДІ 

ТҰЖЫРЫМДАУҒА ҚАТЫСУ  
 
3.1.3.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасы бойынша 

оқытудың миссиясы мен түпкілікті нәтижелерін тұжырымдауға мүдделі 
тараптарды тарту тетіктерін айқындауға тиіс. 

3.1.3.2 Медициналық білім беру ұйымының білім беру бағдарламасының 
миссиясын тұжырымдап, басқа медициналық мамандықтардың, пациенттердің, 
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қоғамның, денсаулық сақтау ұйымдары мен уәкілетті органдардың, кәсіптік 
ұйымдар мен медициналық ғылыми қоғамдардың өкілдері болып табылатын 
басқа мүдделі тараптардың ұсыныстарын ескере отырып, бағдарламаны 
оқытудың түпкілікті нәтижелерін айқындағаны жөн.  

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 
 Негізгі мүдделі тараптарды анықтау және медициналық білім беру 

ұйымының негізгі мүдделі тараптардың өкілдерін  БББмиссиясын және 
білім беру бағдарламасының түпкі нәтижелерін тұжырымдауға қалай 
тартатынының сипаттамасын ұсыну қажет. 

 Медициналық білім беру ұйымы негізгі мүдделі тараптардан басқа 
қандай топтармен кеңеседі? 

 Медициналық білім беру ұйымы осы мүдделі тараптардың топтарымен 
қалайша кеңеседі және оларды миссия мен түпкілікті нәтижелерді 
тұжырымдауды жақсарту процесіне қалай тартады?  

 
Анықтамалар мен түсіндірмелер: 
Миссия жоғары оқу орнының медициналық білім беру бағдарламасының 

барлық басқа аспектілері осымен байланысты болуы тиіс жан-жақты негізді 
қамтамасыз етеді және институционалдық, ұлттық, өңірлік және қажет болған 
жағдайда денсаулық сақтау саласындағы әлемдік қажеттіліктермен байланысты 
жалпы және ерекше мәселелерді және жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық 
білім беру туралы пайымды қамтуға тиіс. 

 Негізгі мүдделі тараптар - студенттер, білім беру бағдарламаларының 
директорлары, медициналық ғылыми қоғамдар, клиникалар әкімшілігі, үкіметтік 
билік және кәсіби қауымдастықтар немесе ұйымдар. 

Түпкілікті нәтижелер медицинаның теориясы мен практикасына қатысты 
базалық, клиникалық, мінез-құлық және әлеуметтік ғылымдарды білуді және 
түсінуді, оның ішінде клиникалық практика үшін қажетті қоғамдық денсаулық 
сақтау мен популяциялық медицина және медициналық этика мәселелерін 
білуді; диагноз қоюға, практикалық дағдыларды орындауға, коммуникативтік 
дағдыларға, ауруларды емдеу мен алдын алуға, денсаулықты нығайтуға, 
оңалтуға, клиникалық ойлауға, проблемаларды шешуге қатысты клиникалық 
дағдыларды және өмір бойында оқуға және кәсіби дамуға қабілеттілікті қосады. 

Құзіреттілікті кең кәсіби мағынада немесе арнайы білім, дағды, көзқарас 
немесе мінез-құлық ретінде анықтауға болады. 

Базалық медициналық дайындыққа сәйкес келетін құзыреттіліктер 
таңдалған медицина саласына байланысты деңгейде келесі санаттарды қамтитын 
болады: 

• Пациенттерге денсаулық проблемаларына және денсаулықты нығайтуға 
қатысты сәйкес, тиімді және жанашыр болуы керек көмек көрсету. 

• Базалық биомедициналық, клиникалық, мінез-құлық және әлеуметтік 
ғылымдар, медициналық этика және медициналық құқықтану саласындағы 
медициналық білімдер және осындай білімдерді пациенттерге көмек көрсетуде 
қолдану. 
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• Тұлғааралық қарым-қатынас дағдылары және жеке пациенттермен және 
олардың отбасыларымен тиімді ақпарат алмасуды және денсаулық сақтаудың 
басқа мамандарымен, ғылыми қоғамдастықпен және қоғаммен командада жұмыс 
істеуді қамтамасыз ететін басқа да қарым-қатынас дағдылары. 

• Клиникалық практиканы тұрақты түрде қайта қарау және жақсарту үшін 
қызметті бағалау және жаңа ғылыми білімді қолдану. 

• Басшы, нұсқаушы және оқытушы ретінде әріптестеріне, медициналық 
студенттерге және басқа да медициналық мамандарға қатысты функцияларды 
орындау. 

• Медицинаның таңдалған саласын дамытуға және ғылыми зерттеулерге 
үлес қосуға қабілетті ғалымның ғылыми әлеуеті. 

• Кәсіпқойлық 
• Пациенттің мүдделерін қорғау үшін әрекет ету қабілеті 
• Қоғамдық денсаулық сақтауды және денсаулық сақтау саясатының 

мәселелерін білу, сонымен қатар денсаулық сақтау жүйесінің ауқымдырақ 
контекстіне, мысалы, медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыруға, медицина 
қызметкерлерімен және менеджерлермен серіктестікке, тиімді денсаулық сақтау 
тәжірибесіне, рентабельді денсаулық сақтау практикасына, денсаулық сақтау 
экономикасына және ресурстарға қаржы бөлуге хабардар болу және ден қою 

Медициналық көмек көрсету жүйесін түсіну және жүйелі сипаттағы көмек 
көрсетуді жақсартуды анықтау және жүргізу қабілеті. 

Қоғам денсаулығының проблемалары жергілікті қоғамдастықпен, әсіресе 
денсаулық сақтау саласында және денсаулық сақтаудың шектес секторларында 
өзара іс-қимылды және қоғам денсаулығының проблемаларын білім беру 
бағдарламасына енгізуді білдіреді 

Денсаулық сақтау секторы мемлекеттік те, сондай-ақ жеке меншік те 
медициналық көмек көрсету жүйесін және медициналық ғылыми-зерттеу 
мекемелерін қамтиды. 

Негізгі мүдделі тараптар басшылардан, нұсқаушылардың, 
оқытушылардың, денсаулық сақтаудың басқа мамандарының, пациенттердің, 
жұртшылықтың, денсаулық сақтау жүйесінің ұйымдары мен органдарының 
ішінен өкілдерді қамтиды 

Әлеуметтік жауапкершілік қоғамның, пациенттердің және денсаулық 
сақтау жүйесінің және денсаулық сақтаудың шектес секторларының 
қажеттіліктеріне ден қоюға және денсаулық сақтау, медициналық білім беру және 
зерттеулер жүйесіне құзыреттілік тәсілді енгізу арқылы ұлттық және 
халықаралық деңгейлерде медицинаның дамуына үлес қосуға дайындық пен 
қабілеттілікті қамтиды және университеттің дербестігін ескере отырып, өзінің 
қағидаттарына негізделуге тиіс.  

Өмір бойына оқу - бұл дәрігердің бағалау, аудит, талдау немесе үздіксіз 
кәсіби даму арқылы өз білімін, дағдыларын немесе танылған үздіксіз кәсіби 
дамуын үнемі жетілдірудегі кәсіби жауапкершілігі 

Үздіксіз медициналық білім (ҮМБ) өмір бойы үздіксіз білім алуды, 
медициналық практикада білім мен дағдылар алуды шамалайды. 
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Үздіксіз кәсіби даму (ҮКД) өз пациенттерінің қажеттіліктеріне жауап ретінде 
олардың білімін, дағдылары мен ойлауын қолдау, жаңарту, дамыту және арттыру 
үшін маманның өмір бойы ресми және бейресми кәсіптік қызметін шамалайды. 
ҮКД ҮМБ-ге қарағанда кеңірек түсінік. 

Қоғамның медициналық-санитариялық қажеттіліктеріне сәйкес келуге қол 
жеткізу - жергілікті қоғамдастықпен денсаулықпен және денсаулық сақтаумен 
байланысты мәселелер бөлігінде, оның ішінде қоғамдастықтың денсаулық 
қажеттіліктеріне сәйкес келу мақсатында білім беру бағдарламасын жетілдіру 
үшін өзара іс-қимыл жасау. 

 
 

3.2 2 СТАНДАРТ. «БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ» 
 
3.2.1 БАЗАЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 
3.2.1.1 Медициналық білім беру ұйымы пәндерге, органдар жүйесіне, 

клиникалық проблемалар мен ауруларға негізделген интеграцияланған модельді, 
модульдерге немесе спиральды дизайнға негізделген модельді қамтитын білім 
беру бағдарламасының моделін айқындауға тиіс. 

3.2.1.2 Медициналық білім беру ұйымы бағдарлама мазмұнының ҚР 
МЖМБС талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуі және бағдарлама атауына 
сәйкес мамандар даярлаудың кеңдігін және мамандықпен айқындалатын 
облыста даярлаудың қажетті тереңдігін қамтамасыз етуі тиіс.  

3.2.1.3 Медициналық білім беру ұйымы базалық биомедициналық, 
клиникалық, мінез-құлық және әлеуметтік пәндер арасындағы тиісті 
арақатынастың сақталуына кепілдік беру үшін курстардың және білім беру 
бағдарламасының басқа элементтерінің мазмұнының, көлемінің және 
реттілігінің сипаттамасын беруге тиіс. 

3.2.1.4 Медициналық білім беру ұйымы таңдамалы мазмұнға мүмкіндік беру 
тетіктерін (элективтер) көздеуге және таңдау бойынша міндетті элементтер мен 
элективтердің немесе арнайы компоненттердің үйлесімін қамтитын білім беру 
бағдарламасының міндетті және таңдамалы бөлігі арасындағы теңгерімді 
айқындауға тиіс; 

3.2.1.5 Медициналық білім беру ұйымы сабақ беру мен оқытудың тиісті 
әдістерін пайдалануы және дидактикалық сабақтар мен пациентке көмек көрсету 
жөніндегі тәжірибені, сондай-ақ өз бетінше және белсенді оқытуды қамтитын 
практика мен теория бойынша компоненттердің интеграциялануына кепілдік 
беруі тиіс.  

3.2.1.6 Медициналық білім беру ұйымы оқытудың теңдік қағидаттарына 
сәйкес жүргізілетініне кепілдік беруге тиіс.  

3.2.1.7 Медициналық білім беру ұйымы болашақ студенттерді өзінің оқу 
процесі үшін жауапкершілікті қабылдауға және өз тәжірибесінде көрсетуге 
ынталандыратын, дайындайтын және қолдайтын студенттерге бағытталған 
оқыту тәсілін қолдануы тиіс.  

3.2.1.8 Медициналық білім беру ұйымы тұрақты бағалау және кері 
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байланыс, бағдарлама және болашақ студенттердің құқықтары мен міндеттері 
туралы хабардар ету тетіктерін көздеуі, сондай-ақ бағдарламада этика мәселелері 
бойынша міндеттемелерді қамтуы тиіс. 

3.2.1.9 Медициналық білім беру ұйымының студенттердің біліміне, 
дағдыларына және тәжірибесін дамытуға қатысты дербестігі мен 
жауапкершілігін арттыру тетіктерін көздегені жөн.  

3.2.1.10 Медициналық білім беру ұйымының гендерлік, мәдени және діни 
ерекшеліктерді мойындап, болашақ студенттерді пациенттермен тиісті қарым-
қатынасқа дайындағаны жөн.  

3.2.1.11 Медициналық білім беру ұйымы пациенттердің қауіпсіздігі мен 
дербестігіне тиісті назар аудара отырып, білім беру бағдарламаларын 
ұйымдастыруға тиіс.  

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 

 Осы білім беру бағдарламасын аяқтаған соң берілетін академиялық 
дәрежені көрсетіңіз.  

 Білім беру бағдарламасының мазмұнының қысқаша сипаттамасын 
беріңіз. 

 Қолданыстағы білім беру бағдарламасы алғаш енгізілген жылды және 
егер ол өткізілген болса, соңғы қайта қарау өткізілген жылды 
көрсетіңіз. Егер  БББешқашан қайта қаралмаса, кестені толтырудың 
қажеті жоқ. 

 Білім беру бағдарламасын жоспарлау және әзірлеу процесін сипаттап 
беріңіз, бағдарламаны қайта қарау процесіне кімнің тартылатынын 
және осы процеске қандай құрылымдық бөлімшелер, консультативтік-
кеңесші органдар немесе комиссиялар, басқа да мүдделі тараптар 
тартылатынын көрсетіңіз. 

 Білім беру бағдарламасын әзірлеу кезінде интеграцияланған оқытуға 
ықпал ететін қандай принциптер мен тәсілдердің, білім беру 
стратегияларының пайдаланылғанын сипаттап беріңіз? 

 Білім беру бағдарламасының моделі интеграцияланған болып табыла 
ма?  

 Осы оқу бағдарламасында оқытудың заманауи қағидалары мен 
әдістерінің қолданылуы қалайша расталады?  

 Қолданылатын оқыту әдістерін сипаттап беріңіз.  
 Клиникалық оқытуды қоса алғанда, білім беру бағдарламасын жүзеге 

асыру үшін сабақ беру мен оқытудың қандай әдістері практикада 
қолданылатын болады? 

 Білім беру бағдарламасы және сабақ беру мен оқыту әдістері, оқу 
ортасы білім алушыларда өз оқуы үшін өзіне жауапкершілікті белсенді 
алуды қалайша дамытатын болады? 

 Өз бетінше оқуға және өмір бойы оқу қабілеті мен дағдыларын 

Білім беру бағдарламасы енгізілген 
жыл  

Соңғы қайта қарастыру 
жылы  
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дамытуға жәрдемдесу үшін білім алушыларды оқыту процесіне тарту 
әдістерінің түрлері мен сәйкестігін сипаттап беріңіз. 

 Медициналық білім беру ұйымының бұл әдістердің білім алушыларды 
дайындауға және олардың өмір бойы оқу қабілетін дамытуға мүмкіндік 
беретінін қалайша болжайтынын нақтылаңыз. 

 Оқыту кезінде теңдік қағидалары қалай сақталатынын сипаттап 
беріңіз? 

 Егер бар болса, медициналық білім беру ұйымының кемсітушілікке 
қарсы саясатының көшірмесін қоса беру керек. 

 
 

3.2.2 ҒЫЛЫМИ ӘДІС 
3.2.2.1 Білім беру бағдарламасында клиникалық зерттеулерді қоса алғанда, 

медициналық зерттеулердің ғылыми негіздері мен әдіснамасы сияқты 
талдамалық және сыни ойлауды дамытуға бағытталған пәндер қамтылуға тиіс.  

3.2.2.2 Медициналық білім беру ұйымы болашақ студенттердің білім беру 
бағдарламасының ажырамас бөлігі болуы керек дәлелді медицинаны оқып, 
білуіне кепілдік беруге тиіс. 

3.2.2.3 Медициналық білім беру ұйымына әдебиетті, мақалаларды және 
ғылыми деректерді сыни бағалаудан сабақ беру мен оқытуды, ғылыми 
әзірлемелерді қолдануды көздеген жөн. 

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 
 Білім беру бағдарламасының қандай құрамдас бөліктері студенттерге 

ғылыми көзқарас пен дәлелді медицина принциптерін үйретеді және 
олардың аналитикалық және сыни ойлауға қабілетін 
қалыптастырады? 

 Бағдарламада оқытудың тиісті әдістері: пациенттің проблемасын 
шешуге арналған тапсырмалар, проблемалық-бағдарланған оқыту, 
арнайы тапсырмалары бар дәлелді медицина бойынша практикалық 
сабақтар, жобалық зерттеулер, клиникалық жағдайлық 
тапсырмаларды өз бетінше орындау қолданылады ма? 

 Оқу бағдарламасында білім алушылардың бойында келесі дағдылар мен 
білімдерді дамытуға көңіл бөлінетін бір немесе бірнеше мысалды 
келтіріңіз: дәлелдемелерге негізделген сыни пайымдау дағдылары, 
пациенттің мәселелерін шешу дағдылары, әлеуметтік қажеттіліктер 
мен денсаулық сақтау қажеттіліктерін білу және түсіну. 

 
3.2.3 БАЗАЛЫҚ БИОМЕДИЦИНАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР, МІНЕЗ-

ҚҰЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ, ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ЖӘНЕ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ ЭТИКА 

Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасында мыналарды 
айқындауға және қосуға тиіс: 

3.2.3.1 студенттердің ғылыми білім түсінігін қалыптастыру үшін базалық 
биомедициналық ғылымдардың жетістіктері;  

3.2.3.2 клиникалық ғылыми білімді алу және қолдану үшін негіз болатын 
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тұжырымдамалар мен әдістер. 
3.2.3.3 Медициналық білім беру ұйымы мінез-құлық ғылымдары; әлеуметтік 

ғылымдар; медициналық этика; медициналық құқықтану саласындағы пәндерді 
ББ-ға енгізу арқылы, білім беру бағдарламасына денсаулықтың медициналық 
проблемалары себептерінің, таралуының және салдарының әлеуметтік-
экономикалық, демографиялық және мәдени шарттылықтарын, сондай-ақ ұлттық 
денсаулық сақтау жүйесі мен пациенттің құқықтары туралы білімді түсіну үшін 
қажетті білімді, тұжырымдамаларды, әдістерді, дағдылар мен қатынастарды 
қамтамасыз ететін жетістіктерді айқындауға және білім беру бағдарламасына 
енгізуге тиіс. 
 

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 
 Қандай базалық биомедициналық ғылымдар оқу бағдарламасына 

енгізілген? 
 Оқу мазмұнын таңдау үшін қолданылатын процесті сипаттап беріңіз. 
 Медицина бойынша білім беру бағдарламасына енгізілген базалық 

биомедициналық пәндерді көрсетіңіз (кестені толтыру қажет). 
3.3.1 кесте. Базалық биомедициналық ғылымдар (мысал)  
Базалық 
биомедициналы
қ ғылымдар 

Кредиттер/сағатт
ар саны  

Оқу 
курстары 

Сабақ беру 
және оқыту 
әдістері  

Бағала
у 
әдістері  дә

рі
ст
ер 

Пра
ктик
алы
қ 
саба
қтар  

Зертха
налық 
сабақт
ар  

1 2 3 

Биохимия      
Молекулалық 
биология  

     

Медициналық 
генетика 

    

Анатомия     
Гистология      
Физиология     
Патологиялық 
анатомия  

    

Патологиялық 
физиология 

    

Фармакология     
Микробиология     
     
 Олар оқыту бағдарламасының түрлі сатыларында клиникалык пәндермен 

қалай интеграцияланған? 
 Оқу бағдарламасына базалық биомедициналық ғылымның жаңа 
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жетістіктерін қарауды және енгізуді қамтамасыз ететін процесті 
сипаттап беріңіз?  

 Медициналық оқыту бағдарламасына қандай мінез-құлық ғылымдары 
және әлеуметтік ғылымдар, медициналық этика және медициналық 
құқықтану кіреді? (кестені толтыру қажет). 

 
3.3.2 кесте. Мінез-құлық ғылымдары және әлеуметтік ғылымдар, 
медициналық этика және құқықтану (мысал) 
Мінез-құлық 
ғылымдары 
және 
әлеуметтік 
ғылымдар 

Оқу 
жылдары/Кур
стар  

Кредиттер/сағаттар 
саны  

Оқыту 
әдістері 

Бағала
у 
әдістері  

 1 2 3 4 5 Дәріс
тер  

Практикал
ық сабақтар  

  

Әлеуметтану       
Медициналық 
психология 

     

Эпидемиолог
ия, 

     

Биостатистик
а  

     

Гигиена      
Коммуналдық 
гигиена  

     

Медициналық 
антропология 

     

Қоғамдық 
денсаулық 
сақтау 

     

Әлеуметтік 
медицина 

     

Медициналық 
этика 

     

Медициналық 
құқықтану  

     

 Білім беру бағдарламасы осы ғылымдар мен пәндердің үлесі денсаулықтың 
әлеуметтік-экономикалық, демографиялық және мәдени себептерін 
түсінуге, денсаулықтың медициналық проблемаларының таралуы мен 
салдарына, сондай-ақ ұлттық денсаулық сақтау жүйесі мен пациенттің 
құқықтары туралы білімге ықпал етеді, қоғамдастық пен қоғамның 
денсаулық сақтау қажеттіліктерін талдауға мүмкіндік береді, тиімді 
қарым-қатынас жасауға, клиникалық шешімдер қабылдауға, практикада 
этикалық нормаларды сақтауға ықпал етеді деп қалайша шамалайды? 
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 Медициналық білім беру ұйымы қандай процестің көмегімен мінез-құлық 
ғылымдарын, әлеуметтік ғылымдар мен медициналық этиканы бейімдеп, 
оларды оқу бағдарламасына енгізеді? 

 
3.2.4 КЛИНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР МЕН ДАҒДЫЛАР 
3.2.4.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасында 

клиникалық ғылымдардың жетістіктерін анықтап, енгізуге және денсаулықты 
нығайтуға, аурулардың алдын алуға және пациенттерге көмек көрсетуге 
байланысты іс-шараларды қамтитын тиісті жауапкершілікті қабылдау үшін 
студенттердің жеткілікті білімге, клиникалық және кәсіби дағдыларға ие 
болуына кепілдік беруге тиіс; 

3.2.4.2 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасының кемінде 
үштен бірін клиникалық базаларда пациенттермен жоспарланған байланыста 
көздеуге тиіс; 

3.2.4.3 Медициналық білім беру ұйымы ішкі ауруларды, хирургияны, 
психиатрияны, жалпы дәрігерлік практиканы (отбасылық медицинаны), 
акушерлік пен гинекологияны, педиатрияны қамтитын негізгі клиникалық 
пәндерді оқытуға белгілі бір уақыт мөлшерін белгілеуге тиіс. 

3.2.4.4 Медициналық білім беру ұйымы клиникалық базалар жағдайында 
студенттің орындайтын іс-әрекеттерін бақылауды қамтитын пациенттің 
қауіпсіздігіне тиісті назар аудара отырып, клиникалық оқытуды ұйымдастыру 
тетіктерін көздеуге тиіс. 

3.2.4.5 Медициналық білім беру ұйымына әрбір студенттің пациентке көмек 
көрсетуге біртіндеп қатысуын қоса алғанда, тиісті клиникалық базаларда 
жүргізілетін пациентті тексеру және/немесе бақылау арқылы емдеу бөлігіндегі 
жауапкершілікті қамтитын нақты пациенттермен ерте байланыста болуына 
кепілдік берген жөн. 

3.2.4.6 Медициналық білім беру ұйымына оқыту бағдарламасының нақты 
кезеңіне сәйкес клиникалық дағдыларға оқытудың әртүрлі құрамдас бөліктерін 
құрылымдаған жөн. 
 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 
 Білім беру бағдарламасының болашақ түлектерінің клиникалық 

құзыреттілігін қамтамасыз ету үшін, білім беру ұйымының оқытудың 
қандай нақты түпкілікті оқу нәтижелерін (білім, дағды және қарым-
қатынас/кәсіби құндылықтар) және қабілеттерді белгілегенін сипаттап 
беріңіз? 

 Содан кейін оқу бағдарламасына, оқу міндеттеріне және клиникалық 
оқытудың түпкілікті нәтижелеріне сәйкес енгізу үшін, науқастардың 
әртүрлі санаттарын және клиникалық жағдайларды бастапқы іріктеу 
үшін қолданылатын тетіктерді сипаттап беріңіз. 

 Әртүрлі клиникалық жай-күйі бар пациенттердің санаттары, студенттің 
жауапкершілік деңгейі туралы ақпаратты (жиынтық кестені) көрсетіңіз 
және әрбір талап етілетін клиникалық ротация үшін клиникалық 
базаларды көрсетіңіз. 
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 Клиникалық тәжірибе (білім, дағды және қарым-қатынас/ кәсіби 
құндылықтар) алу үшін қандай нақты клиникалық пәндер енгізілген және 
білім алушылардың клиникалық оқуға қатысуы қалай анықталады? 

 Мұндай тәжірибе алу үшін медициналық практиканың қандай түрлері бар 
(стационарлық/амбулаториялық көмек, клиникадағы /қоғамдық денсаулық 
сақтаудағы жұмыс, ауылдық/қалалық, мамандандырылған/жалпы)? 

 2.5-кестені толтырыңыз. 
2.5 кесте. Клиникалық пәндер (мысал) 
Клиникалы
қ пәндер  

Оқу 
жылдары/Кур
стар  

Кредиттер/сағаттар 
саны  

Оқ
ыту 
әдіс
тері 

Баға
лау 
әдіс
тері  

Клини
калық 
база  

 1 2 3 4 5 6 7 Дәрі
стер  

Практи
калық 
сабақта
р  

Өндір
істік 
практ
ика  

   

Ішкі аурулар 
пропедевтик
асы  

      

Ішкі аурулар       
Хирургия       
Акушерлік 
және 
гинекология  

      

Педиатрия       
Психиатрия       
Жалпы 
дәрігерлік 
практика/От
басылық 
медицина 

      

Анестезиоло
гия  

      

Реаниматоло
гия және 
қарқынды 
терапия  

      

Травматолог
ия  

      

Жедел 
шұғыл 
медициналы
қ көмек 

      

Дерматолог       
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ия және 
венерология  
Неврология       
Нейрохирур
гия 

      

Онкология 
және 
сәулелік 
терапия 

      

Офтальмоло
гия 

      

Ортопедиял
ық хирургия 

      

Оторинолар
ингология 

      

Физиотерап
ия және 
сауықтыруш
ы медицина 

      

Клиникалық 
генетика 

      

Балалар 
хирургиясы 

      

Инфекциял
ық аурулар 

      

Фтизиатрия       
Амбулатори
ялық-
емханалық 
терапия 

      

Сот 
медицинасы 

      

Кәсіби 
аурулар 

      

Гериатрия       
Паллиативті
к көмек 

      

 
 Негізгі клиникалық пәндерді оқыту бағдарламасына бөлінген уақыт мөлшері 

қалай қосылады және оның жеткіліктілігі қалай анықталады? 
 Интернатураны қоса алғанда, бүкіл оқу бағдарламасының бойында білім 

алушылардың анамнез жинау, физикалық тексеру дағдыларын, 
пациенттермен және олардың туыстарымен қарым-қатынас дағдыларын 
қалайша және қайда меңгеретінін және осы дағдылар қалай дамитынын 
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сипаттау керек. 
 Студенттің пациенттерге медициналық көмек көрсетуге ерте байланысы 

мен қатысуы қалай ұйымдастырылады? 
 Клиникалық дағдыларды оқытудың әртүрлі құрамдас бөліктері оқыту 

бағдарламасының нақты кезеңіне сәйкес қалай құрылымдалған? 
 Оқыту бағдарламасына сәйкес бағдарламаға енгізілген клиникалық 

дағдылардың тізбесін, оқыту жағдайларын (клиникалық дағдылар 
орталықтары, клиника жағдайында, амбулаториялық-емханалық 
жағдайларда), дағдылар деңгейінің сипаттамасын, клиникалық 
дағдылардан сабақ беру және оқыту әдістерін, клиникалық дағдыны 
бағалау әдістерін көрсетіңіз.  

 
3.2.5 БАҒДАРЛАМАНЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ОҚЫТУДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ  
3.2.5.1 Медициналық білім беру ұйымы базалық білім беру 

бағдарламаларына жауапты және сабақ беру мен оқыту әдістерін жоспарлау 
және енгізу, студенттерді бағалау және білім беру бағдарламалары мен оқыту 
курстарын бағалау үшін бөлінген ресурстарды бөлуді қоса алғанда, білім беру 
бағдарламасын жоспарлау және енгізу үшін өкілеттіктері бар құрылымдық 
бөлімшені (бөлімшелерді) айқындауға тиіс. 

3.2.5.2 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламаларына 
жауапты құрылымдарда/кеңестерде/комиссияларда оқытушылар мен 
студенттердің өкілдігін көздеуге тиіс. 

3.2.5.3 Медициналық білім беру ұйымы клиникалардың бейінімен, 
пациенттердің әртүрлі санаттарымен, медициналық көмек көрсету деңгейімен 
(алғашқы медициналық көмек, мамандандырылған медициналық көмек, жоғары 
мамандандырылған медициналық көмек), стационарлар мен амбулаториялармен 
сипатталатын әртүрлі клиникалық базалардың жағдайында дайындауға кепілдік 
беруге тиіс.  

3.2.5.4 Медициналық білім беру ұйымына білім беру бағдарламасына 
инновациялар енгізу тетіктерін көздеген жөн. 

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 

 Медициналық білім беру ұйымының білім беру бағдарламаларына жауапты 
құрылымдық бөлімшесінің құрамы мен өкілеттіктерінің шеңберін 
сипаттап беріңіз? Бұл бөлімнің білім беру қағидаларына қатысты 
қақтығыстарды шешуге және жалпы медицинадағы оқу бағдарламасына 
нақты пәндердің үлесін анықтауға қандай өкілеттіктері бар екенін 
сипаттап беріңіз? 

 Білім беру бағдарламаларын басқару процесіне оқытушылардың қалай 
қатыстырылатынын және студенттердің қалай қатыстырылатын 
болатынын сипаттап беріңіз. 

 Медициналық білім беру ұйымының білім беру бағдарламаларына, оқытуға, 
бағалау жүргізуге және білім беру бағдарламасына инновацияларды 
енгізуге жауапты құрылымдық бөлімшесінің қандай тетіктері бар? 
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 Мұндай тәжірибе мен тетіктер туралы ақпаратты, егер бар болса, 
инновациялық технологияларды енгізу жөніндегі жоспарды және олардың 
білім беру бағдарламасына бейімделуі мен интеграциялануын бағалау 
нәтижелерін ұсынсын. Симуляциялық технологияларды енгізу туралы 
ақпарартты және оларды оқыту мен клиникалық дағдыларды бағалау 
үшін тиімді пайдалануды бағалауды жеке көрсетуге тиіс.  

 E-Learning қоса алғанда, студенттерді оқытуды жақсартуға ықпал 
ететін инновациялық технологиялардың басқа түрлерін сипаттап беріңіз.  

 Ол білім беру бағдарламасының құрылымы, ұзақтығы (семестр/оқу 
жылының сағаты/аптасы), мазмұны, таңдау бойынша міндетті 
элементтер мен компоненттер, базалық биомедициналық, мінез-құлық 
және әлеуметтік және клиникалық пәндер арасындағы арақатынас 
туралы ақпарат беріп, оқу пәндері/модульдер және олардың ұзақтығы 
түрінде түйіндеме жасау керек. 

 Дәрістер, шағын топтарда сабақ беру, семинарлар, зертханалық сабақтар, 
клиникалық ротациялар арасындағы ара қатынасты көрсетіңіз. 

 Қандай негізгі білім беру қағидалары, тәсілдері және стратегиялары, 
оқыту және білімді бағалау әдістері білім беру бағдарламасының 
элементтерін (көлденең/ тігінен) біріктіруге ықпал етеді және оны 
қамтамасыз етеді? Мұндай интеграцияның қысқаша сипаттамасын 
ұсыныңыз. 

 Білім беру бағдарламасының элементтері бойынша оқу 
тақырыптары/пәндер және семестр/оқу жылының ұзақтығы 
(сағат/апта) түрінде түйіндемені ұсыныңыз. Денсаулықты нығайту, 
профилактикалық медицина, балама/дәстүрлі емес медициналық практика 
сияқты мәселелер оқу бағдарламасында көрініс тапқан ба екенін 
көрсетіңіз. 

 
Анықтамалар мен түсіндірмелер: 
Базистік биомедициналық ғылымдар: оған анатомия, гистология, биохимия, 

биофизика, физиология, патология, молекулалық биология, жасуша биологиясы, 
генетика, микробиология (бактериология, паразитология және вирусологияны 
қоса), иммунология, фармакология кіреді 

Көлденең (параллель) интеграция, мысалы, анатомия, биохомия және 
физиология сияқты базистік ғылымдардың интеграциясын немесе медициналық 
және хирургиялық гастроэнтерология немесе нефрология мен урология сияқты 
ішкі медицина және хирургия пәндерінің интеграциясын қамтиды 

Тігінен (дәйекті) интеграция, мысалы, метаболикалық бұзылулардың 
интеграциясы мен биохимияны немесе кардиология мен жүрек-тамыр жүйесінің 
физиологиясын қамтиды  

Клиникалық ғылымдарға мыналар жатады: анестезиология, акушерлік 
және гинекология, ішкі аурулар (қосалқы мамандықтар), гериатрия, 
дерматология және экстрология (жыныстық жолмен берілетін аурулар), сәулелік 
диагностика, жедел шұғыл медициналық көмек, жалпы медициналық 
практика/отбасылық медицина, зертханалық медицина, неврология, 
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нейрохирургия, онкология және сәулелік терапия, офтальмология, ортопедиялық 
хирургия, оториноларингология, педиатрия, физиотерапия және оңалту 
медицинасы мен психиатрия, хирургиялық аурулар (қосалқы мамандықтар), 
клиникалық генетика, балалар хирургиясы, жұқпалы аурулар, реаниматология 
және қарқынды терапия, травматология және ортопедия, фтизиатрия, 
амбулаториялық-емханалық терапия, сот медицинасы, кәсіби аурулар, шығыс 
медицинасы, клиникалық фармакология, стоматология. 

Клиникалық дағдыларға мыналар жатады: анамнез жинау, физикалық 
тексеру, қарым-қатынас дағдылары, процедуралар мен зерттеулер, жедел 
медициналық көмек көрсету, дәрі-дәрмектерді тағайындау мен жазу және емдеу 

Сабақ беру және оқыту әдістері мыналарды қамтиды: дәрістер, шағын 
топтарда оқыту, проблемалық-бағдарлы оқыту, клиникалық жағдайларға 
негізделген оқыту, практикалық және зертханалық сабақтар, науқасты төсегінде 
оқыту, нақты пациенттің қатысуымен клиникада оқыту, оқу-клиникалық 
орталықтарда клиникалық дағдыларға оқыту, бастапқы медициналық-
санитариялық көмек жағдайында оқыту, web – технологияларды пайдалана 
отырып оқыту. 

Медициналық этика мыналарды қамтиды: медициналық практикадағы 
моральдық мәселелер, мысалы, дәрігердің мінез-құлқына және шешім 
қабылдауға байланысты құндылықтар, құқықтар мен міндеттер  

Медициналық құқықтану: денсаулық сақтау жүйесінің заңдары мен басқа да 
нормативтік құқықтық актілерін, кәсіптер мен медициналық практиканы, оның 
ішінде дәрілік заттар мен медициналық технологияларды (аспаптар, құралдар 
және т.б.) өндіру және пайдалану ережелерін қамтиды. 

Білім беру бағдарламасы оқытудың күтілетін нәтижелерін, мазмұнын / 
силлабусын, бағдарламаның тәжірибесі мен процестерін, оның ішінде сабақ 
берудің және оқытудың жоспарланған әдістері мен бағалау әдістерінің 
құрылымын сипаттауды қамтиды және студенттердің қандай білімге, дағдылар 
мен қатынастарға қол жеткізетіні айқындалуы тиіс 

Негізгі клиникалық пәндер: ішкі аурулар, хирургия, педиатрия, акушерлік 
және гинекология, психиатрия және жалпы дәрігерлік практика/отбасылық 
медицина кіреді. 

Мінез-құлық және әлеуметтік ғылымдар: биостатистика, коммуналдық 
гигиена, эпидемиология, жаһандық денсаулық, гигиена, медициналық 
антропология, медициналық психология, медициналық әлеуметтану, қоғамдық 
денсаулық сақтау және әлеуметтік медицина секілді ғылымдарды қосады. 

Мінез-құлық және әлеуметтік ғылымдар мен медициналық этика: 
медициналық проблемалардың себептерінің, таралуы мен салдарларының 
әлеуметтік-экономикалық, демографиялық және мәдени шарттылықтарын түсіну 
үшін қажетті білім, тұжырымдамалар, әдістер, дағдылар мен қатынастарды 
береді. 

Кәсіби дағдыларға мыналар жатады: пациенттерді жүргізу дағдылары, 
топтық жұмыс, көшбасшылық және кәсіпаралық дайындық дағдылары. 

Білім беру бағдарламаларына жауапты құрылымдық бөлімшенің 
өкілеттіктері: жекелеген бөлімшелер мен пәндердің мүдделерінен басым 
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болуды және ЖОО-ның басшы органдары немесе мемлекеттік уәкілетті органдар 
бекіткен қолданыстағы қағидалар мен ережелер шеңберінде білім беру 
бағдарламасын бақылауды қамтиды. 

Теңдік қағидаты студенттерге жынысына, ұлтына, дініне, әлеуметтік-
экономикалық мәртебесіне қарамастан және дене мүмкіндіктерін ескере отырып, 
тең қарауды білдіреді. 

Нақты пациенттермен ерте байланысу мыналарды қамтиды: ішінара 
БМСК деңгейіндегі денсаулық сақтау ұйымдарында оқытуды және 
пациенттермен байланыс жүргізу және бірінші кезекте анамнез жинауды, 
физикалық тексеруді және коммуникативтік дағдыларды қамтитын болады. 
 

3.3 3 СТАНДАРТ. «СТУДЕНТТЕРДІ БАҒАЛАУ САЯСАТЫ» 
 
3.3.1 БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ 
3.3.1.1 Медициналық білім беру ұйымы студенттерді бағалау үшін 

қағидаттарды, мақсаттарды, әдістер мен практиканы қамтитын, емтихандар мен 
басқа да тестілердің санын, жазбаша және ауызша емтихандар арасындағы 
теңгерімді сақтауды, критерийлер мен пайымдауларға негізделген бағалау 
әдістерін және арнайы емтихандарды (ОҚКЕ немесе шағын клиникалық 
емтихан) пайдалануды қосатын студенттерді бағалау саясатын тұжырымдауға 
және енгізуге, сондай-ақ өту балдарын, бағаларды және қайта тапсырулардың 
рұқсат етілген санын белгілеуге арналған критерийлерді айқындауға тиіс; 

3.3.1.2 Медициналық білім беру ұйымы оқытудың белгіленген түпкілікті 
нәтижелеріне қатысты бағалау әдістері мен форматтарының валидтілігі, 
сенімділігі, оқуға әсері, қолайлылығы мен тиімділігі үйлесімін қамтитын 
олардың «қолданылуына» сәйкес бағалау әдістері мен форматтарының 
жиынтығын пайдалануға тиіс.  

3.3.1.3 Медициналық білім беру ұйымына бағалау әдістерінің сенімділігін, 
дұрыстығын және әділдігін зерттеген және құжаттаған жөн.  

3.3.1.4 Медициналық білім беру ұйымына бағалау нәтижелерінің апелляция 
жүйесін әділеттілік қағидаттарының негізінде және құқықтық процесті сақтау 
арқылы пайдаланған жөн.  

3.3.1.5 Медициналық білім беру ұйымына процестің және бағалау 
әдістерінің сыртқы сарапшылар тарапынан сараптама үшін ашық (қолжетімді) 
болып табылатындығына кепілдік берген жөн. 

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 

 Медициналық білім беру ұйымы әзірлеген студенттерді бағалаудың жалпы 
саясатын сипаттап беріңіз, бағалау саясаты, бағалау әдістері, оның 
ішінде бағалау критерийлері, аралық және қорытынды емтихандарды 
өткізу мерзімдері, емтихан тапсыру критерийлері, білім алушылардың 
үлгерімінің салмақтылығы мен критерийлері, апелляция рәсімі, рұқсат 
етілген қайта тапсырулар саны және емтиханды қайта тапсыру 
шарттары туралы ақпарат берілетін, білім алушыларға берілетін 
құжаттарды әзірлеу және бекіту процесін сипаттап беріңіз. Жиынтық 
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және қалыптастырушы бағалау, жазбаша және ауызша емтихандар, 
критерийлер мен пайымдауларға негізделген бағалау әдістері және 
объективті құрылымдалған клиникалық емтихан (ОҚКЕ) немесе шағын 
клиникалық емтихан сияқты арнайы емтихандар арасындағы тепе-теңдік 
қалай қамтамасыз етіледі?  

 Білім алушыларды бағалау саясатын қалыптастыруға және енгізуге кім 
жауапты? Тиісті комитеттердің құрамын және олардың өкілеттіктері 
мен жауапкершіліктерін сипаттап беріңіз.  

 Студенттердің білімі мен дағдыларын, қарым-қатынасы мен қабілеттерін 
бағалау бойынша қызметкерлер мен тартылатын оқытушылардың 
құзыреттілігі қалайша қамтамасыз етіледі, МБҰ қандай арнайы 
дайындықты ұсынады?  

 Сыртқы емтихан алушыларды тарту саясатын және оларды емтихан 
комиссиясының құрамына енгізу үшін іріктеу критерийлерін сипаттап 
беріңіз.  

 Пайдаланылатын бағалау әдістерінің сенімділігі мен дұрыстығын 
қамтамасыз ету тетіктерін сипаттап беріңіз. 

 Жаңа бағалау әдістері қалайша зерттеледі, тестіленеді және енгізіледі 
және олардың валидтілігі мен сенімділігі қалай қамтамасыз етіледі? 

 Апелляция беру үшін қандай тетіктер бар және өтінішті қарау рәсімі 
қандай? 

 
3.3.2 БАҒАЛАУ МЕН ОҚЫТУ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА БАЙЛАНЫС 
3.3.2.1 Медициналық білім беру ұйымы оқытудың түпкілікті нәтижелері 

мен оқыту әдістеріне сәйкес келетін бағалау принциптерін, әдістері мен 
тәжірибелерін қолдануға тиіс. 

3.3.2.2 Медициналық білім беру ұйымының болашақ студенттерге олардың 
білімі мен дағдыларын бағалау нәтижелері негізінде уақтылы, нақты, сындарлы 
және әділ кері байланыс беру тетіктерінің болуы тиіс.  

3.3.2.3 Медициналық білім беру ұйымына біріктірілген оқытуға және 
практикалық клиникалық жұмысқа тартуға, оқытудың түпкілікті нәтижелеріне 
қол жеткізуге ықпал ететін, кәсіпаралық оқытуды қамтамасыз ететін бағалау 
принциптерін, әдістері мен практикасын пайдаланған жөн.  

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 

 Оқытудың түпкілікті нәтижелері мен бағалау әдістерінің, сонымен 
қатар сабақ беру мен оқыту әдістерінің салыстырмалылығын 
көрсететін кестені ұсынған жөн.  

 Болашақ студенттерді ілгерілеуді бағалау мен бағалаудың талаптары 
мен ережелері туралы хабардар ету үшін ашықтықты қамтамасыз 
еткен жөн. 

 Білім алушының академиялық прогресін бағалаудың қолданыстағы 
практикасын және белгіленген ережелерді сипаттап беріңіз.  

 Өткізу практикасы мен бағалау әдістері оқытудың түпкілікті 
нәтижелерімен және оқыту әдістерімен қалай үйлеседі? 
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 Емтихандардың саны мен сипатын көрсетіп, білім беру 
бағдарламасының әртүрлі элементтерін қосатын кестені ұсыныңыз.  

4.2.1 кесте. Оқытудың түпкілікті нәтижелері мен бағалау әдістерінің, 
сонымен қатар сабақ беру мен оқыту әдістерінің салыстырмалылығы 
Оқытудың түпкілікті 
нәтижелері  

Бағалау әдістері Қолданылатын сабақ 
беру мен оқыту 
әдістері 

   
 
4.2.2 кесте. Емтихандардың,  БББқұрамдас элементтерінің саны мен сипаты 
ББ/пәннің 
элементтері  

Емтихандар/бағалар 
саны 

Емтихандардың/бағалардың 
түрлері/нысандары 

   
 

 
Анықтамалар мен түсіндірмелер: 
 Бағалау үшін қолданылатын әдістерді анықтау формативті, жиынтық 

және қорытынды бағалар арасындағы тепе-теңдікті, емтихандар мен басқа да 
сынақтардың санын, емтихандардың әр алуан түрлері арасындағы тепе-теңдікті, 
нормативті және критерийлік негізделген пайымдауларды қолдануды, сондай-ақ 
портфолио мен емтиханның арнайы түрлерін, мысалы, объективті 
құрылымдалған клиникалық емтиханды (ОҚКЕ) және шағын клиникалық 
емтиханды (MiniCEX) қамтиды. Сондай-ақ жұмыстарды плагиатқа тексеру 
нәтижелерін де қамтуы мүмкін. 
 Бағалау әдістерін зерттеу өзіне бағалаудың дайындық пен оқуға қалай 

ықпал ететінін бағалауды қамтиды.  
 Бағалау әдістерінің сенімділігі мен дұрыстығын бағалау және құжаттау 

бағалау тәжірибесінің сапасын қамтамасыз етудің тиісті процесін талап етеді. 
  Сыртқы емтихан алушыларды пайдалану бағалаудың әділдігін, сапасын 

және ашықтығын арттыруы мүмкін. 
 «Бағалаудың пайдалылығы» – болжамды нәтижелерге қатысты бағалау 

әдістері мен форматтарының дұрыстығының, сенімділігінің, оқытудың әсерінің, 
қолайлылығы мен тиімділігінің үйлесімі. 

  Бағалау қағидаттары, әдістері мен практикасы білім алушының 
жетістіктерін бағалауды құру процесіне қатысты болып келеді және өзінде 
барлық салаларда: білім, дағды және қарым-қатынаста бағалауды қамтиды. 

 
3.4 4 СТАНДАРТ. «СТУДЕНТТЕР» 

 
3.4.1 ҚАБЫЛДАУ САЯСАТЫ ЖӘНЕ ІРІКТЕУ  
3.4.1.1 Медициналық білім беру ұйымы іріктеу негіздемесі мен әдістерін 

қосатын, студенттерді іріктеу процесі бойынша белгіленген ережені/ережелерді 
қоса алғанда, қабылдау саясатын анықтауға және енгізуге тиіс; 
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3.4.1.2 Медициналық білім беру ұйымының елдің қолданыстағы заңдары 
мен нормативтік-құқықтық құжаттарына сәйкес мүмкіндіктері шектеулі 
студенттерді қабылдау саясатының болуы және осының тәжірибесін енгізуі тиіс; 

3.4.1.3 Медициналық білім беру ұйымының студенттерді басқа 
бағдарламалардан және медициналық білім беру ұйымдарынан ауыстыру 
саясатының болуы және осының тәжірибесін енгізуі тиіс. 

3.4.1.4 Медициналық білім беру ұйымы іріктеу рәсімінің ашықтығына және 
базалық білімге қол жеткізудің теңдігіне кепілдік беруге тиіс.  

3.4.1.5 Медициналық білім беру ұйымына қабылдау комиссиясының 
шешіміне қатысты апелляция рәсімін әзірлеген жөн. 

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 
 Медициналық білім беру ұйымына түсу үшін белгіленген саясат пен 

академиялық критерийлерді (егер академиялық емес критерийлер болса) 
сипаттап беріңіз? 

 Өтінішті қабылдаудан және оқуға түсу, шешім қабылдау және 
медициналық білім беру ұйымына қабылдау кезеңдерінен өтуден бастап, 
біоім алушыларды іріктеу процесін қысқаша сипаттап беріңіз. 
Іріктеудің әр кезеңі үшін осылардың негізінде жекелеген жауапты 
тұлғалар немесе топтар білім алушыларды МБҰ-ға қабылдау үшін 
шешім қабылдайтын мәні мен критерийлерін жазып қойыңыз.  

 Білім алушыларды іріктеу және қабылдау саясатына қай орган жауап 
береді және оның өкілеттіктері қандай? 

 Бұл орган медициналық білім беру ұйымына студенттерді іріктеу мен 
қабылдаудың қандай әдістерін қолданады? 

 Мүмкіндігі шектеулі студенттерді қабылдау саясаты мен практикасын 
елдің қолданыстағы заңдары мен нормативтік құжаттарына сәйкес 
сипаттап беріңіз? 

 Медициналық білім беру ұйымында білім алушыларды ауыстыру үшін 
қандай саясат пен практика бар? 

 Студенттерді іріктеу үшін қолданылатын әдістердің олардың 
медицинаның әртүрлі салаларында практикалық жұмысқа 
жарамдылығы мен қабілетін тексеруге қалай мүмкіндік беретінін 
сипаттап беріңіз? 

 Олар халықтың денсаулығын қорғау саласындағы әлеуметтік 
міндеттемелер мен қажеттіліктерге қаншалықты сәйкес келеді? 

 Медициналық білім беру ұйымының аз қамтылған отбасыларынан және 
аз ұлттардан білім алушыларды қабылдау жөніндегі қазірде 
қолданылатын саясаты мен тәжірибесін елдің қолданыстағы заңдары 
мен нормативтік құжаттарына сәйкес сипаттап беріңіз? 

 Апелляция түсіруге арналған тетіктер мен рәсімдерді сипаттап беріңіз? 
Апелляция ережелері мен рәсімдері талапкерлер мен басқа да мүдделі 
тұлғалардың назарына қалайша жеткізіледі немесе жеткізілетін 
болады?  

 
3.4.2 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ САНЫ 
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3.4.2.1 Медициналық білім беру ұйымы оқыту мен даярлаудың барлық 
сатыларында материалдық-техникалық мүмкіндіктерге сәйкес қабылданатын 
студенттердің санын айқындауға тиіс және студенттерді қабылдау бойынша 
шешім қабылдау денсаулық сақтаудың кадр ресурстарына қойылатын ұлттық 
талаптарды реттеу қажеттілігін шамалайды, медициналық білім беру ұйымдары 
қабылданатын студенттердің санын бақыламаған жағдайда, онда барлық өзара 
қарым-қатынастарды түсіндіру арқылы, қабылданған шешімдердің салдарына 
назар аудара отырып (студенттерді қабылдау мен университеттің материалдық-
техникалық және академиялық әлеуеті арасындағы теңгерімсіздік), медициналық 
білім беру ұйымының өз міндеттемелерін көрсеткені жөн. 

3.4.2.2 Медициналық білім беру ұйымында шағын халықтар топтарынан 
және ауылдық жерлерден студенттерді жинау мен қабылдаудың арнайы 
саясатына әлеуетті қажеттілікті қоса алғанда, халықтың гендерлік, этникалық 
және әлеуметтік сипаттамаларына сәйкес теңгерімді іріктеуді қарауды қамтитын 
қоғамның денсаулық қажеттіліктері туралы қолжетімді ақпараты болуға тиіс.  

3.4.2.3 Медициналық білім беру ұйымына мүдделі тараптармен кеңесу 
арқылы студенттер санын анықтаған жөн. 
 Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 
 Жоспарланған немесе қабылданған білім алушылардың санын және оларды 

әртүрлі санаттар бойынша бөлуді көрсетіңіз. 
 Медициналық білім беру ұйымының материалдық-техникалық және оқу 

әлеуетіне қатысты қабылданатын білім алушылардың саны қалайша 
анықталады? 

 Қабылданған студенттердің санын және тиісті квоталарды реттеу үшін 
қандай тетіктер бар екенін сипаттап беріңіз? 

 Денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстарын қажетсіну қалайша 
бағаланады және медициналық білім беру ұйымы қабылданатын білім 
алушылардың саны мен құрамындағы өзгерістерге қатысты мүдделі 
тараптардың қайсысынан консультация алады?  

 
3.4.3 СТУДЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ ЖӘНЕ КЕҢЕС БЕРУ  
3.4.3.1 Медициналық білім беру ұйымының болашақ студенттерге 

академиялық кеңес беру жүйесінің болуы тиіс.  
3.4.3.2 Медициналық білім беру ұйымының әлеуметтік, қаржылық және 

жеке қажеттіліктерге бағытталған студенттерді қолдау, әлеуметтік және жеке 
қолдау үшін тиісті ресурстарды бөлу тетіктерінің болуы тиіс. 

3.4.3.3 Медициналық білім беру ұйымы кеңес беру мен көрсетілетін 
қолдауға қатысты құпиялылыққа кепілдік беруге тиіс. 

3.4.3.4 Медициналық білім беру ұйымы студенттерді қолдау үшін ресурстар 
бөлуді қарастыруға тиіс. 

3.4.3.5 Медициналық білім беру ұйымына кәсіби дағдарыс және 
проблемалық жағдайлар кезінде қолдауды қамтамасыз еткен жөн.  

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 

 Медициналық білім беру ұйымының білім алушыларға кеңес беру қызметіне 
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қатысты тәжірибесін сипаттап беріңіз. Медициналық білім беру 
ұйымында білім алушыларды қолдаудың басқа қандай бағдарламалары 
бар? 

 ЖОО-да болашақ студенттерді қаржылық қолдау жүйесі бар ма? 
Студенттерді қолдау үшін ресурстарды анықтау мен бөлудің 
қолданыстағы тетіктерін сипаттап беріңіз.  

 Медициналық білім беру ұйымында психологиялық, әлеуметтік, 
материалдық, академиялық қолдауды қажет ететін білім алушыларды 
анықтау үшін қандай тетіктер бар екенін сипаттап беріңіз? 

 Білім алушылардың денсаулығын қолдау бағдарламасы бар ма, мұндай 
бағдарламаға қалай қолдау көрсетіледі?  

 Студенттердің кәсіби мансабын жоспарлауға қатысты кеңес беру 
тәжірибесін және осындай қолдаудың қандай тетіктері бар екенін 
сипаттап беріңіз. 

 Медициналық білім беру ұйымы білім алушыларды қолдау қызметтері 
туралы ақпаратты білім алушылардың назарына қалай жеткізетін 
болады немесе жеткізеді? 

 
3.4.4 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨКІЛДІГІ  
3.4.4.1 Медициналық білім беру ұйымы оған студенттік өзін-өзі басқару, 

студенттер өкілдерінің факультеттер, ЖОО кеңестеріне және басқа да тиісті 
органдарға, сондай-ақ қоғамдық қызмет пен денсаулық сақтау жөніндегі 
жергілікті жобаларға қатысуы кіретін студенттердің, оның ішінде оқытудың 
миссиясы мен түпкілікті нәтижелерін тұжырымдау, оқыту бағдарламасын 
әзірлеуге қатысу, жұмыс жағдайларын жоспарлау, оқыту бағдарламасын бағалау, 
оқыту бағдарламасын басқару, студенттерге қатысты басқа да мәселелер 
бойынша студенттердің өкілдік ету саясатын әзірлеуге және енгізуге тиіс. 
 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 
 Медициналық білім беру ұйымының білім беру бағдарламасына қатысты 

мәселелерді шешуге білім алушылардың қатысуы мен үлесіне қатысты 
саясатын сипаттап беріңіз? 

 Білім алушылардың оларға қатысты басқа да мәселелерді шешуге қосқан 
үлесіне қатысты медициналық білім беру ұйымының саясаты қандай? 

 Білім алушылардың өзін-өзі басқару қағидаттарына жәрдемдесу және 
медициналық білім беру ұйымының басқару органдарының қызметіне 
қатысу үшін медициналық білім беру ұйымы қандай практикалық 
тетіктерге ие? 

 
Анықтамалар мен түсіндірмелер: 
• Оқуға қабылдау саясаты жергілікті жағдайларға бейімделген ұлттық 

заңнамалық актілерге негізделген белгілі бір ережелерді білдіреді. Егер МБҰ 
қабылдау саясатын бақыламаса, онда ол билікке перспективаларды түсіндіріп, 
жауапкершілігін көрсетуге және барабар қабылдамаудың тұтыну мен білім беру 
әлеуеті арасындағы теңгерімсіздік сияқты салдарларына назар аударуға тиіс. 
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 Білім беру әлеуеті бағдарламаны іске асыру үшін қажетті барлық 
ресурстарға жатады, мысалы, ПОҚ саны, пациенттер, клиникалар және т. б. 
 Іріктеу критерийлері жынысына, этникалық тегіне және басқа да 

әлеуметтік талаптарға (халықтың әлеуметтік-мәдени және тілдік ерекшеліктері) 
байланысты теңгерімді қабылдауды қарауды, оның ішінде дәрігерлер мен 
азшылықтардың ауылдық топтары үшін арнайы алу, қабылдау және ресімдеу 
саясатының әлеуетті қажеттілігін қамтуы мүмкін. 
 Білім алушыларды іріктеу процесі өзіне логикалық негіздемені де, 

медициналық жоғары оқу орындарының нәтижелері, басқа академиялық немесе 
білім беру тәжірибесі, қабылдау емтихандары мен сұхбаттар секілді іріктеу 
әдістерін де, соның ішінде таңдалған медицина саласындағы оқу уәждемесін 
бағалауды қамтитын болады. 
 Мүмкіндігі шектеулі студенттерді қабылдау саясаты ұлттық заңнамалық 

актілер мен ережелерге сәйкес әзірленіп, дәрігерлер мен пациенттердің 
қауіпсіздігін ескеруге тиіс.  
 Білім алушылардың көшірілуі басқа білім беру бағдарламаларынан білім 

алушыларды білдіреді.  
 Қабылдау саясатын қайта қарау білім алушылардың таңдалған медицина 

саласында құзыретті болу мүмкіндігін анықтау үшін іріктеу критерийлерін 
бағалауды, сондай-ақ денсаулық сақтау мен қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес 
болу үшін әлеуетті білім алушылардың тиісті әлеуметтік және кәсіби деректерін 
білдіреді. 
 Білім алушылардың саны бойынша шешім таңдалған медицина саласы 

шеңберінде медициналық кадрлар санына қойылатын ұлттық талаптарға сәйкес 
келу қажеттілігін білдіреді.  
 Денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстарына қажеттіліктерді болжау - 

әртүрлі нарықтық және демографиялық күштерді бағалау, сондай-ақ ғылыми 
зерттемелер мен дәрігерлердің таралуы. 
 Академиялық кеңес беру – бұл жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламасын таңдаумен байланысты процесс. Кеңес беруді ұйымдастыру 
әдетте академиялық тәлімгерлерді тағайындауды қамтиды және кәсіби 
медициналық ұйымдармен ынтымақтастықта жүргізілуге тиіс. 
 Білім алушылардың өкілдігі білім алушылардың бағдарламаны жергілікті 

немесе ұлттық деңгейде жоспарлауға және енгізуге жауапты топтардың немесе 
комитеттердің жұмысына қатысуын көздейді.  

 
 3.5 5 СТАНДАРТ. «АКАДЕМИЯЛЫҚ ШТАТ/ОҚЫТУШЫЛАР» 

3.5.1.1 Медициналық білім беру ұйымы оқытушыларды, қызметкерлерді 
жинау мен қабылдау саясатын әзірлеуге және енгізуге тиіс, олардың санатын, 
медициналық және медициналық емес бейіндегі оқытушылар, толық және толық 
емес мөлшерлемемен жұмыс істейтін оқытушылар арасындағы тиісті 
арақатынасты, академиялық және академиялық емес қызметкерлер арасындағы 
тепе-теңдікті қоса алғанда, білім беру бағдарламасын барабар іске асыру үшін 
базалық биомедициналық ғылымдардың, мінез-құлық және әлеуметтік ғылымдар 
мен клиникалық ғылымдардың академиялық штатының/оқытушыларының 
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санатын, жауапкершілігін және балансын айқындайды; 
3.5.1.2 Медициналық білім беру ұйымы педагогикалық, ғылыми және 

клиникалық біліктіліктер арасындағы тиісті қатынасты қоса алғанда, өзінің 
іріктеу саясатында үміткерлердің ғылыми, педагогикалық және клиникалық 
құндылықтары бойынша критерийлерді ескеруге тиіс; 

3.5.1.3 Медициналық білім беру ұйымы медициналық білім беру ұйымының 
қажеттіліктерін және оқытушылардың кәсіби біліктілігін ескере отырып, әрбір 
қызмет түрі үшін уақыт белгілеуді қамтитын оқытушылық, ғылыми және 
сервистік функциялар арасындағы теңгерімді сақтауға мүмкіндік беретін, 
қызметкерлердің қызметі мен даму саясатын айқындауға және енгізуге тиіс; 

3.5.1.4 Медициналық білім беру ұйымы педагогикалық, зерттеу және 
клиникалық біліктілікке тиісті назар аудара отырып, академиялық қызметті 
лайықты тануға кепілдік беретін және марапаттар, қызмет бабында ілгерілету 
және/немесе сыйақы түрінде жүзеге асырылатын қызметкерлердің қызметі мен 
даму саясатын енгізуге тиіс; 

3.5.1.5 Медициналық білім беру ұйымы ынтымақтастық пен интеграцияны 
ынталандыру мақсатында сабақ беру/оқыту әдістері және білім беру 
бағдарламасының жалпы мазмұны, басқа да пәндер мен пәндік салалар туралы 
білімді қамтитын, білім беру бағдарламасының әрбір қызметкерінің жеткілікті 
білуіне кепілдік беретін қызметкерлердің қызметі мен даму саясатын енгізуге 
тиіс; 

3.5.1.6 Медициналық білім беру ұйымы оған оқытушыларды, тек жұмысқа 
жаңадан қабылданған оқытушыларды ғана емес, сонымен қатар ауруханалар мен 
клиникалардан тартылған оқытушыларды да қатыстыратын, оқытушыларды 
оқыту, дамыту, қолдау және бағалауды қамтитын қызметкерлердің қызметі мен 
даму саясатын енгізуге тиіс. 

3.5.1.7 Медициналық білім беру ұйымына қызметкерлерді/оқытушыларды 
іріктеу кезінде өз миссиясына қатынасын, жынысын, ұлтын, дінін, тілін және 
медициналық білім беру ұйымына және білім беру бағдарламасына қатысы бар 
басқа да жағдайларды қамтитын жергілікті жағдайлардың маңыздылығын 
ескерген жөн; 

3.5.1.8 Медициналық білім беру ұйымына қызметкерлерді/оқытушыларды 
жылжыту саясатын әзірлеген және енгізген жөн. 

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 
 Медициналық білім беру ұйымына жұмысқа қабылдау үшін 

оқытушылардың біліктілігіне қандай талаптар қойылады? 
 Кадрларды іріктеуге қатысты медициналық білім беру ұйымының 

шешімдеріне ықпал ететін институционалдық немесе мемлекеттік 
саясат немесе талаптар бар ма? 

 Білім беру бағдарламаларын орындау үшін қажетті негізгі 
биомедициналық ғылымдар, мінез-құлық және әлеуметтік ғылымдар және 
клиникалық ғылымдар оқытушыларының ауқымы мен тепе-теңдігіне 
сәйкес келетін оқытушылар құрамының бейінін қамтамасыз ету үшін 
медициналық білім беру ұйымының қандай саясат жүргізетінін сипаттап 
беріңіз. 
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 Медициналық және медициналық емес бейіндегі оқытушылар мен толық 
және толық емес жұмыс күні жұмыс істейтін оқытушылар арасындағы 
арақатынас қандай болып табылады? 

 Медициналық білім беру ұйымына жұмысқа қабылдау үшін 
оқытушылардың біліктілігіне қандай талаптар қойылады? 

 Медициналық білім беру ұйымының академиялық, ғылыми-зерттеу, 
клиникалық және басқару салаларында оқытушыларды тиісті түрде 
тануға және лайықты сыйақы алуға қатысты қандай саясатты 
жүргізетінін сипаттап беріңіз? 

 Оқытушылардың әлеуетін дамыту мен қолдау және олардың қызметін 
бағалау бойынша қандай тетіктер бар? 

 Қызметкерлердің біліктілігін арттырудың олардың аясында оқытушылар 
өз дағдыларын жетілдіріп, оқытушылық қызметіне объективті баға ала 
алатын қандай бағдарламалары бар немесе жоспарланып отыр? 

 Оқытушылардың біліктілігін арттыру бағдарламаларына қатысуы қалай 
ынталандырылады? 

 Білім беру бағдарламасы бойынша оқытушылардың әлеуетін арттыру 
бағдарламасын және әлеуетті арттыру жоспарын сипаттап беріңіз. 

 Кадрлық саясатта оқытушылар мен студенттер санының білім беру 
бағдарламасының әртүрлі құрамдас бөліктеріне қатысты арақатынасы 
қалай ескерілетінін сипаттап беріңіз? 

 Қызметкерлерді жылжыту саясатына қалайша өзгерістер енгізілетінін 
сипаттап беріңіз. Кафедралар қызметінің ерекшелігін ескере отырып, 
оқытушылар өздерінің мүмкіндіктері мен талаптары туралы ақпаратты 
қалай алады және олар лауазымға қалай тағайындалады?  

 6.1, 6.1.1 кестелерді толтырыңыз 
 
6.1 кесте. Базалық биомедициналық, мінез-құлық, әлеуметтік ғылымдар, 
медициналық этика және құқықтану кафедрасының оқытушылар штаты  
Пәндер  Толық мөлшерлемеге  Тол

ық 
емес 
мөл
шер
леме
ге 

про
фес
сор 

Доцент/ 
қауымдасқан 
профессор 

Ассистен
т/ 
Профессо
рдың 
ассистент
і  

Зер
тха
наш
ы  

Бос 
лауазым
дар  

Биохимия       
Молекулалық 
биология  

      

…….       
Психология        
Әлеуметтану        
………….       
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6.1.1 кесте. Клиникалық пәндер оқытушыларының штаты  
Пәндер  Толық мөлшерлемеге Толық 

емес 
мөлше
рлемег
е 

профес
сор 

Доцент/ 
қауымда
сқан 
професс
ор 

Ассист
ент/ 
Профес
сордың 
ассисте
нті 

Зерт
хана
шы  

Бос 
лауазы
мдар  

Ішкі аурулар 
пропедевтикасы  

      

Ішкі аурулар       
Хирургия       
Акушерлік және 
гинекология  

      

Педиатрия       
………       
 

Анықтамалар мен түсіндірмелер: 
 Кадр саясаты оқыту бағдарламасын жүргізу үшін жоғары білікті 

оқытушылар мен ғалымдардың жеткілікті санын қамтамасыз етуді білдіреді. 
 Практикалық тәжірибе маманның медицинаның тиісті саласында 

танылуын білдіреді. 
 Басқа міндеттер әкімшілік функцияларды, сондай-ақ білім беру және 

зерттеу міндеттерін қамтиды. 
 Тар мамандықтардың оқытушылары жалпы бағдарлама алдында 

міндеттемесіз, тек тар бейіндегі салада оқытатын болады. 
 Оқытуға, кеңес беруге және өз бетінше оқуға арналған уақыт әртүрлі 

жүктемелер арасындағы тепе-теңдікті білдіреді және жұмыс кестелерін 
үйлестіруді қажет етеді.  

 Ғылыми, академиялық қызметті лайықты түрде тану марапаттар, 
көтермелеулер және/немесе сыйақылар есебінен мүмкін болады. 

 Сабақ беру мен оқытуға арналған уақыт клиникалық жұмыс бойынша 
жүктеме арасындағы тепе-теңдікті болжайды және жұмыс кестесінің 
үйлестірілуі мен келісілуін қарауды талап етеді.  

 Оқытушылардың қызметін мерзімді бағалау студенттерден оқытушыға 
кері байланысты қамтиды.  
 
 

3.6 6 СТАНДАРТ. «БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ» 
 
3.6.1 МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ 

ЖАБДЫҚТАУ  
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3.6.1.1 Медициналық білім беру ұйымының оқытушылар мен студенттер 
үшін білім беру бағдарламасының барабар орындалуын қамтамасыз етуге 
мүмкіндік беретін жеткілікті материалдық-техникалық базасының болуы тиіс; 

3.6.1.2 Медициналық білім беру ұйымы оған қажетті ақпаратты қамтамасыз 
ету және зиянды заттардан, микроорганизмдерден қорғау, зертханада және 
жабдықты пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау кіретін, 
қызметкерлер, студенттер, пациенттер және оларға күтім жасайтындар үшін 
қауіпсіз ортаны қамтамасыз етуге тиіс. 

3.6.1.3 Медициналық білім беру ұйымы клиникалар (бастапқы, 
мамандандырылған және жоғары мамандандырылған көмек көрсету жөніндегі), 
амбулаториялық-емханалық қызметтер (БМСК қоса алғанда), бастапқы 
медициналық-санитариялық көмек мекемелері, денсаулық сақтау орталықтары 
және халыққа медициналық көмек көрсететін басқа да мекемелер, сондай-ақ 
клиникалық оқыту жүргізуге мүмкіндік беретін клиникалық дағдылар 
орталықтары/зертханалары кіретін клиникалық базалардың саны мен санаттарын 
қоса алғанда, студенттердің барабар клиникалық тәжірибе алуы үшін қажетті, 
клиникалық базалардың мүмкіндіктерін пайдалана отырып клиникалық оқытуды 
жүргізуге және негізгі клиникалық пәндер бойынша ротацияны; пациенттердің 
жеткілікті саны мен санаттарын; студенттердің клиникалық практикасын 
бақылау мүмкіндігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін ресурстарды 
қамтамасыз етуге тиіс. 

3.6.1.4 Медициналық білім беру ұйымына оқу практикасындағы дамуға 
сәйкес келуге тиіс материалдық-техникалық базаны үнемі жаңарту, кеңейту және 
нығайту арқылы студенттердің оқу ортасын жақсартқан жөн. 

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 
 Білім беру бағдарламасының клиникалық емес құрамдас бөліктерін 

қамтамасыз ету үшін қолда бар материалдық-техникалық базаның әрбір 
элементінің қысқаша сипаттамасын беріңіз. 

 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасын іске асыру үшін 
білім беру ресурстарының барабарлығын қалай тексереді? 

 Анықталған кемшіліктерді жоюға ресурстық қаражат бөлу үшін 
медициналық білім беру ұйымы қандай өкілеттіктерге ие? 

 Университет аумағында және клиникалық оқу базаларында сабақтар 
кезінде және сабақтан тыс уақытта қауіпсіз оқытуды және қауіпсіз оқу 
ортасын қамтамасыз ететін қауіпсіздік жүйесін және жауапты 
персоналды сипаттап беріңіз. 

 Медициналық білім беру ұйымының студенттері, оқытушылары мен 
қызметкерлері үшін апаттық және өзге зілзалалар мен төменше 
жағдайларға дайындалуға арналған және ұсынылатын бастамаларды, 
соның ішінде жоспарлау, міндетті оқыту және ресурстардың 
қолжетімділігі бойынша қызметті сипаттап беріңіз.  

 Оқу бөлмелерінде, зертханаларда және жабдықты пайдаланған кезде 
қауіпсіз ортаны қамтамасыз ету тетіктерін сипаттап беріңіз. 
Қауіпсіздік техникасын сақтаудың қолда бар нұсқаулықтары мен 
ережелері қызметкерлердің, студенттердің назарына қалайша 
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жеткізіледі? 
 Материалдық-техникалық базаны жаңарту мен нығайту және олардың 

оқытудағы заманауи технологияларға сәйкестігін қамтамасыз ету үшін 
қандай тетіктер пайдаланылады? 

 Анықталған қажеттіліктер мен басымдықтарға сәйкес материалдық-
техникалық базаны жақсарту бойынша қандай жоспарлар бар екенін 
көрсетіңіз. 

 
3.6.2 АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР  
3.6.2.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасында тиісті 

ақпараттық және коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалануға және 
бағалауға бағытталған саясатты анықтауға және енгізуге тиіс. 

3.6.2.2 Медициналық білім беру ұйымы жалпы білім беретін, базалық және 
бейіндік пәндер бойынша кітапхана ресурстарын, оның ішінде қағаз және 
электрондық нұсқадағы оқу, әдістемелік және ғылыми әдебиеттер, мерзімді 
басылымдар қорын, ғылыми дерекқорларға қол жеткізуді қамтамасыз етуге тиіс. 

3.6.2.3 Медициналық білім беру ұйымы білім беру ұйымдарының 
аумағында білім беру Интернет-ресурстарына қолжетімділікті, WI-FI жұмыс 
істеуін қамтамасыз етуге тиіс.  

3.6.2.4 Медициналық білім беру ұйымына оқытушылар мен студенттерге өз 
бетінше оқу үшін ақпараттық және коммуникациялық технологияларды 
пайдалану; ақпаратқа қол жеткізу; пациенттерді жүргізу; денсаулық сақтау 
жүйесіндегі жұмыс үшін мүмкіндіктер ұсынған жөн. 

3.6.2.5 Медициналық білім беру ұйымының студенттердің пациенттің тиісті 
деректеріне және денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелеріне қол жеткізуін 
қамтамасыз еткені жөн. 
  Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 
 Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды оқыту 

бағдарламасында пайдалануға қатысты қолданыстағы саясатты 
сипаттап беріңіз? 

 Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар жөніндегі саясатты 
тұжырымдау және енгізу үшін жауапты комитеттің немесе бөлімшенің 
құрамын сипаттап беріңіз? 

 Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды оқыту 
бағдарламасына енгізуге ресурс бөлу үшін қандай өкілеттіктерге ие? 

 Білім беру бағдарламасында пайдаланылатын тиісті ақпараттық және 
коммуникациялық технологияларды бағалау тетіктерін сипаттап 
беріңіз? 

 Білім беру бағдарламасын қолдау үшін заманауи және жоғары сапалы 
ақпараттық ресурстарға кіру (MEDLINE, EMBASE библиографиялық 
базаларына кіру, электрондық кітаптарға және анықтамалық 
материалдарға кіру, электрондық журналдарға кіру) қалайша жүзеге 
асырылатындығын сипаттап беріңіз? 

 Кітапхана қорын сипаттап беріңіз. 
 Оқытушылар мен студенттер үшін ақпараттық және коммуникациялық 



БАЗАЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАСТАПҚЫ АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

65 
 

технологияларды пайдалану бойынша арнайы дайындау бағдарламалары 
бар ма? 

 
3.6.3 МЕДИЦИНА САЛАСЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ 

ЖЕТІСТІКТЕР  
3.6.3.1 Медициналық білім беру ұйымының білім беру бағдарламасының 

негізі ретінде медицина саласында зерттеу қызметі және ғылыми жетістіктері 
болуы тиіс; 

3.6.3.2 Медициналық білім беру ұйымы ғылыми зерттеулер мен білім беру 
арасындағы өзара байланысқа ықпал ететін саясатты анықтауы және енгізуі тиіс; 

3.6.3.3 Медициналық білім беру ұйымы медициналық білім беру ұйымының 
ғылыми-зерттеу базасы және ғылыми зерттеулер саласындағы басым бағыттары 
туралы ақпарат беруге тиіс. 

3.6.3.4 Медициналық білім беру ұйымына ғылыми зерттеулер мен білім беру 
арасындағы өзара байланыстың оқытуда ескерілетініне; студенттерді медицина 
саласындағы ғылыми зерттеулерге және олардың дамуына қатысуға 
ынталандыратындығына және дайындайтындығына кепілдік берген жөн. 

  
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 

 Ғылыми-зерттеу базасын және ғылыми зерттеулер бойынша жүзеге 
асырылатын бағдарламаларды қысқаша сипаттап беріңіз?  

 Ғылыми зерттеулер мен білім беру бағдарламасы арасындағы байланысты 
қамтамасыз ететін тетіктерді сипаттап беріңіз? 

 Ғылыми зерттеулердің жетістіктері мен нәтижелерінің медициналық 
білім беру ұйымының білім беру бағдарламасында және сабақ беруде 
көрініс тапқанын растау үшін қандай тетіктер бар? 

 Студенттерді медицинада ғылыми зерттеулер жүргізуге қалай тарту 
жоспарлануда? 

 6.4 кестені толтырыңыз. 
 
 
6.4 кесте. Медициналық білім беру ұйымының ғылыми зерттеудерінің 
негізгі бағыттары (білім беру бағдарламасының шеңберінде) 

Ғылыми 
жобалар/б
ағдарлама

лар 
тақырыбы
ның атауы 

Тапсы
рыс 

беруші 
және 

қаржы
ланды
ру көзі 

Бас
шын
ың 

Т.А.
ӘА.  

 
Ор

ынд
ау 

мер
зімі 

Бірле
сіп 

орын
дауш

ы 
ұйым
дар, 

оның 
ішінд

е 
шете
лдік 

Жергіл
ікті 

(елдік) 
жариял
анымд

ар 
саны 

Жақын 
және 
алыс 
шетелд
ердегі 
жариял
анымд
ар 
саны 

 

Автор
лық 

куәлік
тер, 

алдын 
ала 

патент
тер, 

патент
тер, 

басқа 
да 

Енгізі
лген 

ғылы
ми-

техни
калық 
әзірле
мелер

дің 
саны 
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 Жиыны            
 

3.6.4 БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ САРАПТАМА  
3.6.4.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру саласында сараптамаға 

қол жеткізу мүмкіндігіне ие болуға және медициналық білім беру процестерін, 
практикасын және проблемаларын зерделейтін және университеттің 
медициналық білім беруді дамыту бөлімімен немесе басқа ұлттық және 
халықаралық институттардың сарапшыларын тартумен қамтамасыз етілетін, 
медициналық білім беруде зерттеулер жүргізу тәжірибесі бар дәрігерлерді, білім 
беру саласындағы психологтар мен әлеуметтанушыларды тарта алатын 
сараптама жүргізуге тиіс. 

3.6.4.2 Медициналық білім беру ұйымы білім беру саласында сараптаманы: 
- білім беру бағдарламасын әзірлеуде; 
-сабақ беру мен білімдер мен дағдыларды бағалау әдістерін әзірлеуде 

пайдалану жөніндегі саясатты анықтауға және енгіуге тиіс. 
3.6.4.3 Медициналық білім беру ұйымына қызметкерлердің әлеуетін дамыту 

үшін медициналық білім беру саласындағы ішкі немесе сыртқы сараптаманы 
пайдаланудың дәлелдемелерін ұсынған жөн; 

3.6.4.4 Медициналық білім беру ұйымына медициналық білім берудегі 
теориялық, практикалық және әлеуметтік мәселелерді зерттеуді қамтитын пән 
ретінде білім беруді бағалауда және медициналық білім берудегі зерттеулерде 
сараптаманы дамытуға тиісті көңіл бөлген жөн; 

3.6.4.5 Медициналық білім беру ұйымы қызметкерлердің медициналық 
білім беруде зерттеулер жүргізуге ұмтылысы мен мүдделеріне жәрдемдесуге 
тиіс. 

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 

 Медициналық білім беруде сараптама жүргізудің қолданыстағы 
тәжірибесін сипаттап беріңіз. Зерттеулердің басым бағыттары қалай 
анықталады және олар білім беру бағдарламаларының қажеттіліктеріне 
бағытталған ба? 

 Білім беру саласында осындай сараптама мен зерттеулер жүргізуге 
жауапты құрылымдық бөлімше анықталған ба? Мұндай бөлімшенің 
құрылымы мен өкілеттіктерін сипаттап беріңіз. 

 Медициналық білім беру ұйымы психологтарды, әлеуметтанушыларды 
және/немесе сыртқы сарапшыларды медициналық білім беруде зерттеулер 
жүргізуге, білім беру бағдарламаларын әзірлеуге, оқыту әдістері мен 
бағалау әдістерін әзірлеуге қатыстырудың қандай практикасына ие? 
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 Медициналық білім беру ұйымы медициналық білімнің ішкі сараптамасына 
немесе білім беру саласындағы қандай да бір басқа сараптамаға қол 
жеткізе ала ма? Қызметкерлердің әлеуетін дамыту үшін осындай 
сараптаманы қолдануды сипаттап беріңіз. 

 Медициналық білім беру ұйымы білім беруді зерттеу мен бағалауда және 
медициналық білім беруді пән ретінде зерттеуде сараптаманы дамыту 
жөнінде қандай практикаға ие? 

 Медициналық білім беруді зерттеу бойынша қызметкерлерді қолдау үшін 
қандай тетіктер бар? 

 
3.6.5 БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА АЛМАСУ  
3.6.5.1 Медициналық білім беру ұйымы басқа медициналық жоғары оқу 

орындарымен, қоғамдық денсаулық сақтау мектептерімен, стоматология, 
фармация факультеттерімен және университеттердің басқа да факультеттерімен 
ұлттық және халықаралық деңгейлерде ынтымақтастыққа арналған саясатты 
айқындауға және енгізуге тиіс; 

3.6.5.2 Медициналық білім беру ұйымының осыларға білім беру 
бағдарламаларының элементтерін өзара тану туралы келісімдер жасасу және 
жоғары оқу орындары арасында бағдарламаларды белсенді үйлестіру және 
кредиттік бірліктердің ашық жүйесін және курстардың икемді талаптарын 
пайдалану ықпал етуі мүмкін білім беру кредиттерін аудару және өзара есепке 
алу тетіктерінің болуы тиіс. 

3.6.5.3 Медициналық білім беру ұйымына тиісті ресурстармен қамтамасыз 
ете отырып, қызметкерлер мен студенттердің (академиялық, әкімшілік және 
оқытушылар штаты) өңірлік және халықаралық алмасуына жәрдемдескен жөн; 

3.6.5.4 Медициналық білім беру ұйымына қызметкерлердің, студенттердің 
қажеттіліктерін ескере отырып және этикалық қағидаларды сақтай отырып, 
алмасудың мақсаттарға сәйкес ұйымдастырылғанына кепілдік берген жөн. 

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 
 Медициналық білім беру ұйымы басқа МБҰ-мен ынтымақтастыққа 

қатысты қандай саясат жүргізеді? 
 Басқа МБҰ-мен ынтымақтастықтың қазірде бар түрлерінің қысқаша 

сипаттамасын беріңіз және олардың сипаттамасын сипаттап беріңіз. 
 Медициналық білім беру ұйымының білім беру кредиттерін аударуға және 

өзара есепке алуға қатысты саясаты мен практикасы қандай? 
 Басқа медициналық білім беру ұйымдарымен өңірлік және халықаралық 

ынтымақтастықты дамытуға бағытталған қазіргі қызметті сипаттап 
беріңіз. 

 Студенттер (болған кезде) мен оқытушылар алмасу жөнінде және 
бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу туралы практиканы сипаттап 
беріңіз және ақпарат келтіріңіз. 

 Халықаралық ынтымақтастыққа ресурстар бөлу үшін медициналық білім 
беру ұйымы қандай өкілеттіктерге ие? 
 
Анықтамалар мен түсіндірмелер: 
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 Оқыту орындарында материалдық-техникалық қамтамасыз ету болып 
дәріс залдары, оқу кабинеттері, зертханалар, кітапханалар, ақпараттық-
технологиялық жабдық, сондай-ақ бұл жарамды болғанда демалыс орындары 
табыла алады. 

 Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалану саясаты 
барлық қажетті ресурстарды (компьютерлер, ішкі және сыртқы желілер және 
басқа да байланыс құралдары) қамтиды және кітапхана қызметтерін 
пайдалануды шамалайды.  

 Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану дәлелді 
медицина үшін және білім алушыларға үздіксіз медициналық білім беру мен 
кәсіби дамуға дайындау үшін білім берудің бір бөлігі бола алады.  

 Медициналық және ғылыми зерттеулер медициналық-биологиялық, 
клиникалық, мінез-құлық ғылымдарының және әлеуметтік ғылымдардың 
базалық деңгейіндегі ғылыми зерттеулерді қозғайды. Медициналық ғылым озық 
медициналық білімдер мен зерттеулердің академиялық жетістіктерін білдіреді.  

  Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасының медициналық 
зерттеулерінің негізі оқыту ортасының немесе үлестес мекемелердің және / 
немесе оқытушылар құрамының шәкіртақылық және ғылыми құзыреттерінің 
аясындағы ғылыми-зерттеу жұмысында қамтамасыз етілетін болады. 

 Білім беру саласындағы сараптама дипломнан кейінгі медициналық 
оқытудың процестерімен және практикаларымен байланысты мәселелерді 
шешуге бағытталған және медициналық білім беруде жұмыс тәжірибесі бар 
сарапшыларды, педагог-психологтар мен әлеуметтанушыларды және т.с. қосады. 
Медициналық білім беру ұйымының оқу бөлімі өткізуі немесе басқа ұлттық 
немесе халықаралық ұйымнан алынған болуы мүмкін. 

 Педагогикалық зерттеулер оқытудың және оқыту әдістерінің тиімділігін, 
сондай-ақ неғұрлым кең институционалдық мәнмәтінді зерттейді. 

 Оқу нәтижелерін беру бағдарламаны институттар/университеттер 
арасында белсенді үйлестіру және кредиттерді пайдалану арқылы жүргізілуі 
мүмкін. 
 
 

3.7 7 СТАНДАРТ. «БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН БАҒАЛАУ» 
 
3.7.1 Медициналық білім беру ұйымының оқытудың миссиясын, талап 

етілетін түпкілікті нәтижелерін, білім беру бағдарламасының мазмұнын, білім 
мен дағдыларды, білім беру ресурстарын бағалауды ескере отырып, білім беру 
бағдарламасын мониторингтеу тетіктерінің болуы тиіс.  

3.7.2 Медициналық білім беру ұйымы студенттерді қабылдау саясатына 
және білім беру мен денсаулық сақтау жүйесінің медициналық кадрларға 
қажеттіліктеріне қатысты бағдарламаны бағалауды жүргізуге тиіс.  

3.7.3 Медициналық білім беру ұйымы мүдделі тараптардың бағдарламаны 
бағалауға қатысуына кепілдік беруге тиіс. 
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3.7.4 Медициналық білім беру ұйымына басшылық пен барлық мүдделі 
тараптар үшін білім беру бағдарламасын бағалау процесінің және нәтижелерінің 
ашықтығын қамтамасыз ету тетіктерін қарастырған жөн. 

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 
 Медициналық білім беру ұйымы өзінің бағдарламасын қалайша 

бағалайды? 
 Бағдарламаның орындалуы және жалпы түпкілікті нәтижелер 

бойынша деректердің мониторингін тәуелсіз жүзеге асыратын 
және анықталған проблемалардың тиісті органға ұсынылуын 
қамтамасыз ететін топ бар ма? 

 Білім беру бағдарламасын зерделеу және бағалау үшін қандай 
деректерді жинау жүргізіледі? 

 Білім беру бағдарламасын, студенттердің прогресін зерттеу мен 
бағалаудың қандай тетіктері бар? 

 Проблемаларды анықтау және оқытудың түпкілікті нәтижелеріне 
қол жеткізу үшін қандай тетіктер қолданылады? 

 Білім беру бағдарламасын бағалау нәтижелері қалайша 
таратылатын болады? 

 Басқа мүдделі тараптар оқыту бағдарламасына мониторинг пен 
бағалау жүргізу және жақсарту процесіне қаншалықты дәрежеде 
тартылатын болады? 

 
Анықтамалар мен түсіндірмелер: 
• Білім беру бағдарламасын бағалау мониторинг, кері байланыс деректерін 

және бағдарламаны бағалау бойынша арнайы зерттеулердің нәтижелерін 
пайдалана, сондай-ақ миссияға қатысты білімнің сапасын және оқытудың 
белгіленген түпкілікті нәтижелерін растау мақсатымен деректерді жинау мен 
талдаудың сенімді және дұрыс әдістерін пайдалана отырып, білім беру 
бағдарламасының тиімділігі мен барабарлығын зерттеу үшін ақпаратты жүйелі 
жинау процесі болып табылады. Бағдарламаны бағалау оқытудың ұзақтығы, 
бағалау критерийлері, емтихандардағы тапсырулар мен құлаулардың, бағалаудың 
табысты нәтижелерінің және оқудан шығарудың жиілігі туралы, сондай-ақ 
студенттер ерекше қызығушылық тудыратын медицина салаларында өткізген 
уақыт туралы ақпаратты қосады. Білім беру бағдарламасын бағалау үшін сыртқы 
сарапшыларды және сыртқы ұйымдарды/инститттарды қатыстыру, медициналық 
білім беру мен бағалау саласындағы сарапшыларды, реттеуші органдарды 
қатыстыру одан арғы жерде білім беру сапасын жақсартатын болады. 

• Бағдарламаны мониторингілеу лайықты оқытуды қамтамасыз ету және 
жақсартуды қажет ететін салаларды айқындау мақсатымен білім беру 
бағдарламасының түйінді аспектілері туралы деректерді үнемі жинауды қосады. 
Деректерді жинау көбінесе студенттерді қабылдауға, білімдер мен дағдыларды 
бағалауға, білім беру бағдарламасын аяқтауға қатысты әкімшілік рәсімдердің 
бөлігі болып табылады.  



БАЗАЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАСТАПҚЫ АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

70 
 

•  Анықталған проблемалар өзіне оқытудың белгіленген нәтижелерінің 
жеткіліксіз орындалуын, оқытудың белгіленген нәтижелеріне жету туралы 
ақпаратты зерттеулер мен зерделеуді жүргізуді, қажетті араласуды және 
түзетуші әрекеттердің жоспарларын, бағдарламаны және жақсартуды әзірлеуді 
жүргізу мақсатымен кері байланыс ретінде пайдаланылуы мүмкін кемшіліктер 
мен проблемаларды қосатын болады, бұл оқыту үшін қауіпсіз және қолдаушы 
ортаны жасау мен оқытушылардан және студенттерден кері байланысты қажет 
етеді.  

•  Кері байланыс академиялық штаттың есептерін, пікірлерін және процесс 
пен білім беру бағдарламасының өнімдері туралы өзге де ақпаратты қосады. 
 
3.8 8 СТАНДАРТ. «БАСҚАРУ ЖӘНЕ ЖҰРТШЫЛЫҚҚА АҚПАРАТ 
БЕРУ» 

3.8.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламаларына және 
оқытудың түпкілікті нәтижелеріне қол жеткізуге жауапты құрылымдық 
бөлімшені айқындауға тиіс. 

3.8.2 Білім беру бағдарламаларына жауапты құрылымдық бөлімшенің сабақ 
беру және оқыту әдістерін жоспарлау және енгізу, студенттерді бағалау, білім 
беру бағдарламаларын және оқыту курстарын бағалау үшін бөлінген 
ресурстарды бөлуді қоса алғанда, білім беру бағдарламаларын жоспарлау және 
енгізу үшін өкілеттіктері болуға тиіс. 

3.8.3 Медициналық білім беру ұйымы басшылықтың/қызметкерлердің 
базалық медициналық білім беру жөніндегі жауапкершілігі мен міндеттерін 
анықтауға тиіс. 

3.8.4 Медициналық білім беру ұйымы  БББерекшелігі туралы нақты, 
объективті, өзекті ақпаратты жариялауға тиіс, онда күтілетін оқу нәтижелерін 
көрсете отырып, іске асырылатын бағдарламалар;  БББбітірген соң біліктілікті 
беру мүмкіндігі туралы ақпарат; сабақ беру, оқыту, бағалау рәсімдері туралы 
ақпарат; білім алушыларға берілетін өту балдары мен оқу мүмкіндіктері туралы 
мәліметтер; түлектерді жұмысқа орналастыру мүмкіндіктері туралы ақпарат 
қамтылуға тиіс. 

3.8.5 Медициналық білім беру ұйымы  БББерекшелігі туралы нақты, 
объективті, өзекті ақпаратты жариялауға тиіс, онда күтілетін оқу нәтижелерін 
көрсете отырып, іске асырылатын бағдарламалар;  БББбітірген соң біліктілікті 
беру мүмкіндігі туралы ақпарат; сабақ беру, оқыту, бағалау рәсімдері туралы 
ақпарат; білім алушыларға берілетін өту балдары мен оқу мүмкіндіктері туралы 
мәліметтер; түлектерді жұмысқа орналастыру мүмкіндіктері туралы ақпарат 
қамтылуға тиіс.  

3.8.6 Медициналық білім беру ұйымы кең жұртшылықты және мүдделі 
тұлғаларды хабардар ету үшін ақпаратты таратудың әртүрлі тәсілдерін, оның 
ішінде БАҚ-ты, ақпараттық желілерді қарастыруға тиіс. 

3.8.7 Медициналық білім беру ұйымы  БББПОҚ-ы туралы,  БББшеңберінде 
әріптестермен ынтымақтастық және өзара іс-қимыл туралы барабар және 
объективті ақпарат жариялауға тиіс. 



БАЗАЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАСТАПҚЫ АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

71 
 

3.8.8 Медициналық білім беру ұйымы веб-ресурста ЖОО жалпы және білім 
беру бағдарламалары қимасында сипаттайтын ақпараттың көрсетілуін көрсетуге 
тиіс. 

3.8.9 Медициналық білім беру ұйымына жүйелі шолуларды қоса алғанда, 
сапа менеджменті бағдарламасын жасаған жөн. 

3.8.10 Медициналық білім беру ұйымына олар бюллетеньдерде 
жарияланатын, ЖОО-ның веб-сайтында орналастырылатын, танысу және 
орындау үшін хаттамаларға енгізілетін басқару жүйесінің және қабылданатын 
шешімдердің ашықтығын қамтамасыз еткен жөн. 

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 

 Басқару құрылымын, оның құрамдас бөліктерін және олардың 
функцияларын сипаттап беріңіз. 

 Егер медициналық МБҰ университеттің бір бөлігі немесе филиалы болып 
табылған жағдайда, медициналық білім беру ұйымы мен университет 
арасындағы өзара қарым-қатынастарды сипаттап беріңіз.  

 Академиялық қызметкерлердің, білім алушылардың және басқа мүдделі 
тараптардың әртүрлі басқарушы құрылымдар мен комитеттердегі 
өкілдігін және атқарымдарын сипаттап беріңіз. 

 Білім беру бағдарламасының жекелеген бөліктері үшін жауапкершілікті 
көрсете отырып, медициналық білім беру ұйымының академиялық басқару 
құрылымын сипаттап беріңіз.  

 Медициналық білім беру ұйымының академиялық басшылығының оқытудың 
миссиясы мен мақсаттарына және түпкілікті нәтижелеріне жетуге 
қатысты қызметі қалайша зерделеніп, бағаланады. 

  БББтуралы ақпаратты тарату қалай жүреді?  
 Басқару шешімдері білім беру процесін жүзеге асыратын барлық 

оқытушыларға қалайша жетеді? 
 Сапа менеджментін қамтамасыз ету процесін сипаттап беріңіз.  

 
Анықтамалар мен түсіндірмелер: 
 Басқару оқыту бағдарламасын және қатысушы 

институттарды/факультеттерді/бөлімшелерді реттейтін актіні және/немесе 
құрылымды білдіреді. Басқару бірінші кезекте институционалдық және 
академиялық саясатты, процестерді жасауға, сондай-ақ саясаттың енгізілуін 
бақылауға қатысты. Институционалдық және академиялық саясат, әдетте, ББ-
ның миссиясы, білім алушыларды қабылдау саясаты, персоналды алу мен 
қабылдау саясаты және практикалық денсаулық сақтаумен өзара әрекеттестік 
пен байланыстар бойынша шешімдер және басқа сыртқы байланыстар секілді 
аспекттерді қамтиды. 

 Ашықтық ақпарартты сайт, ақпараттық жүйелер, баспа бұқаралық ақпарат 
құралдары және т.б. арқылы тарату есебінен қамтамасыз етілуі мүмкін, бұл ретте 
процестің барлық қатысушылары басқарушылық шешім туралы біледі, оны 
талқылай алады. 
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 Академиялық басшылық – бұл бағдарламаны іске асырудағы кәсіби 
мәселелер бойынша шешімдер үшін, сабақ беру мен оқытуда, денсаулық сақтау 
жүйесінде зерттеулер жүргізу мен қызметтер көрсетуде, әкімшілік ету мен 
басқаруда академиялық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін жауапты 
болып табылатын позициялар мен адамдар және ректорды, проректорларды, 
декандарды, кафедра меңгерушілерін, құрылымдық бөлімшелердің басшыларын, 
курстардың басшыларын, ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтардың 
басшыларын, сондай-ақ тұрақты комиссиялардың (білім алушыларды іріктеуге, 
білім беру бағдарламаларын жоспарлауға және білім алушыларға кеңес беруге 
арналған) төрағаларын қосады.  

  Білім беру бағдарламасының бюджетін басқару әр ұйым мен әр елдегі 
бюджет практикасына байланысты болады және оқыту бағдарламасының ашық 
бюджеттік жоспарымен байланысты болады. 

  Әкімшілік штат/персонал - бұл саясат пен жоспарларды қабылдау мен 
іске асыруда әкімшілік қолдау үшін жауапты болып табылатын, басқару мен 
басқарушылық құрылымдарға жататын позициялар мен адамдар және, 
әкімшіліктің ұйымдық құрылымына байланысты кеңсенің бастығы мен 
қызметкерлерінен немесе бағдарлама өкілдерінің хатшылығынан және кәсіби 
басшылықтан, қаржы басқармасының басшыларынан, бюджет және бухгалтерлік 
бөлімдерден персоналдан, жоспарлау, персоналды басқару бөлімдерінен 
лауазымды тұлғалар мен қызметкерлерден және АТ мамандарынан тұрады.  
 Сапаны бақылаудың ішкі бағдарламасы басқаруды тексеру және оны одан 

әрі жетілдіру қажеттілігін қарастыруды білдіреді. 
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ҚОСЫМШАЛАР 

 
1-ШІ ҚОСЫМША 

 

Сапар бағдарламасының ұсынылатын нысаны 

 
 
 

 
КЕЛІСІЛДІ 
Ректор __________________________ 
 (медициналық білім беру ұйымының атауы) 

_______________ Т.А.ӘА.  
201_ жылғы «___» ___________ 

БЕКІТЕМІН 
«Аккредиттеу және рейтингтің 
тәуелсіз агенттігі» КЕМ 
директоры 
____________ Жұмағұлова А.Б. 
201_ жылғы «___» ___________ 

 
 
 

НААР СЫРТҚЫ САРАПТАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ 
_________________________________________ САПАРЫНЫҢ 

медициналық білім беру ұйымының атауы 

БАҒДАРЛАМАСЫ 
Сапардың күні: 201__ жылғы ___ ___________ 
Келу күні: 201__ жылғы ___ ___________  
Кету күні: 201__ жылғы ___ ___________ 

 
Күні 
мен 
уақ
ыты 

ССК-ның 
нысаналы 
топтармен 
жұмысы  

Нысаналы топтарға қатысушылардың тегі, 
аты, әкесінің аты және лауазымдары 

Өткізу 
орны 

201__ ж. «__» ___________  
Бір 
күн 
ішін
де 

ССК 
мүшелеріні
ң кіруі 

 Мейманха
на 

16.0
0-

18.0
0 

ССК алдын 
ала кездесу 
(жауапкерш
ілікті бөлу, 
сапардың 
негізгі 
мәселелері 

НААР сыртқы сарапшылары Мейманха
на 
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мен 
бағдарлама
ларын 
талқылау) 

18.0
0-
19.0
0 

Кешкі ас 
(тек ССК 
мүшелері) НААР сыртқы сарапшылары  

1-ші күн: 201__ ж. «__» ___________  
9.00-
9.30 

Сарапшыла
рмен 
ұйымдасты
рушылық 
мәселелерді 
талқылау  

НААР сыртқы сарапшылары  Бас корпус,  
ССК 
арналған 
кабинет 

9.30-
10.0

0 

МБҰ 
басшысыме
н кездесу 

Басшы (ТАӘА) БҰ 
басшысын
ың 
кабинеті 

10.0
0-

10.3
0 

МБҰ 
басшысыны
ң 
орынбасарл
арымен 
(проректорл
ар, 
директорды
ң орынб., 
вице-
президентте
р) кездесу 

Лауазымы ТАӘА Бас корпус,  
Конференц
-зал 

10.3
0-

11.15 

МБҰ 
құрылымды
қ 
бөлімшелер
інің 
басшылары
мен кездесу 

Лауазымы ТАӘА (немесе №_ қосымша) Бас корпус,  
Конференц
-зал 

11.15
-

11.30 

Ішкі 
талқылауме
н кофе-
брейк 

тек ССК мүшелері ССК 
кабинеті 

11.30
-

МБҰ көзбен 
шолу 

Лауазымы ТАӘА Бағыт 
бойынша 
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12.4
5 

13.0
0-

14.0
0 

Түскі ас 
(тек ССК 
мүшелері) 

Түскі асқа үзіліс  

14.0
0-

14.1
5 

ССК 
жұмысы 

 ССК 
кабинеті 

14.1
5-

15.0
0 

 
БББбасшыл
арымен 
кездесу 

Лауазымы ТАӘА (немесе №_ қосымша) Бас корпус,  
Конференц
-зал 

15.0
0-

15.4
5 

Кафедралар
дың 
басшылары
мен кездесу 

Лауазымы ТАӘА (немесе №_ қосымша) Бас корпус,  
Конференц
-зал 

15.4
5-

16.0
0 

Ішкі 
талқылауме
н кофе-
брейк 

тек ССК мүшелері  

16.0
0-

17.0
0 

Оқытушыла
рмен 
кездесу  

Оқытушылардың тізімдері (№_ қосымша) 
 

1-кластер: 
№1 ағ. ауд. 
2-кластер: 
№2 ағ. ауд. 
3-кластер: 
№3 ағ. ауд. 

17.0
0-

18.0
0 

Оқытушыла
рдың 
сауалнамас
ы (қатар)  

Аккредиттелетін ББ-ның ПОҚ №513-519 
компьют. 
кл.  

17.0
0-

18.0
0 

ССК 
жұмысы (1-
ші күннің 
нәтижедері
н талқылау 
және 
қорытынды
ларын 
шығару) 

 ССК 
кабинеті 

18.0
0-

19.0

Кешкі ас 
(тек ССК 
мүшелері) 
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0 
 2-ші күн: 201__ ж. «__» ___________  

09.0
0-

09.3
0 

ССК 
жұмысы 
(ұйымдасты
рушылық 
мәселелерді 
талқылау) 

 ССК 
кабинеті 

09.3
0-

12.3
0 

Кафедралар
ға бару  

Лауазымы ТАӘА №5 оқу 
корпусы  
 
№2 оқу 
корпусы  
 

09.3
0-

12.3
0 

Сабақтарға 
қатысу  

Аккредиттелетін  БББкестелері бойынша №2, 5 оқу 
корпустар
ы 

12.3
0-

13.0
0 

ССК 
жұмысы 
(пікірлер 
алмасу) 

 ССК 
кабинеті 

13.0
0-

14.0
0 

Түскі ас 
(тек ССК 
мүшелері) 

Түскі асқа үзіліс  

14.0
0-

15.0
0 

Білім 
алушыларм
ен кездесу  

Аккредиттелетін ББ-ның білім алушылары (№_ 
қосымша) 

1-кластер: 
№1 ағ. ауд. 
2-кластер: 
№2 ағ. ауд. 
3-кластер: 
№3 ағ. ауд. 

15.0
0-

16.0
0 

Білім 
алушыларға 
сауалнама 
жүргізу 
(қатарлас) 

Аккредиттелетін ББ-ның білім алушылары №513-519 
комп.кл. 

15.0
0-

16.0
0 

Жұмыс 
берушілерм
ен кездесу 

Мемлекеттік және қаржы мекемелерінің 
өкілдері, өндірістік кәсіпорындар мен 
ұйымдардың басшылары (№_ қосымша) 

№1ағынды
қ 
аудитория 

16.0
0-

16.3

Ішкі 
талқылауме
н кофе-

тек ССК мүшелері ССК 
кабинеті 



БАЗАЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАСТАПҚЫ АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

78 
 

0 брейк 
16.3
0-

17.0
0 

Түлектерме
н кездесу 

Әр  БББбойынша өкіл – түлектер (№_ 
қосымша) 

№1ағынды
қ 
аудитория  

17.0
0-

18.0
0 

ССК 
жұмысы 
(бейіннің 
бағалау 
параметрле
рін 
талқылау, 2-
ші күннің 
нәтижелері
н талқылау 
және 
қорытынды
ларын 
шығару)  

тек ССК мүшелері ССК 
кабинеті 

18.0
0-

19.0
0 

Кешкі ас 
(тек ССК 
мүшелері) 

  

 3-ші күн: 201__ ж. «__» ___________  
09.0
0-

09.3
0 

ССК 
жұмысы 
(ұйымдасты
рушылық 
мәселелерді 
талқылау) 

 ССК 
кабинеті 

09.3
0-

12.3
0 

Практика 
базаларына, 
кафедра 
филиалдары
на (клиника 
базаларына, 
оқу-
клиника 
орталықтар
ына) бару 

ТАӘА, 
практикалар 
базалары 

 №_ 
қосымша 

12.3
0-

13.0
0 

ССК 
жұмысы 
(ССК бару 
нәтижелері 

 ССК 
кабинеті 
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туралы 
ауызша 
алдын ала 
пікірді 
алқалы 
келісу және 
дайындау) 

13.0
0-

14.0
0 

Түскі ас 
(тек ССК 
мүшелері) 

Түскі асқа үзіліс  

14.0
0-
16.3
0 

ССК 
жұмысы  

 ССК 
кабинеті 

16.3
0-

17.0
0 

ССК-ның 
БҰ 
басшылығы
мен 
қорытынды 
кездесуі  

ЖОО және құрылымдық бөлімшелердің 
басшылары 

Бас корпус,  
конференц
-зал 

 
18.0
0-
19.0
0 

Кешкі ас 
(тек ССК 
мүшелері) 

  

Кест
е 

бойы
нша 

ССК мүшелерінің жолға шығуы 

201__ ж. «__» ___________  
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2-ші қосымша 
ТӘУЕЛСІЗ АККРЕДИТТЕУ ЖӘНЕ РЕЙТИНГТІҢ АГЕНТТІГІ 

 

Титул парақтың үлгісі 

 
Медициналық білім беру ұйымының атауы 

 
 
 

Ректор 
БЕКІТКЕН 

_______________ Аты, тегі 
 қолы 

 «_____» ___________ 20__ 
 мөр  

 
 

Мамандандырылған аккредиттеу бойынша 
 

ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕП 
« БББатауы мен шифры» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Қала, жыл
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 3-ші қосымша 

Білім беру ұйымының өзін-өзі бағалау есебін құрастыру жадынамасы 
 
Есеп келесі құрылымға сәйкес ұсынылуға тиіс 
 
Білім беру ұйымының және аккредиттеу органының атауы көрсетілген 

титул парағы (1 бет.) 
 
Білім беру ұйымының бірінші басшысы қол қойған, ұсынылған 

деректердің анықтығы мен дәлдігін растайтын өтініш (1-ші қосымша) (1 
бет.) 

 
Мазмұны (автоматты түрде өңделетін мазмұнмен) (1 бет.) 
 
Білім беру ұйымының профайлы (осы Нұсқаулықтың 6-тарауының 

талаптарына сәйкес қалыптастырылады) (1-2 бет.) 
 
I Белгілеулер мен қысқартулар (1-2 бет.) 
Өзін-өзі бағалау жөніндегі Есептің мәтінінде пайдаланылған белгілеулер 

мен қысқартулардың тізбесі келтіріледі. 

II Кіріспе (1 бет.) 
Қайта аккредиттеу жүргізілген жағдайда сыртқы бағалаудан өту негізі, 

алдыңғы аккредиттеудің қорытындысы (Аккредиттеу органы, сыртқы бағалау 
жүргізілген аккредиттеу стандарттары және аккредиттеу мәртебесі) 
көрсетіледі. 

Білім беру ұйымының өзін-өзі бағалауы туралы есепті әзірлеуде 
пайдаланылатын әдістердің қысқаша сипаттамасы көрсетіледі (жұмыс 
тобын тағайындау, мүдделі тараптарды тарту және т.б.). 

 
III Білім беру ұйымын таныстыру (1-2 бет.) 
Білім беру деңгейлері бойынша  БББсандық деректерін көрсете отырып, 

білім беру ұйымы қызметінің түрлері, білім беру қызметтерінің бағыттары 
туралы қысқаша тарих, мәліметтер, ұлттық және халықаралық білім беру 
кеңістігіндегі білім беру ұйымының жағдайы мен мәртебесі туралы ақпарат 
келтіріледі. 

Білім беру ұйымында жұмыс істейтін сапаны қамтамасыз етудің ішкі 
жүйесінің бірегейлігі атап көрсетіледі. 

 
IV Алдыңғы аккредиттеу (1-5 бет.) 
Алдыңғы аккредиттеу қорытындыларының қысқаша сипаттамасы ССК 

әрбір ұсынымының талдану және орындалу дәрежесімен келтіріледі (АС үшін  
БББқимасында ССК әрбір ұсынымының талдану және орындалу дәрежесімен 



БАЗАЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАСТАПҚЫ АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

82 
 

алдыңғы аккредиттеу қорытындыларының қысқаша сипаттамасы 
келтіріледі.) 
 

V Мамандандырылған аккредиттеу Стандарттарына сәйкестік (40-50 
бет.) 

Білім беру ұйымының мамандандырылған аккредиттеудің әрбір 
стандартының критерийлеріне сәйкестігін өзін-өзі бағалау қорытындылары 
бойынша әзірленген дәлелді және талдамалық материал ұсынылады. БҰ 
қызметінің ағымдағы жай-күйін талдау нәтижесі көрсетіледі, 
стандарттардың критерийлеріне сәйкес сапаны және оның тетіктерінің 
тиімділігін ішкі қамтамасыз ету жүйесінің жұмыс істеуінің нәтижелілігі 
туралы материал ұсынылады. 

 
5.1 Әрбір Стандарт:  
Білім беру ұйымының осы стандарттың критерийлеріне сәйкестігі туралы 

дәлелді және талдамалық материалдарды қамтиды, осылайша өзін-өзі бағалау 
нәтижелерін дәйекті түрде көрсетеді.  

Білім беру ұйымының өзін-өзі бағалау жөніндегі жұмыс тобының 
критерийлерді бағалауына сәйкес білім беру ұйымы позицияларының 
негіздемелері келтіріледі (күшті, қанағаттанарлық, жақсартуды шамалайды, 
қанағаттанарлықсыз). «Жақсартуды шамалайды» және 
«қанағаттанарлықсыз» деген бағалау жағдайында позицияны күшейту үшін 
шамаланатын шаралар көрсетіледі.  

Әр тараудың соңында БҰ жұмыс тобының критерийлер бойынша 
тұжырымдары келтіріледі, мысалы, «...... «стандарты бойынша 7 критерий 
ашылды, олардың 3-еуі күшті, 3-еуі қанағаттанарлық және 1-еуі жақсартуды 
шамалайды». 

VI SWOT-ТАЛДАУ (1-5 бет.) (АС үшін таралмайды)  
БҰ-ның мамандандырылған аккредиттеу стандарттарына сәйкестікке 

өзін-өзі бағалауы барысында анықталған күшті және әлсіз жақтарды, 
мүмкіндіктер мен қауіптерді талдау келтіріледі. 

 
VII Өзін-өзі бағалау жөніндегі комиссияның қорытындысы (7-8 бет.) 
Өзін-өзі бағалау жөніндегі жұмыс тобының қорытындылары ретінде 

қаралатын бағалау кестесінің критерийлеріне БҰ-ның сәйкестігі туралы белгісі 
бар (күшті/ қанағаттанарлық/ жақсартуды шамалайды/ 
қанағаттанарлықсыз) бар «Мамандандырылған бейіннің параметрлері» бағалау 
кестесі («Өзін-өзі бағалау жөніндегі комиссияның қорытындысы» тарауы) 
келтіріледі. 

Өзін-өзі бағалау жөнінде есепке қосымшалар (осы Нұсқаулықтың 2-
тарауының талаптарына сәйкес жеке файлмен рәсімделеді).  
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