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1. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1. Қолданылу саласы 
1.1.1 Осы стандарттар «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңына, медициналық білім беру сапасын жақсарту жөніндегі халықаралық 
стандарттарға (WFME/AMSE) сәйкес халықаралық аккредиттеу 
стандарттарына сәйкес әзірленді және медициналық білім беру ұйымдарына 
және білім беру бағдарламасына (резидентураны) бастапқы 
мамандандырылған аккредиттеуді жүргізуге қойылатын талаптарды 
белгілейді. 

1.1.2 Осы стандарттар білім беру бағдарламасына (резидентураны) 
бастапқы 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 (резидентураны) бастапқы 
мамандандырылған аккредиттеу процедурасын жүргізу кезінде қолданылады. 

1.1.4 Осы стандарттар, сондай-ақ қызметті ішкі бағалау және тиісті ішкі 
нормативтік құжаттаманы әзірлеу үшін медициналық білім беру 
ұйымдарында қолданылады. 

 
1.2 Нормативтік сілтемелер 
Осы стандартта мынадай нормативтік құжаттарға сілтемелер 

қолданылады: 
1.2.1 Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III 

«Білім туралы» Заңы. 
1.2.2 Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» 2004 

жылғы 9 қарашадағы № 603 Заңы. 
1.2.3 Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының 

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

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

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

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

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

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

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

актілерге сәйкес терминдер мен анықтамалар қолданылады. 
Оларға қосымша осы стандарттарда мынадай анықтамалар белгіленген:  
 Білім беру бағдарламаларын аккредиттеу: олардың сапасы туралы 

объективті ақпарат беру және оны арттырудың тиімді тетіктерінің бар екенін 
растау мақсатында аккредиттеу органының білім беру бағдарламаларының 
(мамандықтың) белгіленген аккредиттеу стандарттарына (регламенттеріне) 
сәйкестігін тану процедурасы. 

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): жоғары оқу орнының өзін-өзі бағалауы бойынша бұрын 
ұсынылған есеппен шынайылықтың сәйкестігін тексеруді көздейтін тұтас 
аккредиттеу процесінің жалпы қабылданған құрауышы, көрсетілетін білім 
беру қызметтерінің сапасы мен тиімділігін бағалау, стейкхолдерлермен 
әңгімелесу және сауалнама жүргізу, сондай-ақ сапаны арттыру бойынша 
ұсынымдар әзірлеу. 

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

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

Кредиттік оқыту технологиясы: академиялық кредиттерді 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 
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мен әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау критерийлерін қамтитын білім 
берудің негізгі сипаттамаларының бірыңғай кешені. 

Білім беру мониторингі: білім беру процестерін жүзеге асырудың жай-
күйін және 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 
жоғарғы оқу орны әзірлейтін және аккредиттелетін органның қарауы және 
шешім қабылдауы үшін ұсынылатын құжат. 

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

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

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

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

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

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

Стейкхолдер (stákeholder): белгілі бір салада шешім қабылдауға мүдделі 
және/немесе қатысатын жеке тұлға, адамдар тобы немесе ұйым.  

Білім берудегі студентке бағдарланған тәсіл: жоғары білім берудегі 
Болон реформаларының негізін қалаушы қағидаты, ол білім беру 
процесіндегі акценттерді оқытудан (білімді «таратудағы» профессорлық-
оқытушылық құрамның негізгі рөлі ретінде) оқуға (студенттің белсенді білім 
беру қызметі ретінде) ауыстыруды көздейді. 
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Сараптамалық бағалау: кейіннен шешім қабылдау мақсатында 
мамандардың пікірін талдау негізінде бағалау рәсімі. 

Тиімділік: қол жеткізілген нәтиже мен пайдаланылған ресурстар 
арасындағы байланыс. 

Бұдан басқа, Дүниежүзілік медициналық білім беру федерациясының 
жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру сапасын жақсарту 
жөніндегі халықаралық стандарттарына сәйкес тиісті стандарттарда мынадай 
терминдер мен анықтамалар белгіленген: 

 
1.3.1 Миссиясы және қорытынды нәтижелер 

Пациент-дәрігер қарым-қатынасындағы автономия кез-келген жағдайда 
дәрігерлер, пациенттер мен қоғамның мүдделері үшін ең жақсы дәлелдерге 
негізделген шешімдер қабылдайтынына кепілдік береді. Дәрігерлерді оқытуға 
қатысты автономия олардың нені үйрену және оқуды қалай жоспарлау және 
жүргізу туралы шешімдерге әсер ететінін білдіреді. Сонымен қатар 
пациенттердің және қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
дәрігерлердің білімі мен дағдыларына қол жетімділікті және олардың білімі 
мен іс-әрекеттері тәуелсіз және бейтарап екенін білдіреді. Өз бетінше әрекет 
ете отырып, қолда бар нұсқаулықтар назарға алынуы тиіс.  

Медицина теориясы мен практикасына қатысты түпкілікті нәтижелер 
базалық, клиникалық, мінез-құлық және әлеуметтік ғылымдарды білу және 
түсіну, оның ішінде клиникалық практика үшін қажетті қоғамдық денсаулық 
сақтау және популяциялық медицина және медициналық этика мәселелерін 
білуді; диагнозды қоюға, практикалық дағдыларды орындауға, 
коммуникативтік дағдыларға, ауруларды емдеу мен алдын алуға, 
денсаулықты нығайтуға, оңалтуға, клиникалық ойлауға, проблемаларды 
шешуге қатысты клиникалық дағдыларды; және  өмір бойы білім алуға 
қабілеттілік пен кәсіби дамуды қамтиды. 

 Құзыретті органдар - ұлттық үкіметтік агенттіктер, ұлттық кеңес, 
университет, құзыретті кәсіби ұйым жоғары оқу орнынан кейінгі 
медициналық даярлыққа жауапты жергілікті және ұлттық органдар бола 
алады.  

 Құзіреттіліктің кең кәсіби мағынада немесе арнайы білім, дағды, 
қарым-қатынас немесе мінез-құлық ретінде анықтауға болады. 

Медицинаның таңдалған саласына байланысты деңгейде жоғары оқу 
орнынан кейінгі дайындыққа сәйкес келетін құзыреттер мынадай санаттарды 
қамтиды: 

• Денсаулық мәселелеріне және денсаулықты нығайту бойынша тиісті, 
тиімді және жанашыр болу керек болатын пациенттерге көмек көрсету. 

• Базалық биомедициналық, клиникалық, мінез-құлық және әлеуметтік 
ғылымдар, медициналық этика және медициналық құқықтану саласындағы 
медициналық білім және осындай білімді пациенттерге көмек көрсетуде 
қолдану. 

• Жекелеме пациенттермен және олардың отбасыларымен тиімді ақпарат 
алмасуды және басқа да денсаулық сақтау мамандарымен, ғылыми 
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қоғамдастықпен және қоғаммен бірлесіп жұмыс істеуді қамтамасыз ететін 
тұлғааралық және басқа да коммуникациялық дағдылар 

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

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

• Таңдалған медицина саласындағы ғылыми зерттеулер мен дамуына 
үлес қосуға қабілетті зерттеушінің ғылыми әлеуеті. 

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

мәселелерін білу, сондай-ақ мысалы, медициналық көмек көрсетуді 
ұйымдастыруды, медицина қызметкерлерімен және менеджерлермен 
әріптестікті, рентабельді денсаулық сақтау практикасын, денсаулық сақтау 
экономикасы және ресурстарды бөлуді қоса алғанда денсаулықты сақтау 
жүйесінің үлкен мәнмәтіндік ауқымын білу және ден қою 

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

Миссия жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру 
бағдарламасының барлық басқа аспектілері 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 қамтуы тиіс. 

 Өмір бойы оқыту қызметті бағалау, аудит, өзінің клиникалық 
практикасын немесе үздіксіз кәсіптік дамудың (ҮКД)/үздіксіз медициналық 
білім берудің (ҮМББ) танылған бағдарламаларын талдау арқылы өзінің білімі 
мен дағдыларын тұрақты дамыту кәсіби жауапкершілігі болып табылады. 
ҮКД дәрігерлер пациенттердің қажеттіліктеріне жауап ретінде өзінің білімін, 
дағдылары мен қатынастарын қолдау, жаңарту, дамыту және жетілдіру үшін 
ресми және бейресми түрде жасайтын барлық іс-шараларды қамтиды. ҮДК 
ҮМББ-ға қарағанда кең мағынадағы түсінік болып табылады және 
медициналық практикада білім мен дағдыларды үздіксіз дамытуды қамтиды.  

 Негізгі мүдделі тараптар - тыңдаушылар / резидентура тыңдаушылары, 
резидентура бағдарламаларының директорлары, медициналық ғылыми 
қоғамдар, клиникалар әкімшілігі, мемлекеттік органдар және кәсіби 
қауымдастықтар немесе ұйымдар. 

 Кәсіпқойлық пациенттер мен қоғамның әр дәрігерден олардың кәсіби 
практикасында күткен білімін, дағдыларын, қарым-қатынасы мен мінез-
құлқын сипаттайды және өмір бойы білім алу дағдылары, құзыреттілік 
деңгейін қолдау, ақпараттық сауаттылық, этикалық мінез-құлық, тұлғаның 
тұтастығы, адалдық, альтруизм, басқаларға қызмет ету, кәсіби кодекске 
адалдық, әділеттілік және басқаларға құрмет сияқты ұғымдарды қамтиды. 
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  Қоғам денсаулығының проблемалары жергілікті қоғамдастықпен, 
әсіресе денсаулық сақтау және денсаулық сақтаудың байланысты 
секторларымен өзара әрекеттесуді және білім беру бағдарламасына қоғам 
денсаулығының проблемаларын енгізуді білдіреді 

Денсаулық сақтау секторы мемлекеттік және жеке медициналық көмек 
көрсету жүйесін және медициналық ғылыми-зерттеу мекемелерін қамтиды. 

 Тиісті мүдделі тараптар басшылар, нұсқаушылар, оқытушылар, 
денсаулық сақтаудың басқа да мамандары, пациенттер, жұртшылық, 
денсаулық сақтау жүйесінің ұйымдары мен органдары қатарындағы 
өкілдерді қамтиды 

Әлеуметтік жауапкершілік қоғамның, пациенттердің және денсаулық 
сақтау жүйесінің және денсаулық сақтаудың аралас 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 әзірлікті және 
қабілетті қамтиды және университеттің дербестігін ескере отырып, өз 
принциптеріне негізделуі тиіс.  

1.3.2 Білім беру бағдарламасы 
Клиникалық ғылымдар таңдаулы клиникалық және зертханалық 

пәндерді (медициналық мамандықтарды, қосалқы мамандықтарды немесе 
сараптамалық функцияларды) және қосымша басқа да тиісті клиникалық / 
зертханалық пәндерді қамтиды. 

Оқыту және оқыту әдістері кез-келген дидактикалық, практикалық, 
демонстрациялық, тәлімгердің бақылауымен оқытуды және дәрістер, шағын 
топтық сабақтар, проблемалық оқыту, клиникалық жағдайларды талдау 
бойынша оқыту, практикалық сабақтар, зертханалық жұмыстар, «науқастың 
төсегінің басында отырып» оқыту, клиникалық демонстрациялар, 
зертханалық дағдыларды үйрету, аймақтардағы көшпелі оқыту, интернет 
арқылы оқыту және резидент немесе интерн ретінде клиникалық практика 
сияқты оқыту әдістерін қамтиды.   

Мінез – құлық және әлеуметтік ғылымдар - жергілікті қажеттіліктерге, 
қызығушылықтар мен дәстүрлерге байланысты-әдетте биостатистика, 
коммуналдық медицина, эпидемиология, жаһандық денсаулық, гигиена, 
медициналық антропология, медициналық психология, медициналық 
әлеуметтану, қоғамдық денсаулық сақтау және әлеуметтік медицинаны 
қамтиды және медициналық проблемалардың себептерін, таралуы мен 
салдарын әлеуметтік-экономикалық, демографиялық және мәдени тұрғыдан 
анықтауға қажетті білім, тұжырымдамалар, әдістер, дағдылар мен 
қатынастарды қамтамасыз етуі тиіс. 

1.3.3 Резидентура тыңдаушыларын бағалау  
Бағалау әдістері: формативті (аралық) және жиынтық (қорытынды) 

бағалау арасындағы тепе-теңдікті қарастыруды, емтихандар мен басқа да тест 
тапсырмаларының санын, әртүрлі емтихандардың тепе-теңдігін (жазбаша 
және ауызша), клиникалық талқылау мен талдауды, тиісті нормативтер мен 
критерийлерге негізделген пайымдауларды, жеке портфолиолар мен 
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күнделіктерді, объективті құрылымдалған клиникалық емтихан (OSCE), 
мини-клиникалық емтихан (MiniCEX) сияқты арнайы емтихан түрлерін және 
плагиатты анықтау және алдын-алу жүйесін қамтиды.  

1.3.4 Резидентура тыңдаушылары  
Іріктеу процесі туралы ереже негіздемені, іріктеу әдістерін қамтиды; 

және апелляция беру тетігінің сипаттамасын қамтуы мүмкін. 
Қабылдау саясатын мониторингтеу резидентура тыңдаушыларының 

құзыретті болу қабілетін анықтау және таңдалған медицина салаларының 
айырмашылығына байланысты қажетті құзыреттіліктердегі 
айырмашылықтарды қамту үшін іріктеу критерийлерін жақсартуды қамтиды. 

Іріктеу критерийлері ең аз артықшылықты дәрігерлер тобына 
қабылдаудың арнайы саясатына деген әлеуетті қажеттілікті қоса алғанда 
гендерлік, этникалық және әлеуметтік талаптарға сәйкес теңдестірілген 
жиынтықты қарауды қамтуы мүмкін. 

Келісімшарт бойынша медициналық қызмет көрсету бойынша 
лауазымдарға интерн, резидент, клиникалық ординатор, маман кіреді. 

Резидентура тыңдаушылары көрсететін медициналық қызметтердің 
түрлері шарттың мәні және резидентура тыңдаушысын қорғайтын талаптар 
болуы және келісімшартқа енгізілуге тиіс. 

1.3.5 Оқытушылар  
Оқыту, тәлімгерлік және оқыту уақыты клиникалық және педагогикалық 

жұмыс жүктемесінің арасындағы тепе-теңдікті болжайды және жұмыс 
кестесінің үйлестірілуі мен келісілуін қарастыруды талап етеді.  

Оқытушылар мен тәлімгерлердің қызметін мерзімді бағалау резидентура 
тыңдаушыларынан оқытушыға кері байланысты қамтиды    

1.3.6 Білім беру ресурстары 
Клиникалық базалар бастапқы, мамандандырылған және жоғары 

мамандандырылған көмек көрсету клиникаларын, амбулаториялық-
емханалық қызметтерді (МСАК қоса алғанда), бастапқы медициналық-
санитариялық көмек ұйымдары, денсаулық сақтау орталықтары мен халыққа 
медициналық көмек көрсететін басқа да ұйымдарды, сондай-ақ тиісті 
клиникалық базалардың мүмкіндіктерін пайдалана отырып, клиникалық 
оқыту жүргізуге және негізгі клиникалық пәндер бойынша ротацияны 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін клиникалық дағдылар 
орталықтары/зертханаларды қамтиды.   

Материалдық-техникалық база: дәріс залдарын, оқу бөлмелерін, оқу 
және ғылыми зертханаларды, клиникалық дағдылар зертханаларды, 
оқытушыларға арналған бөлмелерді, кітапханаларды, ақпараттық 
технологиялар мен құралдарды, барабар оқу үй-жайларын, тынығуға 
арналған холлды, көлік құралдарын, білім алушыларға арналған қоғамдық 
тамақтану, жатақханаларды, білім алушылардың жеке заттарын сақтауға 
арналған жәшіктерді, спорт құралдарын, бос уақытты өткізуге арналған үй-
жайлар сияқты білім алушылардың демалуы үшін жағдай жасауды қамтиды. 
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Білім беру саласындағы сараптама жоғары оқу орнынан кейінгі 
медициналық даярлықтың проблемаларын, процесі мен практикасын және 
оны бағалауды қарайды және медициналық білім беру саласындағы жұмыс 
тәжірибесі бар дәрігерлерді, білім беру жүйесінің психологтары мен 
әлеуметтанушыларын қамтиды және ЖОО оқу бөлімінің күшімен немесе 
басқа ұлттық немесе халықаралық ұйымды тарту есебінен қамтамасыз етілуі 
мүмкін. 

1.3.7 Білім беру бағдарламаларын бағалау 
Білім беру бағдарламасын бағалау миссиясына қатысты білім сапасын 

және белгіленген оқыту қорытынды нәтижелерін растау үшін бағдарламаны 
бағалау, деректерді жинау және талдаудың сенімді және сенімді әдістері 
бойынша мониторинг, кері байланыс және арнайы зерттеулердің нәтижелерін 
пайдалана отырып білім беру бағдарламасының тиімділігі мен жеткіліктілігін 
зерттеу үшін ақпаратты жүйелі түрде жинау процесі болып табылады. 
Бағдарламаны бағалау оқытудың ұзақтығы, бағалау критерийлері, 
емтихандарды тапсыру және сәтсіздікке ұшырау жиілігі, бағалау мен 
шегерудің сәтті нәтижелері туралы, сондай-ақ резидентура 
тыңдаушыларының ерекше қызығушылық тудыратын медицина салаларында 
өткізген уақыты туралы ақпаратты қамтиды. Білім беру бағдарламасын 
бағалау үшін сыртқы сарапшыларды және сыртқы ұйымдарды/институттарды 
тарту, медициналық білім беру және бағалау саласындағы сарапшыларды, 
реттеуші органдарды тарту одан әрі жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
сапасын жақсартатын болады. 

Бағдарламаның мониторингі тиісті оқытуды қамтамасыз ету және 
жақсартуды талап ететін салаларды айқындау мақсатында білім беру 
бағдарламасының негізгі аспектілері туралы деректерді тұрақты жинауды 
қамтиды. Деректерді жинау көбінесе резидентура тыңдаушыларын қабылдау, 
білім мен дағдыларды бағалау, білім беру бағдарламасын аяқтауға қатысты 
әкімшілік процедуралардың бөлігі болып табылады. 

Анықталған проблемалар резидентура оқытушылары мен 
тыңдаушыларынан оқыту және кері байланыс үшін қауіпсіз және қолдау 
ортасын құруды талап ететін қажетті араласу мен түзету іс-қимыл 
жоспарларын жүргізу, бағдарламаны әзірлеу және жақсарту мақсатында кері 
байланыс ретінде қолданылуы мүмкін оқытудың белгіленген нәтижелерінің 
жеткіліксіз орындалуын, зерттеулер жүргізуді және оқытудың белгіленген 
нәтижелеріне қол жеткізу туралы ақпаратты зерделеуді, кемшіліктер мен 
проблемаларды анықтауды қамтиды.   

Кері байланыс резидентура тыңдаушыларының есептерін және білім 
беру бағдарламаларының процестері мен өнімдері туралы басқа да 
ақпаратты, құқықтық салдары жоқ оқытушының немесе резидентура 
тыңдаушыларының қызметтік жағдайын теріс пайдалану немесе орынсыз 
мінез-құлқы туралы ақпаратты қамтитын болады.    

Даярлау жүргізілетін орындарды авторландыру критерийлері 
пациенттер санының және нозологиялық нысандардың алуан түрлілігінің ең 
төменгі мәндерін, клиникалық және зертханалық жабдықтарды, ақпараттық 
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технологиялар кітапханалары мен қуаттарын, клиникалық дағдылар 
жөніндегі орталықтарды, зертханалардағы оқытушылар мен зерттеушілердің 
академиялық штатын қамтитын болады. 

 
 
1.4 Белгілер мен қысқартулар 
Осы стандарттарда 2-бөлімде көрсетілген нормативтік құжаттарға сәйкес 

қысқартулар, оларға қосымша мынадай белгілеулер мен қысқартулар 
қолданылады:  

ҚР - Қазақстан Республикасы 
ҚР ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі; 
ҚР БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі; 
ЖОО – жоғары оқу орны; 
ССК - сыртқы сараптау комиссиясы 
МАК - мемлекеттік аттестаттау комиссиясы 
МЖМББС - мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары 
ББДМБ - білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
ҮКД - үздіксіз кәсіби даму 
ҮМББ - үздіксіз медициналық білім беру 
ПОҚ - профессор-оқытушылар құрамы 
ҰБШ - ұлттық біліктілік шеңбері 
ҰБЖ - ұлттық біліктілік жүйесі 
БББ - білім беру бағдарламасы 
БАҚ - бұқаралық ақпарат құралдары; 
PhD - философия докторы (Doctor of Philosophy); 
SWOT талдау - күшті және әлсіз жақтарды, ұйымның проблемалары мен 

мүмкіндіктерін талдау, ағылшын сөздерінің аббревиатурасы: S (strengths) - 
күшті жақтар, W (weaknesses) – әлсіз жақтар, O (opportunities) – қолайлы 
мүмкіндіктер, T (threats) - қауіптер. 

 
1.5 Жалпы ережелер 
1.5.1 Жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру 

бағдарламаларын бастапқы мамандандырылған аккредиттеу 
(резидентураның білім беру бағдарламалары бойынша) осы стандарт пен 
нұсқаулық негізінде жүргізіледі, оған: «Миссия және түпкілікті нәтижелер» 
стандарты; «Білім беру бағдарламасы» стандарты; «резидентура 
тыңдаушыларын Бағалау саясаты» стандарты; «резидентура тыңдаушылары» 
стандарты; «оқытушылар» стандарты; «Білім беру ресурстары» стандарты; 
«білім беру бағдарламаларын бағалау» стандарты; «басқару және 
әкімшілендіру» стандарты кіреді.  

Құжатта жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беруге 
арналған стандарттардың келесі жиынтығы: 8 стандарт, 20 кіші стандарт 
және өзара байланысты 93 критерийлер айқындалған. 

Стандарттар - жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру мен 
оқытудың құрылымы мен процесі бойынша ауқымды құрауыштары. 
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Кіші стандарттар - бұл тиімділік көрсеткіштеріне сәйкес келетін 
стандарттың нақты аспектілері.  

Критерийлер қол жеткізудің екі деңгейін пайдалана отырып, әрбір кіші 
стандарт үшін әзірленген: 

Базалық критерий - бұл сәйкестік үшін міндетті критерий және оны 
орындау оқу бағдарламасын бағалау кезінде көрсетілуі және дәлелденуі тиіс. 
Базалық критерийлер «тиіс» ретінде көрсетіледі. 

Сапаны жақсарту критерийі. Оның мәні жоғары оқу орнынан кейінгі 
медициналық білім берудің ең үздік практикасының халықаралық 
консенсусына сәйкес келуінде. Осы критерийлердің орындалуы немесе оны 
қабылдау бастамалары ұсынылды немесе ұсынылатын болады, ұсынылуы 
және құжатталуы тиіс. Сапаны жақсарту критерийлері «керек» деп 
көрсетіледі. 

Жалпы, құжатта 61 негізгі критерийін және сапаны жақсартудың 32 
критерийін қамтиды.  

Ұсынымдар, анықтамалар мен түсіндірмелер критерийлерде келтірілген 
терминдер мен сөз тіркестерін түсіндіру, күшейту немесе түсіндіру үшін 
қолданылады. 

1.5.2 жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру 
бағдарламаларын бастапқы мамандандырылған аккредиттеу стандарттары 
(резидентура мамандықтары бойынша) білім беру сапасына қойылатын 
мемлекеттік талаптарға және жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім 
беру сапасын жақсарту жөніндегі Дүниежүзілік медициналық білім беру 
федерациясының халықаралық стандарттарына негізделген (2014 жылы 
қайта қаралды).  

 
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 міндеттері: 

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 жоғары оқу орнының сапа саласындағы жалпы стратегиясы мен 
саясатының білім беру бағдарламасының байланыстылығы, білім беру 
бағдарламасының ҚР заңнамасының талаптарына, жоғары оқу орнынан 
кейінгі медициналық білім беру деңгейінде (резидентура мамандықтары 
бойынша) оқу бағдарламаларын аккредиттеу үшін құрылымдық 
нұсқамаларға сәйкестігі); 

1.6.2.4 жоғары оқу орындарында сапа мәдениетін дамытуды көтермелеу; 
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1.6.2.5 тез өзгеретін сыртқы орта талаптарына сәйкес медициналық білім 
беру ұйымдарының (жоғары оқу орнынан кейінгі білім) білім беру 
бағдарламаларының сапасын жетілдіруге және тұрақты жақсартуға 
жәрдемдесу; 

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

1.6.2.7 инновациялар мен ғылыми зерттеулерді пайдалану; 
1.6.2.8 медициналық білім беру ұйымдарын бастапқы 

мамандандырылған аккредиттеу (жоғары оқу орнынан кейінгі білім) 
нәтижелері туралы ақпаратты жария ету және тарату. 

 
1.7 Бастапқы мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын 

қалыптастыру қағидаттары   
1.7.1 Жоғары кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларының сапасын 

қамтамасыз ету үшін ұсынылған стандарттар мынадай принциптерге 
негізделген: 

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

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

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

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

1.7.1.5 құпиялылық - ЖОО ұсынған ақпаратты аккредиттеу органы 
құпия түрде қолданылады. 

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

1.7.3 Мамандандырылған аккредиттеу және аккредиттелген білім беру 
бағдарламалары туралы ел жұртшылығын және шетелде хабардар ету 
бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде аккредиттеу органының веб-
сайтында ақпарат беру жүргізіледі. 

 
1.8. Білім беру бағдарламасын бастапқы мамандандырылған 

аккредиттеуден өткізу процедурасы  
1.8.1 Жоғарғы оқу орнының құқық белгілейтін және рұқсат беру 

құжаттарының көшірмелерін қоса ұсына отырып, бастапқы 
мамандандырылған аккредиттеуді жүргізуге өтінім беруі. 
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1.8.2 АРТА жоғары оқу орнының өтінімін қарау. 
1.8.3 БББ бастапқы мамандандырылған аккредиттеу процедурасын 

бастау туралы АРТА шешімін қабылдау. АРТА мен жоғары оқу орны 
арасында бастапқы мамандандырылған аккредиттеуді өткізу туралы шартты 
жасасу. 

1.8.4 АРТА білім беру ұйымының сұрау салуы бойынша білім беру 
ұйымының жұмыс тобы үшін стандарттардың критерийлеріне және бастапқы 
мамандандырылған аккредиттеудің нұсқаулығына сәйкес өзін-өзі бағалау 
есебін дайындау бойынша семинар-тренинг ұйымдастырады. Аталған 
семинар-тренинг ерікті процедура болып табылады. 

1.8.5 Білім беру ұйымының АРТА белгіленген талаптарға сәйкес өзін-өзі 
бағалауды жүргізуі. Білім беру ұйымының бірінші басшысының қолы 
қойылған қорытынды есепті (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) 
электрондық нұсқада және қағаз жеткізгіште 1 (бір) данада АРТА жолдайды.  

1.8.6 АРТА-ның білім беру бағдарламасын өзін-өзі бағалау есебіне 
талдау жүргізуі. Өзін-өзі бағалау есебін талдау нәтижелері негізінде АРТА 
мына шешімдердің бірін қабылдайды: 

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

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

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

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

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

1.8.9 ССК сапарының ұзақтығы әдетте 3-5 күнді құрайды. Сапар 
барысында білім беру ұйымы Қызмет көрсету туралы шартқа сәйкес ССК 
жұмысы үшін жағдай жасайды: 

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

− комиссия мүшелерінің әрқайсысына өзін-өзі бағалау есебінің 
электронды және қағаз нұсқасын ұсынады;   

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

− ССК сапарының бағдарламасына сәйкес инфрақұрылым мен 
ресурстарды көзбен шолып қарауды, кездесулерді, сауалнамаларды, 
сұхбаттарды және ССК жұмысының басқа да түрлерін ұйымдастырады; 
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− сұратылып отырған ақпаратты ұсынады; 
− ССК жұмысының фототүсірілімін ұйымдастырады. 
1.8.10 Сапар аяқталғаннан кейін ССК жоғарғы оқу орнының БББ сыртқы 

бағалау бойынша есепті дайындайды.  
1.8.11. Есепте ССК сапарының сипаттамасын, БББ АРТА  

стандарттарына сәйкестігін бағалауды, білім беру бағдарламасының сапасын 
жақсарту бойынша жоғары оқу орнының ұсыныстарын, сондай-ақ АК 
ұсыныстарын қамтиды. АК ұсыныстары шешім қабылдауға арналған 
ұсынымды (аккредиттеу / аккредиттеу емес) және әрбір білім беру 
бағдарламасы бойынша аккредиттеудің ұсынылатын мерзімін қамтиды.  

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

1.8.13 Сыртқы сараптау комиссиясының БББ бағалау  есебі мен жоғарғы 
оқу орнының БББ өзін-өзі бағалау есебі АК бастапқы мамандандырылған 
аккредиттеу туралы шешім қабылдау үшін негіз болып табылады.  

1.8.14 Төраға ССК сапарының қорытындысы бойынша сыртқы сараптау 
комиссиясының сапарының қорытындысы бойынша АК алдында сөз 
сөйлейді. Объективті себеп болған жағдайда АРТА-ның бас директоры АК 
отырысына баяндамамен қатысу үшін ССК мүшесін тағайындайды. ССК 
төрағасын ауыстыру АРТА-ның бас директорының бұйрығымен рәсімделеді. 

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

Аккредиттеу кеңесі мына шешімдердің бірін қабылдайды: 
- «аккредиттелсін»: 
− 1 (бір) жыл мерзімге – критерийлерге тұтастай сәйкес келген кезде, 

бірақ жақсарту үшін елеулі кемшіліктер мен мүмкіндіктер болған кезде; 
− 3 (үш) жыл мерзімге - тұтастай алғанда оң нәтижелер кезінде, бірақ 

жекелеген елеусіз кемшіліктер және жақсарту үшін мүмкіндіктер болған 
кезде; 

− 5 (бес) жыл мерзімге– жалпы оң нәтижелер болған жағдайда; 
−  7 (жеті) жыл мерзімге – екінші рет аккредиттеу (қайта аккредиттеу) 

кезінде, тұтастай алғанда оң нәтижелер және АРТА-да бұрындары 5 жыл 
мерзімге аккредиттелген білім беру бағдарламасының аккредиттеуден кейінгі 
мониторингінен табысты өткен кезде. 

- «аккредиттеуден өткізбеу».  
1.8.16 АК оң шешім қабылдаған жағдайда, АРТА білім беру ұйымына 

АК төрағасы мен АРТА-ның бас директоры қол қойған шешімнің нәтижелері 
бар ресми хатты және БББ бастапқы мамандандырылған аккредиттеу туралы 
куәлікті жолдайды. Бұдан әрі білім беру бағдарламасын аккредиттеу туралы 
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шешім Аккредиттелген білім беру бағдарламаларының тізіліміне (3-тізілім) 
енгізу үшін ҚР БҒМ жіберіледі және АРТА-ның веб-сайтында 
орналастырылады. Сондай-ақ, веб-сайтта ССК есебі орналастырылады.  

Аккредиттеу туралы куәлікті алғаннан кейін білім беру ұйымы өз 
сайтында БББ өзін-өзі бағалау есебін жариялайды. АРТА-мен келісімі 
бойынша ББҰ өзін-өзі бағалау есебінде көрсетілген құпия ақпаратты 
орналастырмауға құқылы.  

1.8.17 АК теріс шешім қабылдаған кезде АТА білім беру ұйымына 
шешімнің негіздемесі бар хатты жолдайды.  

1.8.18. Білім беру ұйымы Қызмет көрсету туралы шартқа және 
Апелляциялар мен шағымдарды қарау жөніндегі комиссия туралы ережеге 
сәйкес  АК шешіміне апелляцияны АРТА-ға жолдай алады. ССК мен АРТА 
өкілдерінің құзыреттілігіне күмән келтірілген немесе ССК мүшелері 
жіберген өрескел бұзушылық болған жағдайда, білім беру ұйымы шағымды 
АРТА-ға жолдай алады. 

1.8.19 Егер білім беру ұйымы мамандандырылған аккредиттеуден 
(АРТА-да қайта аккредиттеуден) өту туралы шешім қабылдаған жағдайда, 
Білім беру ұйымдарын және (немесе) білім беру бағдарламаларын 
аккредиттеуден кейінгі мониторингтеу процедурасы жөніндегі ережелерге 
сәйкес білім беру ұйымы аккредиттеуден кейінгі мониторингтеу 
процедурасынан сәтті өткен жағдайда БББ аккредиттеу мерзімі аяқталғанға 
дейін кемінде 6 (алты) ай бұрын қайта аккредиттеуден өтуге өтініш беруі 
тиіс.   

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

1.9. Кейінгі процедуралар 
1.9.1 НААР АК оң шешім қабылдаған жағдайда білім беру ұйымы 

АРТА-ға  сыртқы сараптау комиссиясының ұсынымдары аясында бірінші 
басшының қолы қойылған және мөрмен куәландырылған Сапаны жақсарту 
және жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі-Жоспар) ұсынады, 
сондай-ақ АРТА-мен қызметтер көрсету туралы шарт жасасады. Шарт пен 
жоспар аккредиттеуден кейінгі мониторинг жүргізу үшін негіз болып 
табылады.  

1.9.2 БББ бастапқы мамандандырылған аккредиттеуден өткен білім беру 
ұйымдарын және (немесе) білім беру бағдарламаларын аккредиттеуден 
кейінгі мониторингінің процедурасы жөніндегі ережеге сәйкес Жоспарға 
сәйкес аралық есептерді дайындауы тиіс. Аралық есептер аккредиттеуден 
кейінгі мониторинг жүргізудің болжамды күніне дейін АРТА-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.  
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1.9.4. Жоғары оқу орны аккредиттеуден кейінгі мониторингті жүргізу 
бойынша АРТА ұсынған жоспар мен талаптарды орындамаған, сондай-ақ 
жоғары оқу орнында жүргізілетін өзгерістер туралы хабардар ету болмаған 
жағдайда, АК мынадай шешімдердің бірін қабылдауға құқылы: 

− «БББ бойынша аккредиттеу мәртебесін қолдану уақытша тоқтатыла 
тұрсын»; 

− «білім беру ұйымының БББ аккредиттеу туралы куәлігін 3-тізілімнің 
тізімінен алып тастау арқылы кері қайтарып алу, бұрын қол жеткізілген 
барлық аккредиттеу нәтижелерінің күшін жоюға әкелуі мүмкін». 

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

1.10 Аккредиттеу стандарттарына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу тәртібі 

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

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

1.10.3 Қолданыстағы стандарттарға білім беру ұйымдары мен басқа да 
мүдделі органдар өзгерістер мен толықтыруларды енгізуге бастамашылық 
еткен жағдайда, ұсыныстар мен ескертулер АРТА-ға жіберіледі. 

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

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

 
2. ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ 

Өзін-өзі бағалау есебі (ӨӨБЕ) бастапқы бағдарламалық аккредиттеудің 
негізгі құжаттарының бірі болып табылады. 

Есепті дайындаудың негізгі принциптері  
1. Құрылымдау: ұсынылған материалдың құжат бөлімдеріне қатаң 

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

стилистикалық ерекшеліктері тұрғысынан қабылдау оңай болуы тиіс. 
3. Аналитикалық: артықшылықтар мен кемшіліктерді талдау, даму 

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

дәлел ретінде ұсыну. 
Оқу бағдарламасының нұсқаулықтарда сипатталмаған ерекшеліктері 

құжаттардың тиісті бөлігіне енгізілуі тиіс. 
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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, суреттермен және қосымшалармен байланысты және қисынды 
мәтін түрінде жасалуы керек. 

Өзін-өзі бағалау есебіне кіріспе, мазмұндама және қорытынды кіреді. 
Есептің барлық тұжырымдары, пайымдаулары, болжамдары мәтіннің негізгі 
бөлігіндегі қажетті құжаттармен және қосымшалармен расталуы керек (1-
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 есебінің көлемі негізгі мәтіннің 70-80 бетінен аспауы 
тиіс. Өзін-өзі бағалау есебіне 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 есебінің 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 есебінің мазмұны 
ӨӨБЕ 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 
комиссиясының қорытындысы» кестесін толтыруға өзін-өзі бағалауға және 
есепте ұсынылған материалдың дұрыстығына жауапты барлық адамдар 
қатысуы тиіс. 

Өзін-өзі бағалау есебінің басында ЖОО атауын, заңдық деректемелерін, 
басшысының аты-жөнін, құрылтайшы туралы мәліметтерді, байланыс 
ақпаратын, өзін-өзі бағалау есебін 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 ББ бойынша 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 есебін әзірлеуде қолданылатын әдістердің қысқаша сипаттамасы 
(жұмыс тобын тағайындау, мүдделі тараптарды тарту және т.б.) көрсетіледі. 
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Өзін-өзі бағалау есебінің 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 бойынша 7 критерий ашылды, олардың 3-еуі күшті, 3-еуі 
қанағаттанарлық позицияға ие және 1-еуі жақсартуларды шамалайды». 

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

Өзін-өзі бағалау есебі 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 есебін жасау бойынша ұсынымдар 
көрсетілген. 

ӨӨБЕ құрылымы 
ӨӨБЕ мазмұны мынадай құрылымға сәйкес ұсынылуы тиіс: 
МАЗМҰНЫ 
КІРІСПЕ 
1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 
2. Бастапқы бағдарламалық аккредиттеу стандарттарын сақтау:  
«МИССИЯСЫ ЖӘНЕ ТҮПКІЛІКТІ НӘТИЖЕЛЕР» СТАНДАРТЫ 
«БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ» СТАНДАРТЫ  
«РЕЗИДЕНТУРА ТЫҢДАУШЫЛАРЫН БАҒАЛАУ САЯСАТЫ» 

СТАНДАРТЫ 
«РЕЗИДЕНТУРА ТЫҢДАУШЫЛАРЫ» СТАНДАРТЫ  
«ОҚЫТУШЫЛАР» СТАНДАРТЫ  
«БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ» СТАНДАРТЫ 
«БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН БАҒАЛАУ» СТАНДАРТЫ  
«БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ЕТУ» СТАНДАРТЫ 
3. ҚОРЫТЫНДЫЛАР 
4. ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІНІҢ СОҢҒЫ БӨЛІМІНДЕ «ӨЗІН-ӨЗІ 

БАҒАЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ» ТОЛТЫРЫЛҒАН 
КЕСТЕСІН ҚАМТУЫ ТИІС (3-КЕСТЕ). 

5. ҚОСЫМШАЛАР 
 
 

 
Титул парағы 
Мамандандырудың әр бағыты үшін ӨӨБЕ титулдық парағы бөлек болуы 

тиіс (2-қосымша). 
Донның келесі парағында медициналық білім беру ұйымы туралы (1-

кесте) және медициналық білім беру ұйымында іске асырылатын білім беру 
бағдарламасы туралы (2-кесте) жалпы ақпарат ұсынылуы тиіс.  
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1-кесте 

БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 
 

Медициналық білім беру ұйымының толық 
атауы 

 

Құрылтайшылар  
Құрылған жылы  
(атауы, қайта атауы (жүзеге асыру кезінде) 

 

Аккредиттеудің ағымдағы мәртебесі: 

Орналасқан жері  
Ректор  
Лицензия (құқық белгілейтін құжат)  
Білім алушылардың саны (күндізгі, сырттай 
оқу нысаны) 

 

 

2-кесте 

АККРЕДИТАЦИЯДАН ӨТЕТІН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ (МЫСАЛ)  

 
I - БӨЛІМ Мысалдар 
Білім беру бағдарламасы Акушерлік және гинекология, оның ішінде 

балалар гинекологиясы 
Оқу деңгейі / кезеңі 3 жыл 
Құрылымдық бөлімше (басшы) «..............» факультеті   

(Ахметов Серік, медицина ғылымдарының 
докторы, профессор) 

Негізгі кафедралар (кафедра жетекшілері) Акушерлік және гинекология кафедрасы  
(Ахметов Серік, медицина ғылымдарының 
докторы, профессор) 
 

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

Оқу ісі жөніндегі проректор, 
Ахметов Серік, медицина ғылымдарының 
докторы, профессор  

 

  

2-кесте, жалғасы 

II - БӨЛІМ   
ECTS кредиттерінің саны  

Оқыту ұзақтығы (семестр саны), оқыту нысаны   
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Оқудың басталуы (қысқы семестр / жазғы семестр)  

Білім беру бағдарламасын енгізу күні  
Оқуға түсушілерге қойылатын талаптар  

Бағдарламаның мақсаттары мен міндеттері  

Бағдарламаның қысқаша сипаттамасы  

Оқу нәтижелері  

Мамандандыру  

Қосымша сипаттамалары  

Білім алушылар саны (бар болса)  

Оқу құны  

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі, мансаптың мүмкін бағыттары  

 
Есепті дайындағаннан кейін өзін-өзі бағалау комиссиясы өзін-өзі 

бағалау комиссиясының қорытындысын толтыруы тиіс (3-кесте). Бұл кесте 
есептің ажырамас бөлігі болып табылады. «Өзін-өзі бағалау комиссиясының 
қорытындысы» кестесі өзін-өзі бағалау комиссиясына әрбір критерий 
бойынша өз ұстанымдарын төмендегідей айқындауға мүмкіндік береді: 

  «Мықты» институционалдық аккредиттеу стандарты көрсеткіштерінің 
жоғары деңгейімен сипатталады. Стандарттың аталған позициясы басқа 
ЖББҰ арасында таратудың жақсы тәжірибесінің мысалы бола алады. 

  «Қанағаттанарлық» институционалдық аккредиттеу стандарты 
көрсеткіштерінің орташа деңгейімен анықталады.  

  «Жақсартуды көздейді» институционалдық аккредиттеу стандарты 
көрсеткіштерінің төмен деңгейімен сипатталады. 

  «Қанағаттанарлықсыз» ЖББҰ көрсеткіштері институционалдық 
аккредиттеу стандартына сәйкес келмейтінін білдіреді.  
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3-кесте 

Өзін-өзі бағалау комиссиясының қорытындысы 
 

  № 
Р\С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ 

Білім беру 
ұйымының 
ұстанымы 
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  3. «МИССИЯСЫ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ НӘТИЖЕЛЕР»  
  3.1 Білім беру бағдарламасының миссиясын 

анықтау 
    

1 1 3.1.1 Медициналық білім беру ұйымы резидентура 
бойынша білім беру бағдарламасының 
миссиясын айқындауға және мәлімделген 
миссия туралы жұртшылық пен денсаулық 
сақтау секторын кеңінен хабардар етуге тиіс. 

      

2 2 3.1.2 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 айқындауы тиіс.  

      

3 3 3.1.3 Медициналық білім беру ұйымы негізгі 
мүдделі тараптардың білім беру 
бағдарламасының миссиясын әзірлеуге 
(тұжырымдауға) қатысуына кепілдік беруі 
тиіс. 

      

4 4 3.1.4 Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
бағдарламасының миссиясы ұйымның 
миссиясына сәйкес келетініне және 
дипломнан кейінгі медициналық білім беру 
деңгейінде құзыретті зерттеушіні дайындауға 
мүмкіндік беретініне кепілдік беруі тиіс. 

      

5 5 3.1.5 Миссия мәлімдемесінде дипломнан кейінгі 
медициналық білім беру деңгейінде Құзыретті 
ғалым, зерттеуші дайындауға мүмкіндік 
беретін мақсаттар мен білім беру стратегиясы 
болуы тиіс. 
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6 6 3.1.6 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 
тиіс (жоғары оқу орнының веб-сайтында 
ақпараттың болуы). 

      

7 7 3.1.7 Білім беру бағдарламасының миссиясы мен 
мақсаттары жоғары оқу орнының кеңесші 
кеңестерінде/комиссияларында талқылануы 
және жоғары оқу орнының консультативтік-
кеңесші кеңесінде бекітілуі тиіс. 

      

8 8 3.1.8 Медициналық білім беру ұйымы резидентура 
бағдарламасын іске асыруға дайындық 
жөніндегі 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 әзірлеуі тиіс мықты 
және әлсіз жақтарын бағалауды (SWOT-
талдау) жүргізуі тиіс. 

      

  3.2 ОҚЫТУДЫҢ ТҮПКІЛІКТІ НӘТИЖЕЛЕРІ     
9 9 3.2.1 Медициналық білім беру ұйымы болашақ 

резиденттер қол жеткізуі тиіс оқытудың 
түпкілікті нәтижелерін: олардың дипломнан 
кейінгі деңгейдегі білімге, дағдыларға және 
ойлауға; олардың таңдаған медицина 
саласындағы болашақ мансабы үшін тиісті 
негізге; денсаулық сақтау жүйесіндегі 
болашақ рөлдерге; өмір бойы үздіксіз оқудағы 
бейілділігі мен дағдыларына; қоғам 
денсаулығының қажеттіліктері мен 
проблемаларына, денсаулық сақтау жүйесінің 
қажеттіліктеріне және әлеуметтік 
жауапкершіліктің басқа да аспектілеріне; 
кәсіби мінез-құлыққа қатысты оқыту 
бағдарламасының нәтижесі ретінде 
айқындауы тиіс.   

      

10 10 3.2.2 Медициналық білім беру ұйымы 
бағдарламаны аяқтағаннан кейін білім 
алушыларға қол жеткізу талап етілетін пән/ 
мамандық үшін жалпы және ерекше 
компоненттер бойынша оқытудың түпкілікті 
нәтижелерін айқындауы тиіс. 

      

11 11 3.2.3 Медициналық білім беру ұйымы пациенттер 
мен олардың туыстарына тиісті мінез-құлық 
пен қарым-қатынасқа қатысты оқытудың 
түпкілікті нәтижелерін анықтауы тиіс. 
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12 12 3.2.4 Медициналық білім беру ұйымында тиісті 
кәсіби мінез-құлықтың кепілдік тетіктері және 
резидентура тыңдаушыларының әріптестеріне 
және басқа медициналық персоналға, 
оқытушыларға, денсаулық сақтаудың басқа да 
қызметкерлеріне қарым-қатынасы, ар-намыс 
кодексін сақтауы тиіс.  

      

13 13 3.2.5 Медициналық білім беру ұйымы тиісті 
мамандықтар бойынша резидентура 
бағдарламасын оқытудың белгіленген 
түпкілікті нәтижелері туралы жұртшылықты 
хабардар етуі тиіс. 

      

14 14 3.2.6 Медициналық білім беру ұйымы базалық және 
жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық 
білім беру бағдарламаларын оқытудың 
түпкілікті нәтижелері арасындағы 
сабақтастыққа кепілдік беруі керек. 

      

  3.3 МИССИЯНЫ ЖӘНЕ ТҮПКІЛІКТІ 
НӘТИЖЕЛЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА 
ҚАТЫСУ   

    

15 15 3.3.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
бағдарламасы бойынша оқытудың миссиясы 
мен түпкілікті нәтижелерін тұжырымдауға 
мүдделі тараптарды тарту тетіктерін 
айқындауы тиіс. 

      

16 16 3.3.2 Медициналық білім беру ұйымы 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 айқындауы керек. 

      

   Жиыны      
  4 «БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ» СТАНДАРТЫ  
  4.1 ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ МЕДИЦИНАЛЫҚ 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ НЕГІЗДЕМЕЛІК 
ПАРАМЕТРЛЕРІ 

17 1 4.1.1 Медициналық білім беру ұйымы осы 
бағдарлама бойынша оқытудың белгіленген 
түпкілікті нәтижелері мен резидент-түлектің 
біліктілігі негізінде білім берудің шекті 
параметрлерін айқындауға, оларды 
қолданыстағы базалық медициналық білім 
берудің талап етілетін нәтижелеріне сәйкес 
әзірлеуге және оқытудың жүйелілігі мен 
ашықтығын ұйымдастыруы тиіс. 

      

18 2 4.1.2 Медициналық білім беру ұйымы ҚР МЖББС 
резидентура бағдарламасы мазмұнының 
талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуі және 
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бағдарламаның атауына сәйкес мамандар 
даярлаудың кеңдігін және мамандықпен 
айқындалатын облыста даярлаудың қажетті 
тереңдігін қамтамасыз етуі тиіс. 

19 3 4.1.3 Медициналық білім беру ұйымы резидентура 
тыңдаушыларының медициналық көмек 
көрсетуге жеке қатысуын және пациенттерді 
күту бойынша жауапкершілікті қамтамасыз 
ете отырып, практикаға бағытталған 
даярлықты пайдалануы тиіс. 

      

20 4 4.1.4 Медициналық білім беру ұйымы оқыту 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. 

      

21 5 4.1.5 Медициналық білім беру ұйымы оқытудың 
теңдік қағидаттарына сәйкес жүргізілетініне 
кепілдік беруі тиіс. 

      

22 6 4.1.6 Медициналық білім беру ұйымы 
резидентураның болашақ тыңдаушыларын 
өзінің оқу процесі үшін жауапкершілік алуға 
ынталандыратын, дайындайтын және 
қолдайтын оқуда студентке бағытталған 
тәсілді қолдануы және өз тәжірибесінде 
көрсетуі тиіс 

      

23 7 4.1.7 Медициналық білім беру ұйымы тәлімгерлік, 
тұрақты бағалау және кері байланыс, 
бағдарлама және резидентураның болашақ 
тыңдаушыларының құқықтары мен міндеттері 
туралы ақпарат беру тетіктерін көздеуі, 
сондай-ақ бағдарламада этика мәселелері 
бойынша міндеттемелерді қамтуы тиіс. 

      

24 8 4.1.8 Медициналық білім беру ұйымы резидентура 
тыңдаушыларының білімі, дағдылары мен 
тәжірибесін дамытуға қатысты дербестігі мен 
жауапкершілігін арттыру тетіктерін көздеуі 
керек. 

      

25 9 4.1.9 Медициналық білім беру ұйымы гендерлік, 
мәдени және діни ерекшеліктерді мойындап, 
резидентураның болашақ тыңдаушыларын 
пациенттермен тиісті қарым-қатынасқа 
дайындауы керек. 

      

  4.2 ҒЫЛЫМИ ӘДІС 
26 10 4.2.1 Медициналық білім беру ұйымы клиникалық 

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

      

27 11 4.2.2 Медициналық білім беру ұйымы       
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резидентураның болашақ тыңдаушыларының 
ғылыми негіздемелерді пайдалана 
алатындығына, дәлелді медицинаны таңдап 
алынған медицина саласындағы тиісті 
бейіндегі базаларда тиісті 
клиникалық/практикалық тәжірибеге кеңінен 
қол жеткізу арқылы зерделеп, білуге кепілдік 
беруі тиіс.  

28 12 4.2.3 Медициналық білім беру ұйымында әдебиетті, 
мақалаларды және ғылыми деректерді сыни 
бағалауды оқыту мен оқытуды, ғылыми 
әзірлемелерді қолдануды көздеу керек. 

      

  4.3 БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАЗМҰНЫ     
29 13 4.3.1 Медициналық білім беру ұйымы даярлау 

бағдарламасына клиникалық жұмысты және 
базалық медициналық-биологиялық, 
клиникалық, мінез-құлық және әлеуметтік 
ғылымдардың, профилактикалық 
медицинаның, клиникалық шешімдер 
қабылдаудың, коммуникативтік дағдылардың, 
медициналық этиканың, Қоғамдық денсаулық 
сақтаудың, медициналық юриспруденцияның 
және сот медицинасының, басқару пәндерінің, 
пациенттің қауіпсіздігінің тиісті теориясын 
немесе практикасын, өз денсаулығы үшін 
жауапкершілікті, толықтырушы және балама 
медицинаны білуді қамтуы тиіс. 

      

30 14 4.3.2 Медициналық білім беру ұйымы 
пациенттердің қауіпсіздігі мен дербестігіне 
тиісінше назар аудара отырып, білім беру 
бағдарламаларын ұйымдастыруы тиіс.  

      

31 15 4.3.3 Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
бағдарламасында тәжірибелі дәрігер немесе 
медициналық сарапшы, коммуникатор, 
қызметкер және топ мүшесі, 
көшбасшы/менеджер немесе әкімші, 
пациенттің мүдделері мен денсаулығын 
қорғаушы, ғалым/зерттеуші сияқты дәрігердің 
әртүрлі рөлдеріне сәйкес келетін білімді, 
дағдыларды және кәсіби қатынасты дамытуды 
қамтамасыз етуі керек.  

      

32 16 4.3.4 Медициналық білім беру ұйымы медициналық 
көмек көрсету жүйесінің өзгеретін 
жағдайлары мен қажеттіліктеріне мазмұнын 
түзету және өзгерту тетіктерін көздеуі керек.  

      

  4.4 БАҒДАРЛАМАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ 
ҰЗАҚТЫҒЫ 

33 17 4.4.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
бағдарламасының жалпы құрылымын, құрамы 
мен ұзақтығын сипаттауға, міндетті 
компонент пен таңдау компонентін нақты 
белгілеуге, практика мен теорияны біріктіруге, 
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ұлттық заңнаманың талаптарын ескеруге және 
жергілікті, ұлттық немесе өңірлік денсаулық 
сақтау жүйелерінің халыққа медициналық 
көмек көрсету қажеттілігіне қалай 
бағдарланғанын барабар көрсетуді қамтамасыз 
етуі тиіс. 

34 18 4.4.2 Медициналық білім беру ұйымы 
бағдарламаның ұзақтығы туралы шешім 
қабылдау кезінде таңдалған медицина 
саласына қатысты жоғары оқу орнынан 
кейінгі медициналық білім беруді оқытудың 
талап етілетін түпкілікті нәтижелерін, 
денсаулық сақтау секторында 
сертификатталған мамандардың әртүрлі 
рөлдерін орындауға арналған талаптарды, 
уақытша параметрлерге негізделген оқытуды 
пайдалану үшін ықтимал баламаларды ескеруі 
қажет. 

      

  4.5 ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ  
35 19 4.5.1 Медициналық білім беру ұйымы 

оқыту/клиникалық база және оқу процесі үшін 
әрбір базаны ұйымдастыру, үйлестіру, басқару 
және бағалау үшін жауапкершілік пен 
өкілеттікті айқындауы тиіс.  

      

36 20 4.5.2 Медициналық білім беру ұйымы көп бейінді 
клиникалар жағдайында клиникалық оқытуға 
және резидентураның болашақ 
тыңдаушылары таңдалған медицина 
саласының түрлі аспектілерінде барабар 
дайындыққа ие болуы үшін осы клиникалар 
базасында оқытуды үйлестіру тетіктеріне 
кепілдік беруі керек.  

      

37 21 4.5.3 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 базалар жағдайында дайындыққа 
кепілдік беруі керек. 

      

38 22 4.5.4 Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
бағдарламасын жоспарлау кезінде 
қызметкерлердің, резидентура 
тыңдаушыларының және басқа да мүдделі 
тараптардың тиісті өкілдігін сақтауы тиіс. 

      

39 23 4.5.5 Медициналық білім беру ұйымының оқыту 
әдістерін, білім алушыларды бағалауды, оқыту 
бағдарламасының инновацияларын жоспарлау 
және енгізу үшін қажетті ресурстарға қол 
жеткізуі қажет. 
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  4.6 ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ МЕДИЦИНАЛЫҚ 
БІЛІМ БЕРУ МЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ 
АРАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫС 

40 24 4.6.1 Медициналық білім беру ұйымы кәсіби 
дамудағы тәлімгерліктің рөлін сипаттауы 
және тануы, оқыту мен медициналық көмек 
көрсету (жұмыс орнында даярлау) арасындағы 
интеграцияға кепілдік беруі, оқытудың 
қосымша болып табылатындығына және 
медициналық көмек көрсету жөніндегі 
талаптарға келісілгеніне кепілдік беруі тиіс. 

      

41 25 4.6.2 Медициналық білім беру ұйымы оқыту 
мақсаттары үшін денсаулық сақтау немесе 
медициналық көмек көрсету жүйесінің 
мүмкіндіктерін пайдалануды тиімді 
ұйымдастырған жөн, бұл әртүрлі клиникалық 
базалардың мүмкіндіктерін, пациенттердің 
проблемалары мен клиникалық 
проблемаларды оқыту мақсаттары үшін, 
сонымен бірге медициналық көмек көрсетуге 
қойылатын талаптарды сақтай отырып 
қолдануды көздейді.  

      

   Жиыны      
  5 «РЕЗИДЕНТУРА ТЫҢДАУШЫЛАРЫН БАҒАЛАУ 

САЯСАТЫ» СТАНДАРТЫ 
  5.1 БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ 

42 1 5.1.1 Медициналық білім беру ұйымы резидентура 
тыңдаушыларын бағалау үшін қағидаттарды, 
мақсаттарды, әдістер мен практиканы, оның 
ішінде маманның біліктілік емтихандарын 
қамтитын резидентура тыңдаушыларын 
бағалау саясатын тұжырымдап, енгізуге және 
бағалау білімді, дағдыларды және кәсіби 
мінез-құлық пен көзқарасты қамтитынына 
кепілдік беруі тиіс. 

      

43 2 5.1.2 Медициналық білім беру ұйымы бағалаудың 
«қолданылуына» сәйкес бағалаудың әдістері 
мен форматтарының қосымша жиынтығын 
пайдалануы тиіс, ол оқытудың белгіленген 
түпкілікті нәтижелеріне қатысты бағалау 
әдістері мен форматтарының валидтілігінің, 
сенімділігінің, оқуға әсерінің, қолайлылығы 
мен тиімділігінің үйлесімін қамтиды.  

      

44 3 5.1.3 Медициналық білім беру ұйымы емтихан 
тапсыру үшін критерийлерді немесе 
бағалаудың басқа түрлерін, оның ішінде 
рұқсат етілген қайта тапсыру санын 
тұжырымдауы тиіс. 

      

45 4 5.1.4 Медициналық білім беру ұйымы бағалау 
әдістерінің сенімділігін, дұрыстығын және 
әділдігін зерделеуі және құжаттауы тиіс. 

      

46 5 5.1.5 Медициналық білім беру ұйымы әділеттілік       
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қағидаттары негізінде және құқықтық 
процесті сақтау арқылы бағалау нәтижелерінің 
апелляция жүйесін пайдаланған жөн.  

47 6 5.1.6 Медициналық білім беру ұйымы Сыртқы 
емтихан алушыларды тартуға жәрдемдесуі, 
қажет болған жағдайда бағалаудың жаңа 
әдістерін енгізуі қажет. 

      

48 7 5.1.7 Медициналық білім беру ұйымы оқу 
журналында немесе хаттамаларында 
оқытудың әртүрлі типтері мен кезеңдерін 
жазған жөн. 

      

  5.2 БАҒАЛАУ МЕН ОҚЫТУ АРАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫС 
49 8 5.2.1 Медициналық білім беру ұйымы оқытудың 

белгіленген соңғы нәтижелерімен және оқыту 
әдістерімен үйлесетін бағалау қағидаттарын, 
әдістері мен практикасын пайдалануы тиіс. 

      

50 9 5.2.2 Медициналық білім беру ұйымында 
резидентураның болашақ тыңдаушыларына 
олардың білімі мен дағдыларын бағалау 
нәтижелері негізінде уақтылы, нақты, 
сындарлы және әділ кері байланысты ұсыну 
тетіктері болуы тиіс.  

      

51 10 5.2.3 Медициналық білім беру ұйымы 
интеграцияланған оқытуға және практикалық 
клиникалық жұмысқа тартуға ықпал ететін, 
кәсіпқойаралық оқытуды қамтамасыз ететін 
бағалау қағидаттарын, әдістері мен 
практикасын пайдаланған жөн.  

      

   Жиыны      
  6. «РЕЗИДЕНТУРА ТЫҢДАУШЫЛАРЫ» 

СТАНДАРТЫ 
    

  6.1 ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ІРІКТЕУ САЯСАТЫ      
52 1 6.1.1 Медициналық білім беру ұйымы жоғары оқу 

орнының миссиясы, білім беру бағдарламасы 
және резидентура тыңдаушыларын іріктеу 
арасындағы өзара байланысты қарастыруы 
тиіс. 

      

53 2 6.1.2 Медициналық білім беру ұйымы резидентура 
тыңдаушыларын даярлау және қабылдау үшін 
қолда бар әлеует пен мүмкіндіктер 
арасындағы теңгерімді қамтамасыз етуі тиіс. 

      

54 3 6.1.3 Медициналық білім беру ұйымы ұлттық 
заңнамалық актілер мен ережелерге сәйкес 
қажетті жағдайлар мен жарақтандыруды талап 
ететін мүмкіндіктері шектеулі резидентура 
тыңдаушыларын қабылдауды қоса алғанда, 
білім алушыларды іріктеудің өлшемдері мен 
процесі жөніндегі саясатты тұжырымдап, 
енгізуге және дәрігерлер мен пациенттердің 
қауіпсіздігін ескеруі тиіс. 

      

55 4 6.1.4 Медициналық білім беру ұйымы резидентура 
тыңдаушыларын басқа ұлттық немесе 
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халықаралық бағдарламалардан ауыстыру 
саясатын қалыптастыруы және енгізуі тиіс. 

56 5 6.1.5 Медициналық білім беру ұйымы жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру басталғанға дейін 
базалық деңгейде қол жеткізілген 
биомедициналық ғылымдарды түсінудің 
жоғары деңгейіне кепілдік беруі тиіс. 

      

57 6 6.1.6 Медициналық білім беру ұйымы іріктеу 
рәсімінің ашықтығына және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білімге қол жеткізудің 
теңдігіне кепілдік беруі тиіс. 

      

58 7 6.1.7 Медициналық білім беру ұйымы өзінің іріктеу 
рәсімінің шеңберінде таңдалған медицина 
саласындағы оқу процесінің нәтижесін 
арттыру мақсатында үміткерлердің нақты 
қабілеттерін қарауы керек. 

      

59 8 6.1.8 Медициналық білім беру ұйымы қабылдау 
комиссиясының шешіміне қатысты апелляция 
процедурасын әзірлеуі керек. 

      

60 9 6.1.9 Медициналық білім беру ұйымы қоғамның 
денсаулық қажеттіліктеріне сәйкес болу үшін 
тиісті әлеуметтік және кәсіптік деректер 
негізінде қабылдау саясатын кезең-кезеңімен 
қайта қарау тетіктерін көздеуі керек. 

      

  6.2 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ САНЫ     
61 10 6.2.1 Медициналық білім беру ұйымы 

клиникалық/практикалық даярлық 
мүмкіндіктеріне, клиникалық тәлімгерліктің 
әлеуетіне және басқа да қолжетімді 
ресурстарға, таңдалған медицина саласына 
сәйкес кадр ресурстарының ұлттық және 
өңірлік қажеттіліктеріне сәйкес келетін 
резидентура тыңдаушыларының санын 
белгілеуі тиіс және егер медициналық білім 
беру ұйымы білім алушыларды қабылдауды өз 
бетінше анықтамаса, онда уәкілетті 
органдармен қарым-қатынастарды түсіндіре 
отырып және қабылдау жөніндегі 
шешімдердің салдарына назар аудары отырып 
өзінің жауапкершілігін көрсетуі керек, 
мысалы, даярлау үшін базалар мен 
ресурстардың қолда бар әлеуеті мен 
мүмкіндіктерінің жиынтығы арасындағы 
үйлесімсіздік. 

      

62 11 6.2.2 Медициналық білім беру ұйымында оларды 
шағын халықтар тобы мен ауылдық 
жерлердегі дәрігерлерді қабылдау мен 
қабылдаудың арнайы саясатына әлеуетті 
қажеттілікті қоса алғанда халықтың гендерлік, 
этникалық және әлеуметтік сипаттамаларына 
сәйкес теңгерімді жиынтықты қарауды 
қамтитын қоғамның денсаулық қажеттіліктері 
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туралы қолжетімді ақпарат болуы тиіс. 
63 12 6.2.3 Медициналық білім беру ұйымы мүдделі 

тараптармен консультация беру арқылы 
резидентура тыңдаушыларының санын 
анықтауы керек. 

      

  6.3 РЕЗИДЕНТУРА ТЫҢДАУШЫЛАРЫНА 
ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КЕҢЕС БЕРУ  

    

64 13 6.3.1 Медициналық білім беру ұйымында 
резидентураның болашақ тыңдаушыларына 
академиялық кеңес беру жүйесі болуы тиіс.  

      

65 14 6.3.2 Медициналық білім беру ұйымында 
әлеуметтік, қаржылық және жеке 
қажеттіліктерге, әлеуметтік және жеке қолдау 
үшін тиісті ресурстар бөлуге бағытталған 
резидентура тыңдаушыларын қолдау тетіктері 
болуы тиіс. 

      

66 15 6.3.3 Медициналық білім беру ұйымы консультация 
беруге және көрсетілетін қолдауға қатысты 
құпиялылыққа кепілдік беруі және кәсіптік 
бағдарлау мен мансапты жоспарлау жөнінде 
қолдау көрсету тиіс. 

      

67 16 6.3.4 Медициналық білім беру ұйымы кәсіби 
дағдарыс және проблемалық жағдайлар 
жағдайында қолдауды қамтамасыз етуі керек.   

      

  6.4 РЕЗИДЕНТУРА ТЫҢДАУШЫЛАРЫНЫҢ 
ӨКІЛДІГІ  

    

68 17 6.4.1 Медициналық білім беру ұйымы резидентура 
тыңдаушыларын өкілдік ету, оның ішінде 
оқытудың миссиясы мен түпкілікті 
нәтижелерін тұжырымдау, оқыту 
бағдарламасын әзірлеуге, жұмыс жағдайларын 
жоспарлауға, оқыту бағдарламасын бағалауға, 
оқыту бағдарламасын басқаруға қатысу 
жөніндегі саясатты әзірлеуі және енгізуі тиіс.  

      

   Жиыны      
  7. «ОҚЫТУШЫЛАР» СТАНДАРТЫ 

69 1 7.1.1 Медициналық білім беру ұйымы 
оқытушылық, ғылыми қызмет пен маманның 
біліктілігі арасындағы теңгерімді, олардың 
жауапкершілігін, қызметкерлердің 
міндеттерін, атап айтқанда оқыту, ғылыми 
зерттеулер мен медициналық көмек көрсету 
арасындағы теңгерімді қоса алғанда, талап 
етілетін тәжірибені, ғылыми-білім беру, 
педагогикалық және клиникалық жетістіктер 
критерийлерін айқындайтын оқытушыларды, 
басшылар мен тәлімгерлерді қабылдау және 
қабылдау саясатын әзірлеуі және енгізуі тиіс.  

      

70 2 7.1.2 Медициналық білім беру ұйымы өзінің іріктеу 
саясатында білім беру бағдарламасының 
миссиясын, білім беру жүйесінің 
қажеттіліктерін және медициналық көмек 

      



РЕЗИДЕНТУРА МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША ДИПЛОМНАН КЕЙІНГІ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАСТАПҚЫ 
АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

35 
 

көрсету жүйесінің қажеттіліктерін ескеруі 
тиіс. 

71 3 7.1.3 Медициналық білім беру ұйымы кадр 
саясатын әзірлеу мен енгізуде практикаға 
негізделген жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беруге қатысу үшін барлық дәрігерлердің 
жауапкершілігін олардың кәсіптік 
міндеттерінің бір бөлігі ретінде айқындағаны, 
олардың жоғары оқу орнынан кейінгі 
мамандар даярлауға қатысқаны үшін сыйақы 
бергені, оқытушылардың тиісті салаларда 
практик мамандар болып табылатындығына 
кепілдік бергені, қосалқы мамандықтар 
бойынша оқытушылардың даярлау 
бағдарламасының ерекшелігі мен олардың 
біліктілігіне сәйкес белгілі бір оқу кезеңіне 
ғана тағайындалуына кепілдік бергені жөн. 

      

72 4 7.1.4 Медициналық білім беру ұйымы 
оқытушылардың сабақ беруге, тәлімгерлікке 
және оқытуға жеткілікті уақыты бар 
екендігіне кепілдік беруі, оқытушылар мен 
тәлімгерлердің даму бағдарламасын 
қамтамасыз етуі, оқытушылар мен 
тәлімгерлердің қызметін мерзімді бағалауға 
кепілдік беруі тиіс.  

      

73 5 7.1.5 Медициналық білім беру ұйымы кадр 
саясатын әзірлеу мен енгізу кезінде 
қызметкерлерді дамыту және оқытушыларды 
қолдау бағдарламасына олардың оқуын және 
кәсіптік те, педагогикалық біліктіліктің де 
одан әрі кәсіби дамуын қосу; оқытушылар, 
тәлімгерлер ретінде академиялық қызметті 
бағалау және лайықты түрде тану; танылған 
оқытушылар саны мен резидентура 
тыңдаушыларының саны арасындағы 
арақатынасты айқындау, олардың жеке өзара 
қарым-қатынасына және резидентура 
тыңдаушыларының жетістіктерін 
мониторингтеуге кепілдік беру қажет.  

      

   Жиыны     
  8 «БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ» СТАНДАРТЫ  

  8.1 МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАУ  

74 1 8.1.1 Медициналық білім беру ұйымы резидентура 
тыңдаушыларына практикалық және 
теориялық оқыту үшін база мен 
мүмкіндіктерді, жаңа кәсіби әдебиеттер мен 
дереккөздеріне, практикалық дағдыларға 
үйрету үшін барабар ақпараттық және 
коммуникациялық технологиялар мен 
жабдықтарға қол жеткізуді, өзін-өзі 
бағытталған оқыту үшін қауіпсіз ортаны 
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қамтамасыз етуі тиіс.   
  8.2 КЛИНИКАЛЫҚ БАЗАЛАРЫ  

75 2 8.2.1 Медициналық білім беру ұйымы дайындау 
үшін базаларды таңдап, бекітуі және оқыту 
үшін тиісті клиникалық/практикалық 
базаларға, пациенттердің жеткілікті санына, 
тиісті пациенттерге және стационарлық, 
сондай-ақ амбулаториялық көмектің және 
кезекшіліктің мүмкіндіктерін пайдалануды 
қоса алғанда, оқыту мақсаттарына қол жеткізу 
үшін әртүрлі проблемалары бар пациенттер 
туралы ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз 
етуі тиіс. 

      

76 3 8.2.2 Медициналық білім беру ұйымы оқыту 
ортасын және клиникалық базаны таңдаған 
кезде оқыту бағдарламасына денсаулықты 
нығайту және аурулардың профилактикасы 
жөніндегі мәселелер, бейініне сәйкес келетін 
басқа клиникаларда/институттарда және 
МСАК оқыту енгізілгеніне кепілдік берген 
жөн. 

      

77 4 8.2.3 Медициналық білім беру ұйымы клиникалық 
базалар мен басқа да білім беру 
ресурстарының, оқу базаларына баруды 
немесе басқа да белгіленген рәсімдерді қоса 
алғанда, материалдық-техникалық 
жарақтандырудың сапасын бақылау жүйесін 
әзірлеп, енгізгені жөн. 

      

  8.3 АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР     
78 5 8.3.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру 

бағдарламасының интеграцияланған бөлігі 
ретінде этиканы сақтай отырып, веб - және 
электрондық бұқаралық ақпарат құралдарына 
қол жеткізуге кепілдік беруге және 
ақпараттық және коммуникациялық 
технологияларды тиімді пайдалануы тиіс.  

      
 

  8.4 МЕДИЦИНАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ 
ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ЖЕТІСТІКТЕР  

    

79 6 8.4.1 Медициналық білім беру ұйымы медициналық 
білім беру ұйымының ғылыми-зерттеу базасы 
және ғылыми зерттеулер саласындағы басым 
бағыттары туралы ақпарат беруі тиіс 

      

80 7 8.4.2 Медициналық білім беру ұйымы 
резидентураның болашақ тыңдаушылары үшін 
ғылыми зерттеулер жүргізу үшін даярлау 
бағдарламасында тиісті уақытты қамтамасыз 
етуі керек. 

      

81 8 8.4.3 Медициналық білім беру ұйымына оқу 
базаларында ғылыми зерттеулер жүргізу үшін 
жабдықтарға және жүргізілетін ғылыми іс-
шараларға қол жеткізуі керек. 

      

  8.5 БАСҚА МЕКЕМЕЛЕРДЕГІ ДАЙЫНДЫҚ      
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82 9 8.5.1 Медициналық білім беру ұйымы 
резидентураның болашақ тыңдаушылары үшін 
қолжетімділік саясатын әзірлеп, енгізуге және 
оларға елдің ішінде немесе одан тыс жерлерде 
баламалы мекемелерде оқу мүмкіндігін беруі 
тиіс.  

      

83 10 8.5.2 Медициналық білім беру ұйымы оқыту 
институттары арасындағы бағдарламаларды 
белсенді үйлестіру және академиялық 
кредиттерді пайдалану арқылы оқыту 
нәтижелерін аудару мен өзара есепке алу 
жүйесін құруы тиіс. 

      

84 11 8.5.3 Медициналық білім беру ұйымы оқыту 
элементтерін өзара алмасуға және өзара 
тануға жәрдемдесу мақсатында тиісті ұлттық 
және халықаралық органдармен қарым-
қатынасты дамытқан жөн. 

      

   Жиыны      
  9. «БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАҒАЛАУ» 

СТАНДАРТЫ 
85 1 9.1 Медициналық білім беру ұйымында 

миссияны, талап етілетін оқытудың түпкілікті 
нәтижелерін, білім беру бағдарламасының 
мазмұнын, білім мен дағдыларды, білім беру 
ресурстарын бағалауды ескере отырып, білім 
беру бағдарламасын мониторингтеу тетіктері 
болуы тиіс.  

      

86 2 9.2 Медициналық білім беру ұйымы резидентура 
тыңдаушыларын қабылдау саясатына және 
білім беру мен денсаулық сақтау жүйесінің 
медицина кадрларына қажеттіліктеріне 
қатысты бағдарламаны бағалауды жүргізуі 
тиіс.  

      

87 3 9.3 Медициналық білім беру ұйымы 
бағдарламаны бағалауға мүдделі тараптардың 
қатысуына кепілдік беруі тиіс. 

      

88 4 9.4 Медициналық білім беру ұйымы басшылық 
пен барлық мүдделі тараптар үшін білім беру 
бағдарламасын бағалау процесінің және 
нәтижелерінің ашықтығын қамтамасыз ету 
тетіктерін қарастыру керек болады. 

      

   Жиыны      
  10 «БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ЕТУ» СТАНДАРТЫ 

89 1 10.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру 
бағдарламаларына және оқытудың түпкілікті 
нәтижелеріне қол жеткізуге жауапты 
құрылымдық бөлімшені айқындауы тиіс. 

      

90 2 10.2 Білім беру бағдарламаларына жауапты 
құрылымдық бөлімшенің оқыту және оқыту 
әдістерін жоспарлау және енгізу, резидентура 
тыңдаушыларын бағалау, білім беру 
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Есепке қосымшалар: 
Қажетті қосымшалар: 
1. Оқу процесін ұйымдастыру туралы құжаттар: 
- Оқыту, емтихан өткізу қағидалары. 
- Қабылдау қағидалары. 
- Ұлттық диплом және дипломға қосымша. 
- Оқыған пәндері мен ECTS көрсетілген дипломға қосымша. (Дипломға 
қосымша, академиялық ведомостан ресми үзінді көшірме). 
- Тәжірибелерді ұйымдастыру және өткізу бойынша ережелер. 
2. Оқу процесінің мазмұнын реттейтін құжаттар: 
- Білім беру бағдарламаларын, жұмыс және/немесе оқу жоспарларын 
әзірлеуге қойылатын талаптар. 
- Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру жоспарлары. 
 
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 агенттігінен міндеттемелер 
мен ұсынымдардың орындалуы туралы хат (егер қолданылса). 
- Нормативтік-құқықтық құжаттар (Білім министрлігінің өкімдерінің тізімі 
және т.б.). 

бағдарламасы мен оқыту курстарын бағалау 
үшін бөлінген ресурстарды бөлуді қоса 
алғанда, білім беру бағдарламасын жоспарлау 
және енгізу үшін өкілеттіктері болуы тиіс. 

91 3 10.3 Медициналық білім беру ұйымы жоғары оқу 
орнынан кейінгі медициналық білім беру 
жөніндегі басшылықтың/қызметкерлердің 
жауапкершілігі мен міндеттерін айқындауы 
тиіс. 

      

92 4 10.4 Медициналық білім беру ұйымы жүйелі 
шолуларды қоса алғанда, менеджменттің 
сапасын қамтамасыз ету бағдарламасын 
әзірлеуі керек.  

      

93 5 10.5 Медициналық білім беру ұйымында білім 
беру бағдарламаларын ресурстармен, соның 
ішінде оқуға арналған мақсатты бюджетпен 
қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер мен 
өкілеттіктердің нақты шеңбері болуы керек, 
оқыту бағдарламасын енгізу және іске асыру 
үшін қажетті ресурстарды бөліп, білім беру 
ресурстарын қажеттіліктерге сәйкес бөлуі 
тиіс. 

      

   Жиыны      
   Барлығы      
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Сапаны қамтамасыз ету жүйесі бойынша құжаттар: 
- Білім алушылар мен оқытушылардың жүктемесі бойынша бағалау 
сауалнамаларының нәтижелері.  
- Студенттердің сауалнама парақтары (мысалы, бірінші семестрдің соңында 
бірінші курс студенттерінің сауалнамасы).  
- Студенттердің оқыту, оқу мазмұнын бағалауы.  
- Түлектерді жұмысқа орналастыру туралы ақпарат.  
 
Статистикалық деректер (ашық, түсінікті, қолжетімді, тексерілетін және 
расталған болуы тиіс): 
- Талапкерлердің, үміткерлердің жалпы саны, қабылданған білім алушылар 
саны, түлектер саны және оқудан шығарылғандар пайызы. 
- Шетелдік білім алушылардың саны (пайызбен). 
- Гендерлік қатынас. 

 
3. СТАНДАРТ 1 «МИССИЯСЫ ЖӘНЕ ТҮПКІЛІКТІ 

НӘТИЖЕЛЕР» 
3.1 МИССИЯСЫ ЖӘНЕ СОҢҒЫ НӘТИЖЕЛЕР ТУРАЛЫ 
МӘЛІМДЕМЕ 
3.1.1 Медициналық білім беру ұйымы резидентура бойынша білім беру 

бағдарламасының миссиясын айқындауы және мәлімделген миссия туралы 
жұртшылықты және денсаулық сақтау секторын кеңінен хабардар етуі тиіс. 

3.1.2 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 айқындауы тиіс.  

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

3.1.4 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасының 
миссиясы ұйымның миссиясына сәйкес келетініне және дипломнан кейінгі 
медициналық білім беру деңгейінде құзыретті зерттеушіні дайындауға 
мүмкіндік беретініне кепілдік беруі тиіс. 

3.1.5 Миссия мәлімдемесінде дипломнан кейінгі медициналық білім 
беру деңгейінде Құзыретті ғалым, зерттеуші дайындауға мүмкіндік беретін 
мақсаттар мен білім беру стратегиясы болуы тиіс. 

3.1.6 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 тиіс (жоғары оқу орнының 
веб-сайтында ақпараттың болуы). 

3.1.7 Білім беру бағдарламасының миссиясы мен мақсаттары жоғары 
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оқу орнының кеңесші кеңестерінде/комиссияларында талқылануы және ЖОО 
консультативтік-кеңесші кеңесінде бекітілуі тиіс.  

3.1.8 Медициналық білім беру ұйымы резидентура бағдарламасын іске 
асыруға дайындық жөніндегі 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 әзірлеуі тиіс 
мықты және әлсіз жақтарын бағалауды (SWOT-талдау) жүргізуі тиіс. 

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 
 Миссияның сипаттамасын беріңіз және тиісті жарияланған құжаттың 

көшірмесін ұсыныңыз немесе құжатқа сілтеме жасаңыз. 
 Миссия мен мақсаттар туралы ақпарат мүдделі тараптардың назарына 

қалай жеткізілетінін сипаттаңыз 
 Миссияның сипаттамасын беріңіз және қоғамның денсаулық 

қажеттіліктері, денсаулық сақтау жүйесі және әлеуметтік жауапкершілік 
аспектілері қалай қарастырылып, көрсетілетінін түсіндіріңіз. 

 Дипломнан кейінгі дайындықтың білім беру бағдарламасының толық 
сипаттамасын және оның болуын растайтын құжатты ұсыну қажет 

 Қандай білім беру стратегиялары мен тәсілдері, оқыту әдістері 
жауапкершілікті қалыптастырып, өмір бойы оқу қабілетін  
дамытатынына сипаттау ұсыну қажет. 

 Оқу барысында пациенттің тиісті тәжірибесі мен күтімі принциптері 
қалай сақталатынын сипаттаңыз 

 Оқыту және клиникалық практика базаларында тиісті еңбек жағдайлары 
қалай қамтамасыз етілетінін сипаттаңыз  

 Тиісті құзыреттерді қалыптастыру үшін оқыту процесіне 
инновацияларды енгізуге қалай қолдау көрсетілетінін сипаттаңыз 

 Ғылыми ойлауды қалыптастыру және білім алушыларды ғылыми 
зерттеулер жүргізуге тарту қалай қолдау көрсетілетінін сипаттаңыз  

 Әлеуметтік денсаулық детерминанттарының аспектілері білім 
алушыларды дипломнан кейінгі даярлау бағдарламасына қалай 
енгізілгенін сипаттаңыз 
 
3.2 ОҚЫТУДЫҢ ТҮПКІЛІКТІ НӘТИЖЕЛЕРІ  
3.2.1 Медициналық білім беру ұйымы болашақ резиденттер қол жеткізуі 

тиіс оқытудың түпкілікті нәтижелерін: олардың дипломнан кейінгі 
деңгейдегі білімге, дағдыларға және ойлауға; олардың таңдаған медицина 
саласындағы болашақ мансабы үшін тиісті негізге; денсаулық сақтау 
жүйесіндегі болашақ рөлдерге; өмір бойы үздіксіз оқудағы бейілділігі мен 
дағдыларына; қоғам денсаулығының қажеттіліктері мен проблемаларына, 
денсаулық сақтау жүйесінің қажеттіліктеріне және әлеуметтік 
жауапкершіліктің басқа да аспектілеріне; кәсіби мінез-құлыққа қатысты 
оқыту бағдарламасының нәтижесі ретінде айқындауы тиіс.    

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

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

3.3.4 Медициналық білім беру ұйымында тиісті кәсіби мінез-құлықтың 
кепілдік тетіктері және резидентура тыңдаушыларының әріптестеріне және 
басқа медициналық персоналға, оқытушыларға, денсаулық сақтаудың басқа 
да қызметкерлеріне қарым-қатынасы, Ар-намыс кодексін сақтауы тиіс.  

3.2.5 Медициналық білім беру ұйымы тиісті мамандықтар бойынша 
резидентура бағдарламасын оқытудың белгіленген түпкілікті нәтижелері 
туралы жұртшылықты хабардар етуі тиіс. 

3.2.6 Медициналық білім беру ұйымы базалық және жоғары оқу 
орнынан кейінгі медициналық білім беру бағдарламаларын оқытудың 
түпкілікті нәтижелері арасындағы сабақтастыққа кепілдік беруі керек. 

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 
 Білім беру бағдарламасын аяқтаған кезде білім алушылардан қандай білім 

беру/соңғы нәтижелер (білім, дағды, қарым-қатынас/кәсіби құндылықтар 
мен қабілеттер) талап етілетінін сипаттаңыз. 

 Білім алушылардың тиісті кәсіби мінез-құлықты сақтауы қалай хабардар 
етілетінін және қамтамасыз етілетінін сипаттаңыз. 

 Тиісті кәсіби мінез-құлықтың бұзылуы анықталған кезде қандай шаралар 
қабылданады? 

 Қоғамның және мүдделі тұлғалардың белгіленген білім беру/оқытудың 
соңғы нәтижелері туралы хабардар болуы қалай қамтамасыз етілетінін 
немесе қамтамасыз етілетінін сипаттаңыз.  
 
3.3 МИССИЯНЫ ЖӘНЕ ТҮПКІЛІКТІ НӘТИЖЕЛЕРДІ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ҚАТЫСУ   
3.3.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасы бойынша 

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

3.3.2 Медициналық білім беру ұйымы басқа медициналық 
мамандықтардың, пациенттердің, қоғамның, денсаулық сақтау ұйымдары 
мен уәкілетті органдарының, кәсіптік ұйымдардың және медициналық 
ғылыми қоғамдардың өкілдері болып табылатын басқа да мүдделі 
тараптардың ұсыныстарын ескере отырып, білім беру бағдарламасының 
миссиясын тұжырымдап, бағдарламаны оқытудың түпкілікті нәтижелерін 
айқындауы керек.  

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 

 Негізгі мүдделі тараптарды анықтап, медициналық білім беру ұйымы 
негізгі мүдделі тараптардың өкілдерін білім беру бағдарламасының 
миссиясы мен түпкілікті нәтижелерін қалыптастыруға қалай 
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тартатыны туралы сипаттауды ұсыну керек.  
 Медициналық білім беру ұйымы негізгі мүдделі тараптардан басқа 

қандай топтармен кеңеседі? 
 Медициналық білім беру ұйымы мүдделі Тараптардың осы 

топтарымен қалай кеңеседі және оларды миссия мен мақсаттарды 
қалыптастыруды жақсарту процесіне қалай тартады? 

 
Анықтамалар мен түсініктемелер: 
 Миссия жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру 

бағдарламасының барлық аспектілерін қамтитын негізді қамтамасыз 
етеді. Миссия мәлімдемесі денсаулық сақтау саласындағы 
институционалдық, ұлттық, өңірлік және қажет болған жағдайда 
әлемдік қажеттіліктерге байланысты жалпы және нақты мәселелерді 
қамтиды. Осы құжатта миссия дипломнан кейінгі медициналық білім 
туралы көріністерді қамтиды деп болжанады. 

 Медициналық білім беру ұйымы - көп бейінді жоғарғы оқу орнындағы 
ЖОО, университет, академия, институт, факультет.  

 Денсаулық сақтау секторы мемлекеттік, сондай-ақ жеке меншік 
медициналық көмек көрсетудің әртүрлі жүйелерін, сондай-ақ 
медициналық ғылыми-зерттеу институттарын қамтиды. 

 Өмір бойында оқыту - бұл бағалау, аудит, талдау немесе үздіксіз кәсіби 
даму арқылы дәрігердің білімін, дағдыларын үнемі жетілдірудегі кәсіби 
жауапкершілігі 

 Үздіксіз медициналық білім (ҮМБ) өмір бойы үздіксіз білім алуды, 
медициналық практикада білім мен дағдыларды алуды білдіреді. 

 Үздіксіз кәсіби даму (ҮКД) өз пациенттерінің қажеттіліктеріне жауап 
ретінде олардың білімін, дағдылары мен ойлауын қолдау, жаңарту, 
дамыту және арттыру үшін маманның өмір бойы формальды және 
бейресми кәсіптік қызметін білдіреді. ҮКД ҮМББ-ға қарағанда кең 
мағынадағы түсінік. 

 Қоғамның медициналық-санитариялық қажеттіліктеріне сәйкес келуіне 
қол жеткізу-жергілікті қоғамдастықпен денсаулық пен денсаулық 
сақтауға байланысты мәселелер бөлігінде, оның ішінде 
қоғамдастықтың денсаулық қажеттіліктеріне сәйкес келу мақсатында 
білім беру бағдарламасын жетілдіру үшін өзара іс-қимыл жасауы. 

 Негізгі мүдделі тараптар - білім алушылар, бағдарлама директорлары, 
медициналық ғылыми ұйымдар, клиникалар әкімшіліктері, мемлекеттік 
органдар мен кәсіби қауымдастықтар немесе ұйымдар, оқытушылар.  

 Басқа медициналық кәсіптердің, пациенттердің, кәсіптік 
қоғамдастықтардың, денсаулық сақтауды басқару ұйымдары мен 
органдарының өкілдері болып табылатын басқа да тиісті мүдделі 
тараптар. 

 Түпкілікті нәтижелер - білім алушылар оқу кезеңінің соңында көрсетуі 
тиіс білім, түсіністік, дағды, дағды және қарым-қатынас ретінде 
қарастырылатын оқыту нәтижелері немесе құзыреттер.  
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 Тиісті мінез-құлық ЖББҰ қабылданған жазбаша этика кодексін 
білдіреді. 

 Қоғам денсаулығының проблемалары жергілікті қоғамдастықпен, 
әсіресе денсаулық сақтау және денсаулық сақтаудың байланысты 
секторларымен өзара әрекеттесуді және білім беру бағдарламасына 
қоғам денсаулығының проблемаларын енгізуді білдіреді. 
 

4. СТАНДАРТ 2 «БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ» 
4.1 ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ 

БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ НЕГІЗДЕМЕЛІК ПАРАМЕТРЛЕРІ 
4.1.1 Медициналық білім беру ұйымы осы бағдарлама бойынша 

оқытудың белгіленген түпкілікті нәтижелері мен резидент-түлектің 
біліктілігі негізінде білім берудің шекті параметрлерін айқындауға, оларды 
қолданыстағы базалық медициналық білім берудің талап етілетін 
нәтижелеріне сәйкес әзірлеуге және оқытудың жүйелілігі мен ашықтығын 
ұйымдастыруы тиіс.  

4.1.2 Медициналық білім беру ұйымы ҚР МЖББС резидентура 
бағдарламасы мазмұнының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуі және 
бағдарламаның атауына сәйкес мамандар даярлаудың кеңдігін және 
мамандықпен айқындалатын облыста даярлаудың қажетті тереңдігін 
қамтамасыз етуі тиіс.  

4.1.3 Медициналық білім беру ұйымы резидентура тыңдаушыларының 
медициналық көмек көрсетуге және пациенттерге күтім жасау бойынша 
жауапкершілікке жеке қатысуын қамтамасыз ете отырып, практикаға 
бағытталған даярлықты пайдалануы тиіс. 

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

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

4.1.6 Медициналық білім беру ұйымы резидентураның болашақ 
тыңдаушыларын өзінің оқу процесі үшін жауапкершілік алуға 
ынталандыратын, дайындайтын және қолдайтын оқуда студентке 
бағытталған тәсілді қолдануы және өз тәжірибесінде көрсетуі тиіс.  

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

4.1.8 Медициналық білім беру ұйымы резидентура тыңдаушыларының 
білімі, дағдылары мен тәжірибесін дамытуға қатысты дербестігі мен 
жауапкершілігін арттыру тетіктерін көздеуі керек.  

4.1.9 Медициналық білім беру ұйымы гендерлік, мәдени және діни 
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ерекшеліктерді мойындап, резидентураның болашақ тыңдаушыларын 
пациенттермен тиісті өзара қарым-қатынасқа дайындау керек.  

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 

 Осы білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін берілетін 
академиялық дәрежені көрсетіңіз.   

 Білім беру бағдарламасының мазмұны туралы қысқаша сипаттама 
беріңіз. 

 Білім беру бағдарламасын қайта қарауды жоспарлау процесін 
сипаттаңыз, бағдарламаны қайта қарау процесіне кім қатысатынын 
және осы процеске қандай құрылымдық бөлімшелер, консультативтік-
кеңесші органдар немесе комиссиялардың тартылатынын көрсетіңіз. 

 Білім беру бағдарламасын жасау кезінде интеграцияланған оқытуға 
ықпал ететін қандай принциптер мен тәсілдерді, білім беру 
стратегияларын сипаттаңыз? 

 Білім беру бағдарламасының моделі біріктірілген болып табылады ма?  
 Әзірленген БББ оқытудың заманауи қағидаттары мен әдістерін 

қолдану қалай расталады?  
 Қолданылатын оқыту әдістерін сипаттаңыз.  
 Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін практикада қандай 

оқыту және оқыту әдістері, соның ішінде клиникалық оқыту 
қолданылады? 

 Білім беру бағдарламасы мен білім берудің және оқытудың 
қолданылатын әдістері, оқыту ортасы білім алушылардан өзінің білімі 
үшін жауапкершілікті өздеріне белсенді түрде алу керектігін қалай 
дамытады? 

 Өз бетінше оқуға және өмір бойы оқу қабілеті мен дағдыларын 
дамытуға жәрдемдесу үшін білім алушыларды оқыту процесіне тарту 
әдістерінің түрлері мен сәйкестігін сипаттаңыз. 

 Медициналық білім беру ұйымы бұл әдістер білім алушыларды 
дайындауға және олардың өмір бойы оқу қабілетін дамытуға 
мүмкіндік беретінін қалай болжайтынын нақтылаңыз. 

 Медициналық білім беру ұйымы өз білім алушыларына қатысты теңдік 
қағидаттарын қалай сақтайтынын сипаттаңыз? 
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4.2 ҒЫЛЫМИ ӘДІС 
4.2.1 Медициналық білім беру ұйымы клиникалық зерттеулерді қоса 

алғанда, медициналық зерттеулердің ғылыми негіздері мен әдіснамасын 
енгізуі тиіс.  

4.2.2 Медициналық білім беру ұйымы резидентураның болашақ 
тыңдаушыларының ғылыми негіздемелерді пайдалана алатындығына 
кепілдік беруі, таңдалған медицина саласындағы тиісті бейіндегі базаларда 
тиісті клиникалық/практикалық тәжірибеге кеңінен қол жеткізу арқылы 
дәлелді медицинаны зерделеуі және білуі тиіс.   

4.2.3 Медициналық білім беру ұйымы әдебиетті, мақалаларды және 
ғылыми деректерді сыни бағалауды, ғылыми әзірлемелерді қолдануды 
оқытуды және оқытуды көздеуі керек. 

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 
 Білім беру бағдарламасының қандай компоненттері білім алушыларға 

ғылыми тәсіл принциптерін дарытады және олардың аналитикалық 
және сыни ойлау қабілетін қалыптастырады? 

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

 Медициналық білім беру ұйымында білім алушыларды ғылыми-зерттеу 
жобаларына тарту үшін қандай арнайы мүмкіндіктер бар? 

 Элективті аналитикалық және эксперименттік зерттеулердің 
элементтері / компоненттері оқу бағдарламасына қалай қосылады?  

 Оқушылардың зерттеуге қатысу мүмкіндіктерін сипаттаңыз.  
 
4.3 БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАЗМҰНЫ  
4.3.1 Медициналық білім беру ұйымы даярлау бағдарламасына 

клиникалық жұмысты және базалық медициналық-биологиялық, 
клиникалық, мінез-құлық және әлеуметтік ғылымдардың, профилактикалық 
медицинаның, клиникалық шешімдер қабылдаудың, коммуникативтік 
дағдылардың, медициналық этиканың, қоғамдық денсаулық сақтаудың, 
медициналық юриспруденцияның және сот медицинасының, басқару 
пәндерінің, пациенттің қауіпсіздігінің тиісті теориясын немесе практикасын, 
өз денсаулығы үшін жауапкершілікті, қосымша және баламалы медицинаны 
білуді қамтуы тиіс. 

4.3.2 Медициналық білім беру ұйымы пациенттердің қауіпсіздігі мен 
дербестігіне тиісінше назар аудара отырып, білім беру бағдарламаларын 
ұйымдастыруы тиіс.  

4.3.3 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасында 
тәжірибелі дәрігер немесе медициналық сарапшы, коммуникатор, қызметкер 
және команда мүшесі, көшбасшы/менеджер немесе әкімші, пациенттің 
мүддесі мен денсаулығын қорғаушы, ғалым/зерттеуші сияқты дәрігердің 
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әртүрлі рөлдеріне сәйкес келетін білімді, дағдыларды және кәсіби қарым-
қатынасты дамытуды қамтамасыз етуі тиіс.  

4.3.4 Медициналық білім беру ұйымы медициналық көмек көрсету 
жүйесінің өзгеретін жағдайлары мен қажеттіліктеріне мазмұнын түзету және 
өзгерту тетіктерін көздеуі керек.  

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар: 

 Оқытуда қолданылатын немесе қолданылатын параметрлер, принциптер 
мен тәсілдер, білім беру стратегиялары қандай екенін сипаттаңыз  

 Ұлттық талаптардың орындалуы және дипломнан кейінгі білім беру 
бағдарламасы мазмұнының белгіленген талаптарға сәйкестігі қалай 
қамтамасыз етілетініне сипаттама беру қажет 

 Дипломнан кейінгі дайындық бағдарламаларының жалпы және ерекше 
компоненттерін және медициналық көмек көрсетуге және пациенттерге 
күтім жасау бойынша міндеттемелерге білім алушының жеке қатысуымен 
практика негізінде оқытуды қалай қамтамасыз ететінін сипаттаңыз 

 Білім беру мен оқытудың қандай әдістері клиникалық және теориялық 
білім беру үшін қолданылатын болады немесе қолданылады, практика 
мен теорияның интеграциясы және өзін-өзі оқыту қалай қамтамасыз 
етіледі? 

 Қызметкерлер мен студенттерге қатысты қауіпсіздік қалай сақталатынын 
немесе сақталатынын, осыған қатысты қандай саясат бар екенін 
сипаттаңыз. 

 Медициналық көмек көрсету жүйесінің өзгеретін жағдайлары мен 
қажеттіліктеріне байланысты өзгерістерді енгізу қалай жоспарланады? 
 
4.4 БАҒДАРЛАМАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ 

ҰЗАҚТЫҒЫ 
4.4.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасының 

жалпы құрылымын, құрамы мен ұзақтығын сипаттауға, міндетті компонент 
пен таңдау компонентін нақты белгілеуге, практика мен теорияны 
біріктіруге, ұлттық заңнаманың талаптарын ескеруге және жергілікті, ұлттық 
немесе өңірлік денсаулық сақтау жүйелерінің халыққа медициналық көмек 
көрсету қажеттілігіне қалай бағдарланғанын барабар көрсетуді қамтамасыз 
етуі тиіс.  

4.4.2 Медициналық білім беру ұйымы бағдарламаның ұзақтығы туралы 
шешім қабылдау кезінде таңдалған медицина саласына қатысты жоғары оқу 
орнынан кейінгі медициналық білім беруді оқытудың талап етілетін 
түпкілікті нәтижелерін, денсаулық сақтау секторында сертификатталған 
мамандардың әртүрлі рөлдерін орындауға арналған талаптарды, уақытша 
параметрлерге негізделген оқытуды пайдалану үшін ықтимал баламаларды 
ескерген жөн.  
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Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 
 Таңдау бойынша міндетті элементтер мен компоненттерді, мінез-құлық, 

әлеуметтік және клиникалық пәндер арасындағы арақатынасты көрсете 
отырып, даярлау бағдарламаларының құрылымы, ұзақтығы (семестр/оқу 
жылының сағаты/аптасы), мазмұны туралы ақпарат ұсыну және оқу 
пәндері/модульдер түрінде түйіндеме жасау қажет. 

 
4.5 ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ  
4.5.1 Медициналық білім беру ұйымы оқыту/клиникалық база және оқу 

процесі үшін әрбір базаны ұйымдастыру, үйлестіру, басқару және бағалау 
үшін жауапкершілік пен өкілеттікті айқындауы тиіс.  

4.5.2 Медициналық білім беру ұйымы резидентураның болашақ 
тыңдаушылары таңдалған медицина саласының түрлі аспектілерінде барабар 
дайындыққа ие болуы үшін көп бейінді клиникалар жағдайында клиникалық 
оқытуға және осы клиникалар базасында оқытуды үйлестіру тетіктеріне 
кепілдік беруі керек.  

4.5.3 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 базалар жағдайында 
дайындыққа кепілдік беруі керек.   

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

4.5.5 Медициналық білім беру ұйымы оқыту әдістерін, білім 
алушыларды бағалауды, оқыту бағдарламасының инновацияларын 
жоспарлау және енгізу үшін қажетті ресурстарға қол жеткізе алуы тиіс. 

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 

 Оқу процесі мен дайындық бағдарламасын, клиникалық базаларды 
ұйымдастыруға жауапты медициналық білім беру ұйымының 
құрылымдық бөлімшесінің өкілеттіктері мен құрамын сипаттаңыз? 

 Оқыту бағдарламаларын басқару процесіне оқытушылар мен басқа да 
мүдделі тараптардың қалай қатысатынын сипаттаңыз. 

 Студенттердің оқу бағдарламаларын басқару процесіне қалай 
қатысатынын немесе қатысатынын сипаттаңыз  

 Профильдегі клиникаларда және көмек деңгейінде дайындық 
жағдайларын қамтамасыз ету үшін қандай механизмдер қолданылатынын 
және тиісті оқу базаларына қол жетімділікті үйлестіретінін сипаттаңыз? 

 Әр түрлі клиникаларда клиникалық оқыту қалай қамтамасыз етілетінін 
қысқаша сипаттаңыз? 

 БББ элективті пәндерді таңдау қарастырылған ба? 
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4.6 ДИПЛОМНАН КЕЙІНГІ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН 
МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА 
БАЙЛАНЫС 

4.6.1 Медициналық білім беру ұйымы кәсіби дамудағы тәлімгерліктің 
рөлін сипаттауы және тануы, оқыту мен медициналық көмек көрсету (жұмыс 
орнында даярлау) арасындағы интеграцияға кепілдік беруі, оқытудың 
қосымша болып табылатындығына және медициналық көмек көрсету 
жөніндегі талаптарға келісілгеніне кепілдік беруі тиіс.   

4.6.2 Медициналық білім беру ұйымы оқыту мақсаттары үшін 
денсаулық сақтау немесе медициналық көмек көрсету жүйесінің 
мүмкіндіктерін пайдалануды тиімді ұйымдастырған жөн, бұл әртүрлі 
клиникалық базалардың мүмкіндіктерін, пациенттердің проблемалары мен 
клиникалық проблемаларды оқыту мақсаттары үшін, сонымен бірге 
медициналық көмек көрсетуге қойылатын талаптарды сақтай отырып 
пайдалануды көздейді.    

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 

 Қандай негізгі принциптер, тәсілдер және білім беру стратегиялары, оқыту 
және білімді бағалау әдістері оқыту мен медициналық көмек элементтерін 
біріктіруге ықпал етеді және қамтамасыз етеді? 

 Дайындық және оқыту үшін клиникалық немесе өндірістік базалардың 
мүмкіндіктерін қолдану тәсілдерін, ұйымдастырылуын және қолданылуын 
сипаттаңыз 

 
Анықтамалар мен түсініктемелер: 
 Оқыту тәсілі / бағдарлама шеңбері - аталған термин оқыту 

бағдарламасына қатысты және оқытудың болжамды нәтижелері туралы 
мәлімдемені, мазмұнын / оқу жоспарын, практикалық тәжірибені, 
бағдарламаның процестерін/рәсімдерін, жоспарланған оқу және оқыту 
әдістері мен бағалау әдістерінің құрылымын сипаттауды қамтиды.  

 Оқыту мен үйрету әдістері немесе білім беру әдістері дәрістер, шағын 
топтардағы сабақтар, проблемалық-бағытталған немесе «кейстың» 
оқыту, басқа білім алушылардың қатысуымен оқыту, практикалық, 
зертханалық сабақтар, «науқастың төсегінің басында» оқыту, 
клиникалық көрсетілімдер/клиникалық жағдайларды талдау, 
зертханалық дағдыларды үйрету, қоғамдағы «далалық» жаттығулар, 
интернет арқылы оқыту, кәсіби топтың кіші мүшесі ретінде 
практикалық клиникалық жұмыс және т. б. сияқты кез келген 
дидактикалық демонстрациялық немесе бақыланатын оқыту және 
оқыту әдістерін қамтиды.    

 Оқытудың практикалық және теориялық құрауыштарын интеграциялау 
дидактикалық оқыту сессияларында және оқытушының бақылауымен 
пациенттерге медициналық көмек көрсетуде, сондай-ақ дербес және 
белсенді оқыту арқылы қолданылады. 
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 Ғылыми база мен әдістер бойынша оқыту білім алушылар жүргізетін 
сайланбалы зерттеу жобаларын пайдалануды қамтиды. 

 Жалпы құрылымға курстардың, пәндердің және БББ басқа да 
элементтерінің тізбегін қамтиды. 

 Практика мен теорияны біріктіру дидактикалық оқыту сессияларын 
және тәлімгер/ПОҚ басшылығымен практикалық тәжірибе алуды 
қамтиды. 

 Уақыт шеңберіне негізделген білім беру процесінің анықтамаларын 
қолданудың құзіреттілікті өлшеу, клиникалық дағдылар журналы 
және жұмыс орнында тәжірибе жинау сияқты ықтимал баламалары. 

 Денсаулық сақтау және денсаулық сақтау жүйесін басқарудағы басқа 
кәсіптердің өкілдері басқа тиісті мүдделі тараптар оқыту процесінің 
басқа да тиісті қатысушылары болып табылады. 

 Көптеген жерлерде оқыту пациенттердің санаттары, мамандану 
дәрежесі (мысалы, алғашқы медициналық көмек, мамандандырылған 
медициналық көмек, жоғары мамандандырылған медициналық көмек), 
стационарлар мен амбулаториялар және т. б. бойынша әртүрлі 
базаларды қолдануды білдіреді. 

 Уақыт шеңберіне негізделген білім беру процесінің анықтамаларын 
қолданудың ықтимал баламалары осы құжатта құзіреттілікті өлшеу 
әдістері, клиникалық дағдылар мен жұмыс орнындағы практикалық 
тәжірибені бағалау журналдарын қолдану ретінде қарастырылады. 
Мұндай баламалар жеке жетістіктерді өлшеу әдістері ретінде 
қолданылады. 

 Көп деңгейлі оқыту клиникалардың, пациенттердің әртүрлілігімен, 
мамандану деңгейімен (мысалы, бастапқы, екінші және үшінші 
медициналық көмек), стационарлық немесе амбулаториялық емдеу 
және т. б. сипатталатын әртүрлі оқу жағдайларын қолдануды білдіреді. 

 Оқыту мен практиканы ықпалдастыру, бір жағынан, білім алушылар 
үшін тиісті медициналық практиканы қамтамасыз етуді және екінші 
жағынан, оқыту үшін мүмкіндіктер функционалдық міндеттерге 
(жұмыстан қол үзбей оқыту) енгізілуі мүмкін дегенді білдіреді. 

 Қосымша құралдар оқыту мен тәжірибені бір-бірін нығайту үшін 
бірлесіп жоспарлау және ұйымдастыру керек дегенді білдіреді. Бұл 
кадрларды даярлау бағдарламасына қатысушылар арасындағы 
ынтымақтастық туралы келісімде көрсетіледі. 

 Оқытуды тиімді ұйымдастыру оқыту мақсаттары үшін және 
клиникалық практиканың ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі 
клиникалық жағдайларды, пациенттерді және клиникалық 
проблемаларды пайдалануды білдіреді. 
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5. СТАНДАРТ 3 «РЕЗИДЕНТУРА ТЫҢДАУШЫЛАРЫН 
БАҒАЛАУ САЯСАТЫ» 

5.1 БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ 
5.1.1 Медициналық білім беру ұйымы резидентура тыңдаушыларын 

бағалау үшін қағидаттарды, мақсаттарды, әдістер мен практиканы, оның 
ішінде маманның біліктілік емтихандарын қамтитын резидентура 
тыңдаушыларын бағалау саясатын қалыптастыруы және енгізуі және бағалау 
білімді, дағдыларды және кәсіби мінез-құлық пен қарым-қатынасты 
қамтитынына кепілдік беруі тиіс. 

5.1.2 Медициналық білім беру ұйымы бағалаудың «қолданылуына» 
сәйкес бағалаудың әдістері мен форматтарының қосымша жиынтығын 
пайдалануы тиіс, ол оқытудың белгіленген түпкілікті нәтижелеріне қатысты 
бағалау әдістері мен форматтарының шынайылығының, сенімділігінің, оқуға 
әсерінің, қолайлылығы мен тиімділігінің үйлесімін қамтиды.  

5.1.3 Медициналық білім беру ұйымы емтихан тапсыру үшін 
критерийлерді немесе бағалаудың басқа түрлерін, оның ішінде рұқсат етілген 
қайта тапсыру санын тұжырымдауы тиіс. 

5.1.4 Медициналық білім беру ұйымы бағалау әдістерінің сенімділігін, 
шынайылығын және әділдігін зерделеуі және құжаттауы тиіс.   

5.1.5 Медициналық білім беру ұйымы әділеттілік қағидаттары негізінде 
және құқықтық процесті сақтау арқылы бағалау нәтижелерінің апелляция 
жүйесін пайдалануы керек.  

5.1.6 Медициналық білім беру ұйымы сыртқы емтихан алушыларды 
тартуға жәрдемдесуі, қажет болған жағдайда бағалаудың жаңа әдістерін 
енгізуі қажет. 

5.1.7 Медициналық білім беру ұйымы оқу журналында немесе 
хаттамаларда оқытудың әртүрлі типтері мен кезеңдерін жазып алуы керек. 

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 

 Оқушыларды бағалау саясатын, бағалау саясаты, бағалау әдістері, оның 
ішінде бағалау критерийлері, аралық және қорытынды емтихандарды 
өткізу мерзімдері, емтихан тапсыру критерийлері, студенттердің салмағы 
мен үлгерім критерийлері туралы ақпарат берілетін студенттерге берілген 
құжаттарды әзірлеу және бекіту процесін сипаттаңыз. 

 Белгіленген талаптарға жауап беретін бағалау әдістері ретінде қандай 
қосымша бағалау әдістері қолданылады немесе қолданылады? 

 Емтихан ережелері мен критерийлерін, сондай-ақ рұқсат етілген қайта 
қабылдау санын және қайта тапсыру шарттарын сипаттаңыз. 

 Пайдаланылған бағалау әдістерінің сенімділігі мен дұрыстығын 
қамтамасыз ету тетіктерін сипаттаңыз. 

 Бағалау әдістері қалай зерттелетінін, тексерілетінін және енгізілетінін 
және олардың сенімділігі, дұрыстығы мен әділдігі қалай қамтамасыз 
етілетінін сипаттаңыз. 

 Сыртқы сарапшыларды тарту тәжірибесін және оларды қосу үшін іріктеу 
критерийлерін сипаттаңыз. 
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 Оқу процесін жазу және білім мен дағдыларды бағалау тәжірибесін 
сипаттаңыз 
 
5.2 БАҒАЛАУ МЕН ОҚЫТУ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА БАЙЛАНЫС 
5.2.1 Медициналық білім беру ұйымы оқытудың белгіленген соңғы 

нәтижелерімен және оқыту әдістерімен үйлесетін бағалау қағидаттарын, 
әдістері мен практикасын қолдануы тиіс. 

5.2.2 Медициналық білім беру ұйымында резидентураның болашақ 
тыңдаушыларына олардың білімі мен дағдыларын бағалау нәтижелері 
негізінде уақтылы, нақты, сындарлы және әділ кері байланысты ұсыну 
тетіктері болуы тиіс.  

5.2.3 Медициналық білім беру ұйымы интеграцияланған оқытуға және 
практикалық клиникалық жұмысқа тартуға ықпал ететін, кәсіби аралық 
оқытуды қамтамасыз ететін бағалау қағидаттарын, әдістері мен практикасын 
пайдаланған жөн.   

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 

 Оқытудың соңғы нәтижелерінің салыстырмалылығын, бағалау әдістерін 
және оқыту мен оқытудың пайдаланылатын әдістерін көрсететін кестені 
ұсыну қажет (4.2.1-кесте) 

 Саясатты және бар болған жағдайда, белгіленген тетіктері болуы тиіс 
білім алушыларға кері байланыс берудің қолданыстағы практикасын 
сипаттаңыз және білім алушыларды бағалау мен прогресті бағалау 
талаптары мен ережелері туралы хабардар ету үшін ашықтықты 
қамтамасыз етіңіз. 

 Дайындық бағдарламасының әртүрлі элементтерін біріктірілген бағалау 
қалай қамтамасыз етілгенін сипаттаңыз? Емтихандардың саны мен 
сипатын көрсете отырып, білім беру бағдарламасының әртүрлі 
элементтерін қамтитын кестені елестетіп көріңіз (4.2.2-кесте). 
 
4.2.1-кесте Оқытудың түпкілікті нәтижелерінің, бағалау әдістерінің және 

оқыту мен оқытудың пайдаланылатын әдістерінің салыстырмалылығы 
Оқытудың түпкілікті 
нәтижелері  

Бағалау әдістері Қолданылатын оқыту 
және оқыту әдістері 

   
 
4.2.2-кесте БББ элементтерін құрастыратын емтихандарының саны мен 

сипаты 
БББ/пәннің 
элементтері  

Емтихандар/бағалар 
саны 

Емтихандар/бағалар 
түрлері/нысандары 
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 Анықтамалар мен түсініктемелер: 
 Бағалау үшін қолданылатын әдістерді анықтау формативті, жиынтық 

және қорытынды бағалар арасындағы тепе-теңдікті, емтихандар мен 
басқа да сынақтардың санын, емтихандардың әртүрлі түрлері 
арасындағы тепе - теңдікті, нормативті және критериалды негізделген 
пайымдауларды қолдануды, портфолио мен емтиханның арнайы 
түрлерін, мысалы, объективті құрылымдалған клиникалық емтиханды 
(ОҚКЕ) және мини-клиникалық емтиханды (MiniCEX) қамтиды. 
Жұмыстарды плагиатқа тексеру нәтижелерін де қамтуы мүмкін. 

 Арнайы емтихандарды ЖББҰ немесе басқа да мекемелер, мысалы, 
кәсіби қауымдастықтар немесе консорциумдар жүргізе алады. 

 Бағалау әдістерін үйрену 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, сапасы 
мен ашықтығын арттыруы мүмкін. 

 «Бағалаудың тиімділігі» - болжамды нәтижелерге қатысты бағалау 
әдістері мен форматтарының шынайылығының, сенімділігінің, 
оқытудың ықпалының, қолайлылығы мен тиімділігінің үйлесімі. 

 Бағалаудың қағидаттары, әдістері мен практикасы білім алушының 
жетістіктерін бағалауды құру процесіне жатады және барлық салада: 
білім, дағды және қатынаста бағалауды қамтиды. 

 Интеграцияланған оқытуды ынталандыру - жеке пәндерді немесе 
пәндік бағыттарды барабар тестілеуді қамтамасыз ете отырып, 
бағалауды әртүрлі пәндер бойынша білім, дағды және ойлау/қарым-
қатынас үйлесімі ретінде қарастыру. Интеграцияланған оқытуға 
жәрдемдесу жекелеген пәндер мен пәндік салалардың білімін 
бағалауды жүргізу кезінде интеграцияланған бағалауды пайдалануды 
қамтиды. Білім алушылардың жетістіктерін бағалаудың принциптері, 
әдістері мен практикалары барлық салаларда бағалауды: білімді, дағды 
мен кәсіби көзқарасты қамтиды.  
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6. СТАНДАРТ 4 « РЕЗИДЕНТУРА ТЫҢДАУШЫЛАРЫ» 
6.1 ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ІРІКТЕУ САЯСАТЫ  
6.1.1 Медициналық білім беру ұйымы жоғары оқу орнының миссиясы, 

білім беру бағдарламасы және резидентура тыңдаушыларын іріктеу 
арасындағы өзара байланысты қарастыруы тиіс. 

6.1.2 Медициналық білім беру ұйымы резидентура тыңдаушыларын 
даярлау және қабылдау үшін қолда бар әлеует пен мүмкіндіктер арасындағы 
теңгерімді қамтамасыз етуі тиіс. 

6.1.3 Медициналық білім беру ұйымы ұлттық заңнамалық актілер мен 
ережелерге сәйкес қажетті жағдайлар мен жарақтандыруды талап ететін 
мүмкіндіктері шектеулі резидентура тыңдаушыларын қабылдауды қоса 
алғанда, білім алушыларды іріктеудің өлшемдері мен процесі бойынша 
саясатты тұжырымдап, енгізуге және дәрігерлер мен пациенттердің 
қауіпсіздігін ескеруі тиіс. 

6.1.4 Медициналық білім беру ұйымы резидентура тыңдаушыларын 
басқа ұлттық немесе халықаралық бағдарламалардан ауыстыру саясатын 
қалыптастыруы және енгізуі тиіс. 

6.1.5 Медициналық білім беру ұйымы жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру басталғанға дейін базалық деңгейде қол жеткізілген биомедициналық 
ғылымдарды түсінудегі жоғары деңгейге кепілдік беруі тиіс.   

6.1.6 Медициналық білім беру ұйымы іріктеу рәсімінің ашықтығына 
және жоғары оқу орнынан кейінгі білімге қол жеткізудің теңдігіне кепілдік 
беруі тиіс.  

6.1.7 Медициналық білім беру ұйымы өзінің іріктеу рәсімінің 
шеңберінде таңдалған медицина саласындағы оқу процесінің нәтижесін 
арттыру мақсатында үміткерлердің нақты қабілеттерін қараған жөн.  

6.1.8 Медициналық білім беру ұйымы қабылдау комиссиясының 
шешіміне қатысты апелляция процедурасын әзірлеген жөн. 

6.1.9 Медициналық білім беру ұйымы қоғамның денсаулық 
қажеттіліктеріне сәйкес болу үшін тиісті әлеуметтік және кәсіби деректер 
негізінде қабылдау саясатын кезең-кезеңімен қайта қарау тетіктерін көздеу 
керек. 

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 

 Медициналық білім беру ұйымының материалдық-техникалық және 
академиялық, кадрлық әлеуетіне қатысты резидентураның жоспарланған 
тыңдаушыларының саны қалай анықталады? 

 Қолданыстағы заңдар мен нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес 
мүмкіндігі шектеулі білім алушыларды қабылдау (бар болса) саясаты мен 
практикасын сипаттаңыз? 

 Медициналық білім беру ұйымында білім алушыларды ауыстырудың 
қандай саясаты бар? 

 Медициналық білім беру ұйымына түсу үшін белгіленген саясат пен 
академиялық (егер академиялық емес) критерийлерді сипаттаңыз? 

 Білім алушыларды іріктеу процесін өтінішті қабылдаудан бастап, одан 
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кейін сұхбатқа іріктеу процесін, сұхбат процесін, шешім қабылдауды және 
медициналық білім беру ұйымына қабылдауды қысқаша сипаттаңыз. 

 Іріктеудің әр кезеңі үшін оның негізінде ЖББҰ білім алушыларды 
қабылдау үшін жеке жауапты адамдар немесе топтар шешім қабылданатын 
мәні мен критерийлерді сипаттаңыз. 

 Аз қамтылған отбасылардан, ұлттық азшылықтардан үміткерлерді 
қабылдау мен қабылдауға тең қол жетімділікті қамтамасыз ету бойынша 
медициналық білім беру ұйымының қолданыстағы саясаты мен 
тәжірибесін сипаттаңыз. 

 Гендерлік, діни және басқа да аспектілер бойынша тепе-теңдік қағидаты 
қалай сақталады? 

 Студенттерді іріктеу үшін қолданылатын әдістер үміткерлердің 
медицинаның әртүрлі салаларында практикалық жұмысқа жарамдылығы 
мен қабілетін анықтауға қалай мүмкіндік беретінін сипаттаңыз? 

 Апелляцияға ұсынуға арналған саясаты мен процедураларды сипаттаңыз? 
Апелляция ережелері мен рәсімдері оқуға түсушілер мен басқа да мүдделі 
тұлғалардың назарына қалай жеткізіледі немесе жеткізіледі? 

 
6.2 БІЛІМ АЛУШЫЛАР САНЫ 
6.2.1 Медициналық білім беру ұйымы клиникалық/практикалық даярлық 

мүмкіндіктеріне, клиникалық тәлімгерліктің әлеуетіне және басқа да 
қолжетімді ресурстарға, таңдалған медицина саласына сәйкес кадр 
ресурстарының ұлттық және өңірлік қажеттіліктеріне сәйкес келетін 
резидентура тыңдаушыларының санын белгілеуі тиіс және егер медициналық 
білім беру ұйымы білім алушыларды қабылдауды өз бетінше анықтамаса, 
онда уәкілетті органдармен қарым-қатынастарды түсіндіре отырып және 
қабылдау жөніндегі шешімдердің салдарына назар аудары отырып өзінің 
жауапкершілігін көрсетуі керек, мысалы, даярлау үшін базалар мен 
ресурстардың қолда бар әлеуеті мен мүмкіндіктерінің жиынтығы арасындағы 
үйлесімсіздік. 

6.2.2 Медициналық білім беру ұйымында оларды шағын халықтар тобы 
мен ауылдық жерлердегі дәрігерлерді қабылдау мен қабылдаудың арнайы 
саясатына әлеуетті қажеттілікті қоса алғанда халықтың гендерлік, этникалық 
және әлеуметтік сипаттамаларына сәйкес теңгерімді жиынтықты қарауды 
қамтитын қоғамның денсаулық қажеттіліктері туралы қолжетімді ақпарат 
болуы тиіс.     

6.2.3 Медициналық білім беру ұйымына мүдделі тараптармен 
консультация беру арқылы резидентура тыңдаушыларының санын анықтау 
қажет. 
 

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 
 Қабылданған білім алушылардың санын және олардың әртүрлі санаттар 

бойынша кез келген таралуын көрсетіңіз (болған жағдайда). 
 Медициналық білім беру ұйымының материалдық-техникалық және 

академиялық, кадрлық әлеуетіне қатысты қабылданатын білім 
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алушылардың саны қалай анықталады? Осы мәселеде өз саясатыңызды 
(құжатталған) сипаттаңыз . 

 Резидентура тыңдаушыларының қажетті санын жоспарлау және кадрлық 
әлеуетті болжау қалай жүретінін қысқаша сипаттаңыз. 

  Денсаулық сақтау қажеттілігіне және денсаулық сақтаудың кадрлық 
ресурстарына ұлттық талаптарды реттеуге сәйкес студенттерді қабылдау 
туралы шешім қабылдаудың елдегі тәжірибесін сипаттаңыз. 

 Денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстарына қажеттілік қалай 
бағаланатынын және медициналық білім беру ұйымы қабылданатын 
студенттердің саны мен құрамындағы өзгерістерге қатысты мүдделі 
тараптардың қайсысымен кеңесетінін сипаттаңыз. ЖББҰ қолданылатын 
практиканы қысқаша сипаттаңыз. 

 
6.3 РЕЗИДЕНТУРА ТЫҢДАУШЫЛАРЫНА ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ 

ЖӘНЕ КЕҢЕС БЕРУ  
6.3.1 Медициналық білім беру ұйымында резидентураның болашақ 

тыңдаушыларына академиялық кеңес беру жүйесі болуы тиіс.  
6.3.2 Медициналық білім беру ұйымында әлеуметтік, қаржылық және 

жеке қажеттіліктерге, әлеуметтік және жеке қолдау үшін тиісті ресурстарды 
бөлуге бағытталған резидентура тыңдаушыларын қолдау тетіктері болуы 
тиіс. 

6.3.3 Медициналық білім беру ұйымы консультация беруге және 
көрсетілетін қолдауға қатысты құпиялылыққа кепілдік беруге және кәсіптік 
бағдарлау мен мансапты жоспарлау бойынша қолдау көрсетуі тиіс. 

6.3.4 Медициналық білім беру ұйымы кәсіби дағдарыс және 
проблемалық жағдайлар жағдайында қолдауды қамтамасыз етуі тиіс.   

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 

 Білім алушыларды академиялық қолдау саясатын сипаттаңыз. 
Медициналық білім беру ұйымында білім алушыларды қолдаудың басқа 
да қандай бағдарламалары бар? 

 Болашақ студенттер басқа ұйымдар көрсететін қосымша қолдау 
бағдарламаларына қол жеткізе алады? 

 Оқушыларды қолдау үшін ресурстарды анықтау және бөлу саясатын 
сипаттаңыз 

 Білім алушыларға кеңес беру мен қолдау көрсетуге қатысты 
құпиялылықты қамтамасыз ету қалай болжанады? 

 Кәсіби дағдарыс қызметтік жағдайды теріс пайдалану немесе тәлімгермен 
немесе әріптестерімен түбегейлі келіспеу нәтижесінде болуы мүмкін. 
Мұндай оқиғалардың алдын алу үшін жоғарғы оқу орнында не 
қарастырылған? 

 
6.4 РЕЗИДЕНТУРА ТЫҢДАУШЫЛАРЫНЫҢ ӨКІЛДІГІ  
6.4.1 Медициналық білім беру ұйымы резидентура тыңдаушыларын 

өкілдік ету, оның ішінде оқытудың миссиясы мен түпкілікті нәтижелерін 
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тұжырымдау, оқыту бағдарламасын әзірлеуге, жұмыс жағдайларын 
жоспарлауға, оқыту бағдарламасын бағалауға, оқыту бағдарламасын 
басқаруға қатысу жөніндегі саясатты әзірлеуі және енгізуі тиіс.  

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 
 Медициналық білім беру ұйымының білім беру бағдарламасына қатысты 

мәселелерді шешуге студенттердің тиісті қатысуы мен үлесі туралы 
саясатын сипаттаңыз? 

 Оқуға қатысты басқа мәселелерді шешуге студенттердің қосқан үлесіне 
қатысты қолданыстағы саясатты сипаттаңыз? 

 Егер бар болса, студенттердің университеттің әртүрлі процестеріне 
қатысу тәжірибесін сипаттаңыз. 

 
Анықтамалар мен түсініктемелер: 

• Қабылдау саясаты жергілікті жағдайларға бейімделген ұлттық 
заңнамалық актілерге негізделген белгілі бір қағидаларды білдіреді. 
Егер ЖББҰ қабылдау саясатын бақыламаса, онда ол жауапкершілікті 
көрсетіп, билікке перспективаларды түсіндіріп, қабылдаудың 
жеткіліксіздігіне, мысалы, тұтыну мен білім беру әлеуеті арасындағы 
теңгерімсіздікке назар аударуы тиіс. 

 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 ауылдық дәрігерлер топтары мен азшылықтар үшін арнайы 
қабылдау, қабылдау және ресімдеу саясатының әлеуетті қажеттілігін 
қамтуы мүмкін. 

 Білім алушыларды іріктеу процесі медициналық жоғары оқу 
орындарының нәтижелері, басқа академиялық немесе білім беру 
тәжірибесі, түсу емтихандары және әңгімелесу, оның ішінде 
медицинаның таңдалған саласындағы оқу уәждемесін бағалау сияқты 
іріктеудің логикалық негіздемесін де, әдістерін де қамтитын болады. 

 Мүмкіндігі шектеулі білім алушыларды қабылдау саясаты ұлттық 
заңнамалық актілер мен ережелерге сәйкес әзірленіп, дәрігерлер мен 
пациенттердің қауіпсіздігін ескеруі тиіс. 

 Білім алушылардың ауысуы басқа білім беру бағдарламаларынан білім 
алушыларды білдіреді. 

 Білім алушылардың саны бойынша шешім таңдалған медицина саласы 
шеңберінде медицина кадрларының саны бойынша ұлттық талаптарға 
сәйкес болу қажеттілігін білдіреді.  

 Тиісті мүдделі тараптар денсаулық сақтаудың жергілікті және 
ұлттық секторында адами ресурстарды жоспарлауға және 
дамытуға, сондай-ақ денсаулық сақтаудың адами ресурстарының 
жаһандық аспектілері бойынша сарапшылармен және ұйымдармен 
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(денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстарының жеткіліксіздігі және 
біркелкі бөлінбеуі, дәрігерлердің көші-қоны, жаңа медициналық 
жоғары оқу орындарының ашылуы сияқты) жауапты адамдарды 
қамтитын болады және халықтың және жалпы қоғамның денсаулық 
қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында реттеп отырады.   

 Қоғамның медициналық-санитариялық қажеттіліктері жынысына, 
этникалық тегіне және басқа да әлеуметтік талаптарға (халықтың 
әлеуметтік-мәдени және тілдік ерекшеліктері), оның ішінде ауыл 
дәрігерлері мен азшылықтарды қабылдаудың, қабылдаудың және 
ынталандырудың арнайы саясатының әлеуетті қажеттілігіне қарай 
іріктеу туралы мәселені қарауды қамтитын болады 

 Денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстарына қажеттілікті болжау - 
әртүрлі нарықтық және демографиялық күштерді бағалау, сонымен 
қатар дәрігерлердің ғылыми дамуы мен 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 бірлесе отырып 
жүргізілуі тиіс. 

 Әлеуметтік, қаржылық және жеке қажеттіліктерді шешу әлеуметтік, 
жеке, тұрғын үй, денсаулық проблемалары мен қаржылық мәселелерге 
қатысты кәсіби қолдауды білдіреді; және емханаларға, иммундау 
бағдарламаларына қол жеткізуді және денсаулықты/ өмірді/мүгедектік 
жағдайында сақтандыруды, сондай-ақ стипендиялар, гранттар және 
қарыздар түріндегі қаржылық көмекті қамтиды. 

 Білім алушылардың өкілдігі білім алушылардың бағдарламаны 
жергілікті немесе ұлттық деңгейде жоспарлауға және енгізуге жауапты 
топтардың немесе комитеттердің жұмысына қатысуын білдіреді. 

 Оқытуға қатысы бар медициналық қызметтің барлық түрлеріне қатысу 
кәсіби қызметті практикалық дайындық пен теориялық оқытуға 
арнауды білдіреді. 

 
7. СТАНДАРТ 5 «ОҚЫТУШЫЛАР» 
7.1.1 Медициналық білім беру ұйымы оқытушылық, ғылыми қызмет пен 

маманның біліктілігі арасындағы теңгерімді, олардың жауапкершілігін, 
қызметкерлердің міндеттерін, атап айтқанда оқыту, ғылыми зерттеулер мен 
медициналық көмек көрсету арасындағы теңгерімді қоса алғанда, талап 
етілетін тәжірибені, ғылыми-білім беру, педагогикалық және клиникалық 
жетістіктер критерийлерін айқындайтын оқытушыларды, басшылар мен 
тәлімгерлерді қабылдау және қабылдау саясатын әзірлеуі және енгізуі тиіс.   

7.1.2 Медициналық білім беру ұйымы өзінің іріктеу саясатында білім 
беру бағдарламасының миссиясын, білім беру жүйесінің қажеттіліктерін 
және медициналық көмек көрсету жүйесінің қажеттіліктерін ескеруі тиіс. 
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7.1.3 Медициналық білім беру ұйымы кадр саясатын әзірлеу мен енгізу 
кезінде практикаға негізделген жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруге 
қатысу үшін барлық дәрігерлердің жауапкершілігін олардың кәсіби 
міндеттерінің бір бөлігі ретінде айқындап, олардың жоғары оқу орнынан 
кейінгі мамандар даярлауға қатысқаны үшін марапаттап, оқытушылардың 
тиісті салаларда практик мамандар болып табылатындығына кепілдік беріп, 
суб-мамандықтар бойынша оқытушылардың даярлау бағдарламасының 
ерекшелігі мен олардың біліктілігіне сәйкес белгілі бір оқу кезеңіне ғана 
тағайындалуына кепілдік беруі керек.   

7.1.4 Медициналық білім беру ұйымы оқытушылардың сабақ беруге, 
тәлімгерлікке және оқытуға жеткілікті уақыты бар екендігіне кепілдік беруі, 
оқытушылар мен тәлімгерлердің даму бағдарламасын қамтамасыз етуі, 
оқытушылар мен тәлімгерлердің қызметін мерзімді бағалауға кепілдік беруі 
тиіс.  

7.1.5 Медициналық білім беру ұйымы кадр саясатын әзірлеу мен енгізу 
кезінде қызметкерлерді дамыту және оқытушыларды қолдау бағдарламасына 
олардың оқуын және кәсіптік те, педагогикалық біліктіліктің де одан әрі 
кәсіби дамуын қосу; оқытушылар, тәлімгерлер ретінде академиялық қызметті 
бағалау және лайықты түрде тану; танылған оқытушылар саны мен 
резидентура тыңдаушыларының саны арасындағы арақатынасты айқындау, 
олардың жеке өзара қарым-қатынасына және резидентура 
тыңдаушыларының жетістіктерін мониторингтеуге кепілдік беру қажет.  

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 
 Медициналық білім беру ұйымына жұмысқа қабылдау үшін 

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

шешімдеріне әсер ететін мемлекеттік саясат немесе талаптар бар ма? 
 Медициналық білім беру ұйымы өзінің миссиясына және оқытудың 

түпкілікті нәтижелеріне қол жеткізу үшін кадрларды іріктеу практикасын 
қалай жақсартуды көздейді және білім беру жүйесінің қажеттілігін және 
медициналық көмек көрсету жүйесінің қажеттілігін ескере отырып, 
жоғары оқу орнының экономикалық мүмкіндіктері қалай қаралады? 

 Дипломнан кейінгі дайындық бағдарламаларының нақты талаптарын 
ескере отырып, қызметкерлер мен оқытушылардың қажеттіліктерін 
анықтау үшін қандай механизмдер қолданылатынын сипаттаңыз. 

 Кадрлық саясат бойынша жоғарғы оқу орнының практикасын және 
оқытушылардың кәсіби және педагогикалық біліктілігін дамыту 
бағдарламаларын және олардың танылуын сипаттаңыз. 

 Оқыту, тәлімгерлік және клиникалық жұмыс үшін жүктеме арасындағы 
теңгерімге қалай қол жеткізіледі? 

 Үйлестіру қалай жүргізілетінін және жұмыс кестесіне, жүктемеге сәйкес 
үйлесімділікке қол жеткізетінін сипаттаңыз. 

 Моральдық марапаттауды, мансаптық өсуді және ақшалай сыйақыны 
болжайтын мұғалімдерді ынталандыру тетіктері ММО-да дамыған ба. 
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Анықтамалар мен түсініктемелер: 
 Кадр саясаты оқыту бағдарламасын жүргізу үшін жоғары білікті 

оқытушылар мен ғалымдардың жеткілікті санын қамтамасыз етуді 
білдіреді. 

 Практикалық тәжірибе медицинаның тиісті саласындағы маманның 
танылуын білдіреді. 

 Басқа да міндеттерге әкімшілік функциялар, сонымен қатар білім беру 
және зерттеу міндеттері кіреді. 

 Арнайы мамандық оқытушылары жалпы бағдарлама алдында,ы 
міндеттемесіз арнайы бейіндегі салада ғана білім беретін болады. 

 Оқу, кеңес беру және өздігінен оқу уақыты әр түрлі жүктемелер 
арасындағы тепе-теңдікті білдіреді және жұмыс кестелерін үйлестіруді 
қажет етеді.  

 Ғылыми, академиялық қызметті лайықты түрде тану наградалар, 
көтермелеулер және/немесе сыйақылар есебінен мүмкін болады. 
8. СТАНДАРТ 6 «БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ» 
8.1 МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ 

ЖАБДЫҚТАУ  
8.1.1 Медициналық білім беру ұйымы резидентура тыңдаушыларына 

практикалық және теориялық оқыту үшін база мен мүмкіндіктерді, жаңа 
кәсіби әдебиеттер мен дереккөздеріне, практикалық дағдыларға үйрету үшін 
барабар ақпараттық және коммуникациялық технологиялар мен жабдықтарға 
қол жеткізуді, өзін-өзі бағытталған оқыту үшін қауіпсіз ортаны қамтамасыз 
етуі тиіс.   

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 
 Дипломнан кейінгі оқу бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз ету 

үшін қол жетімді материалдық-техникалық базаның әр элементіне 
қысқаша сипаттама беріңіз. 

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

 
8.2 КЛИНИКАЛЫҚ БАЗАЛАР  
8.2.1 Медициналық білім беру ұйымы дайындау үшін базаларды таңдап, 

бекітуі және оқыту үшін тиісті клиникалық/практикалық базаларға, 
пациенттердің жеткілікті санына, тиісті пациенттерге және стационарлық, 
сондай-ақ амбулаториялық көмектің және кезекшіліктің мүмкіндіктерін 
пайдалануды қоса алғанда, оқыту мақсаттарына қол жеткізу үшін әртүрлі 
проблемалары бар пациенттер туралы ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз 
етуі тиіс. 

8.2.2 Медициналық білім беру ұйымы оқыту ортасын және клиникалық 
базаны таңдау кезінде оқыту бағдарламасына денсаулықты нығайту және 
аурулардың профилактикасы жөніндегі мәселелер, бейініне сәйкес келетін 
басқа клиникаларда/институттарда және МСАК оқыту енгізілгеніне кепілдік 
беруі тиіс. 
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8.2.3 Медициналық білім беру ұйымы клиникалық базалар мен басқа да 
білім беру ресурстарының, оқу базаларына баруды немесе басқа да 
белгіленген рәсімдерді қоса алғанда, материалдық-техникалық 
жарақтандырудың сапасын бақылау жүйесін әзірлеп, енгізгені жөн. 

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 
 Бекітілген клиникалық базалардың тізімін көрсетіңіз және дипломнан 

кейінгі дайындық сапасын қамтамасыз ету үшін осы базалардың 
мүмкіндіктері қалай пайдаланылатынын немесе қолданылатын 
сипаттаңыз. 

 Оқытушылардың, оқытудың түпкілікті нәтижелеріне сәйкес клиникалық 
білім беру үшін пациенттердің барлық санаттарын және клиникалық 
жағдайларды анықтағанына және білім алушыдан күтілетін 
жауапкершілік деңгейіне сәйкес олардың көмегімен тиісті клиникалық 
базаларды (клиникалар, емханалар, отбасылық медицина орталықтары) 
таңдағанына кепілдік беретін практика мен қолданыстағы тетіктерді 
сипаттау керек. 

 Білім алушылардың клиникалық практикасын бақылау қалай қамтамасыз 
етілетінін сипаттаңыз 

 Ауруханаларда, амбулаториялық-емханалық мекемелерде, муниципалды 
клиникаларда, алғашқы медициналық-санитарлық көмек мекемелерінде, 
оқу зертханаларында клиникалық дайындыққа арналған медициналық 
білім беру ұйымының материалдық-техникалық базасының қысқаша 
сипаттамасын көрсетіңіз (7.2.3-кесте) 

 
7.2.3 - кесте. Клиникалық базалардың сипаттамасы 
 
№ 
 

Базан
ың / 
бөлім
шенің 
атауы 
және  
шартт
ы 
жасас
у күні 
 

Заңды 
мекен
жайы 
 

Тө
се
к 
қо
ры 
 

Денсаул
ық 
сақтау 
ұйымдар
ын 
аккредит
теу 
(аккреди
ттеу 
күні мен 
кезеңі, 
аккредит
ациялық 
орган) 
 

Кафедр
аның 
кафедра
ларауы 
 

Білім 
алушыл
ар 
тобыны
ң 
немесе 
клиника
лық 
ротация
лардың 
саны 
 

Оқу 
бөлмел
ер 
інің 
бөлмел
ер/саны 
Аудито
рия 

Кіта
пхан
а 
 

Гард
ероб 
/ 
шка
фтар 
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8.3 АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
8.3.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасының 

интеграцияланған бөлігі ретінде этиканы сақтай отырып, веб - және 
электрондық бұқаралық ақпарат құралдарына қол жеткізуге кепілдік беруі 
және ақпараттық және коммуникациялық технологияларды тиімді 
пайдалануы тиіс.  

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 

 БББ ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалануға 
қатысты қолданыстағы саясатты сипаттаңыз? 

 Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар саясатын 
қалыптастыруға және енгізуге жауапты комитеттің немесе бөлімшенің 
құрамын сипаттаңыз? 

 Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалану, яғни 
пациент туралы жеке ақпараттың құпиялылығы, оның ішінде 
медициналық білім беруде және медициналық көмек көрсетуде жаңа 
технологияларды қолдану кезінде этика қалай сақталады? 

 Жаңа құралдар мен технологияларды қолданумен қатар дәрігерлер мен 
пациенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қандай саясат бар? 

 Кітапхана қызметін үйлестіруде компьютерлерді, ішкі және сыртқы 
компьютерлік желілерді және басқа да ақпараттық және 
коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалану саясатын 
сипаттаңыз. 

 Білім беру бағдарламасының орналасқан жеріне немесе іске асырылу 
нысанына қарамастан оқытушылар мен барлық білім алушылар үшін 
кітапханалық және ақпараттық ресурстар мен қызметтерге тиісті 
қолжетімділік қалай қамтамасыз етіледі? 
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8.4 МЕДИЦИНАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН 

ЖЕТІСТІКТЕР  
8.4.1 Медициналық білім беру ұйымы медициналық білім беру 

ұйымының ғылыми-зерттеу базасы және ғылыми зерттеулер саласындағы 
басым бағыттары туралы ақпарат беруі тиіс 

8.4.2 Медициналық білім беру ұйымы резидентураның болашақ 
тыңдаушылары үшін ғылыми зерттеулер жүргізу үшін даярлау 
бағдарламасында тиісті уақытты қамтамасыз етуі керек. 

8.4.3 Медициналық білім беру ұйымы оқу базаларында ғылыми 
зерттеулер жүргізу үшін жабдықтарға және жүргізілетін ғылыми іс-
шараларға қол жеткізуге рұқсат беруі керек. 

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 
 Дипломнан кейінгі дайындық бағдарламаларының қай компонентінде 

ғылыми зерттеу әдіснамасы туралы сұрақтар бар және оқу процесі мен 
зерттеулер арасындағы тепе-теңдік қалай қамтамасыз етілетінің 
сипаттаңыз? 

 Ғылыми-зерттеу базасын және ғылыми зерттеулер бойынша жүзеге 
асырылатын бағдарламаларды қысқаша сипаттаңыз. 

 Резидентурада дайындық кезеңінде білім алушылардың тартылатынын 
және ғылыми зерттеулер жүргізетінін растау үшін қандай дәлелдер бар? 

 Ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жабдыққа қолжетімділік қалай 
қамтамасыз етілетінін және білім алушылар түрлі ғылыми іс-шараларға 
қалай тартылатынын қысқаша сипаттаңыз. 

 
8.5 БАСҚА МЕКЕМЕЛЕРДЕГІ ДАЙЫНДЫҚ  
8.5.1 Медициналық білім беру ұйымы резидентураның болашақ 

тыңдаушылары үшін қолжетімділік саясатын әзірлеп, енгізуге және оларға 
елдің ішінде немесе одан тыс жерлерде баламалы мекемелерде оқу 
мүмкіндігін беруі тиіс.  

8.5.2 Медициналық білім беру ұйымы оқыту институттары арасындағы 
бағдарламаларды белсенді үйлестіру және академиялық кредиттерді 
пайдалану арқылы оқыту нәтижелерін аудару және өзара есепке алу жүйесін 
құруы тиіс. 

8.5.3 Медициналық білім беру ұйымы оқыту элементтерін өзара тануға 
және алмасуға жәрдемдесу мақсатында тиісті ұлттық және халықаралық 
органдармен қарым-қатынасты дамытқан жөн. 

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 

 Шетелдік жоғары оқу орындарында, ел ішіндегі және одан тыс 
орталықтарда оқыту жөніндегі қолданыстағы саясатты қысқаша 
сипаттаңыз? 

 Студенттердің, оқытушылардың, зерттеушілердің және әкімшілік 
қызметкерлердің академиялық ұтқырлығын қамтамасыз етуге 
бағытталған аймақтық және халықаралық ынтымақтастықты дамытуға 
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бағытталған іс-әрекеттерді сипаттаңыз. 
 Есепті кезеңде білім алушылар (бар болса) мен оқытушылар, 

зерттеушілер, әкімшілік қызметкерлер алмасу бойынша ақпаратты 
келтіріңіз. 

 Академиялық ұтқырлық стратегиясын және мониторинг пен жақсарту 
жүйесін енгізу бойынша мемлекеттік және институционалдық деңгейдегі 
саясатты сипаттаңыз. 

 Осы мақсатта академиялық ұтқырлыққа ресурстар бөлу және 
халықаралық ынтымақтастық бойынша байланыстарды кеңейту бойынша 
университеттің саясатын сипаттаңыз? 
 
Анықтамалар мен түсініктемелер: 
 Дәріс залдары, оқу кабинеттері, зертханалар, кітапханалар, ақпараттық-

технологиялық жабдықтар, сондай-ақ қолайлы демалыс орындары оқу 
орындарындағы материалдық-техникалық қамтамасыз ету болып 
табылуы мүмкін. 

 Клиникалық базалар - бастапқы, екінші және үшінші қызметтер 
көрсетудің барабар комбинациясы, пациенттер мен зертханалар үшін 
палаталардың жеткілікті саны бар клиникалар, амбулаториялық 
қызметтер (оның ішінде бастапқы медициналық көмек), алғашқы 
медициналық-санитариялық көмек мекемелері, медициналық 
орталықтар және басқа да денсаулық сақтау орындары, сондай-ақ 
кәсіптік зертханалар.   

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

 Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану дәлелді 
медицина үшін және білім алушыларды үздіксіз медициналық білім 
беруге және кәсіби дамуға дайындау үшін білім берудің бір бөлігі 
болуы мүмкін. 

 Медициналық және ғылыми зерттеулер биомедициналық, клиникалық, 
мінез-құлық және әлеуметтік ғылымдардың негізгі деңгейіндегі 
ғылыми зерттеулерге әсер етеді. Медицина ғылымы алдыңғы қатарлы 
медициналық білім мен зерттеулердің академиялық жетістіктерін 
білдіреді. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасының 
медициналық зерттеулерінің негізі оқыту ортасы немесе үлестес 
мекемелер және / немесе оқытушылар құрамының стипендиялық және 
ғылыми құзыреттері шеңберінде ғылыми-зерттеу қызметімен 
қамтамасыз етілетін болады.  

 
9. СТАНДАРТ 7 «БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАҒАЛАУ» 
9.1 Медициналық білім беру ұйымында миссияны, талап етілетін 

оқытудың түпкілікті нәтижелерін, білім беру бағдарламасының мазмұнын, 



РЕЗИДЕНТУРА МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША ДИПЛОМНАН КЕЙІНГІ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАСТАПҚЫ 
АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

64 
 

білім мен дағдыларды, білім беру ресурстарын бағалауды ескере отырып, 
білім беру бағдарламасын мониторингтеу тетіктері болуы тиіс.  

9.2 Медициналық білім беру ұйымы резидентура тыңдаушыларын 
қабылдау саясатына және білім беру мен денсаулық сақтау жүйесінің 
медицина кадрларына қажеттіліктеріне қатысты бағдарламаны бағалауды 
жүргізуі тиіс.  

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

9.4 Медициналық білім беру ұйымы басшылық пен барлық мүдделі 
тараптар үшін білім беру бағдарламасын бағалау процесінің және 
нәтижелерінің ашықтығын қамтамасыз ету тетіктерін көздеуі керек. 

 
Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 

 Бекітілген критерийлер бойынша бағдарламаны бақылау мен бағалаудың 
құжатталған тетіктерін сипаттаңыз. 

 БББ мониторингі мен бағалау бағдарламасы немесе процедурасы немесе 
тетіктері қалай әзірленді және бекітілді? 

 Оқу процесі мен нәтижелерін бақылаудың қолданыстағы бағдарламасын 
сипаттаңыз. 

 Дайындау бағдарламаларының процестері мен түпкілікті нәтижелерін 
бағалауға мүдделі тараптардың қатысуы қалай қамтамасыз етіледі? 

 ЖББҰ басшылығы және барлық мүдделі тараптар үшін бағдарламаларды 
бағалау процесінің ашықтығы қалай қамтамасыз етіледі? 

 
Анықтамалар мен түсініктемелер: 
 Бағдарламаны бағалау БББ тиімділігі мен жеткіліктілігін талдау және 

анықтау үшін ақпаратты жүйелі түрде жинау процесін ұсынады. БББ 
бағалау миссияға, оқыту бағдарламасына, оқытудың түпкілікті 
нәтижелеріне қол жеткізу бойынша  білім берудің сапасын анықтау 
үшін деректерді жинау мен талдаудың сенімді және нақты әдістерін 
қолдана отырып жүргізілуі тиіс. Медициналық білім беру 
сарапшыларын тарту және оларды бағалау жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру сапасының дәлелі базасын одан әрі кеңейтеді. 

 Бағдарламаны бақылау оқу процесінің жоспар бойынша жүріп 
жатқандығына кепілдік беру үшін және араласуды талап ететін кез 
келген салаларды анықтау үшін білім беру бағдарламасының негізгі 
аспектілері туралы деректерді тұрақты жинауды білдіреді. Деректерді 
жинау білім алушыларды қабылдау, оларды бағалау және 
бағдарламаны аяқтау кезеңіндегі әкімшілік рәсімдердің бір бөлігі 
болып табылады. 

 Анықталған проблемалар жоспарланған оқу нәтижелеріне жеткіліксіз 
қол жеткізуді қамтиды. Белгілі бір кемшіліктер мен проблемаларды 
қоса алғанда, оқыту нәтижелері туралы шаралар мен ақпаратты іс-
шаралар мен түзету іс-қимыл жоспарларын жүргізу, бағдарламалар 
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әзірлеу және оны одан әрі жетілдіру үшін пікірлер ретінде пайдалану 
керек. 

 Негізгі мүдделі тараптар оқытушылар, білім алушылар және денсаулық 
сақтау органдары болып табылады. 

 Жалпы нәтижелер, мысалы, ұлттық мамандандырылған 
емтихандардың, салыстырмалы талдау рәсімдерінің, халықаралық 
емтихандардың немесе жұмысқа орналасудың нәтижелері бойынша 
өлшенеді. Оларды әртүрлі емтихандардың нәтижелері бойынша талдау 
бағдарламаны жақсартуға негіз болады. 

 Басқа мүдделі тараптар - негізгі мүдделі тараптардан басқа - 
медициналық кәсіби ұйымдарды, басқа мамандарды, денсаулық сақтау 
органдарын және дәрігерлерді және медицинамен байланысты 
кадрларды даярлауға қатысатын органдарды, клиникалардың 
басшыларын, пациенттерді және пациенттер ұйымдарын қамтиды. 

 
10. СТАНДАРТ 8 «БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ЕТУ» 
10.1 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламаларына және 

оқытудың түпкілікті нәтижелеріне қол жеткізуге жауапты құрылымдық 
бөлімшені айқындауы тиіс. 

10.2 Білім беру бағдарламаларына жауапты құрылымдық бөлімшенің 
оқыту және оқыту әдістерін жоспарлау және енгізу, резидентура 
тыңдаушыларын бағалау, білім беру бағдарламасы мен оқыту курстарын 
бағалау үшін бөлінген ресурстарды бөлуді қоса алғанда, білім беру 
бағдарламасын жоспарлау және енгізу үшін өкілеттіктері болуы тиіс. 

10.3 Медициналық білім беру ұйымы жоғары оқу орнынан кейінгі 
медициналық білім беру жөніндегі басшылықтың/қызметкерлердің 
жауапкершілігі мен міндеттерін айқындауы тиіс. 

10.4 Медициналық білім беру ұйымы жүйелі шолуларды қоса алғанда, 
менеджменттің сапасын қамтамасыз ету бағдарламасын әзірлеуі керек.  

10.5 Медициналық білім беру ұйымының білім беру бағдарламаларын 
ресурстармен қамтамасыз ету жөніндегі міндеттері мен өкілеттіктерінің 
нақты шеңбері, оның ішінде оқуға арналған нысаналы бюджет болуы тиіс, 
даярлау бағдарламасын енгізу және іске асыру үшін қажетті ресурстарды 
бөлуі және білім беру ресурстарын қажеттіліктерге сәйкес бөлуі тиіс. 

Критерийлерді сипаттауға арналған ұсыныстар 
 Медициналық білім беру ұйымының әкімшілік бөлімшелерінің 

қызметкерлерінің тиісті функцияларын сипаттаңыз. 
 Әкімшілік штат қызметкерлерінің саны дипломнан кейінгі дайындық 

бағдарламаларына және басқа да қызмет түрлеріне қатысты қалай 
белгіленеді. 

 Медициналық білім беру ұйымының әкімшілік-басқару буынында 
менеджмент сапасын қамтамасыз ету бағдарламасы бар ма? 

 Сапаны қамтамасыз ету және сапа менеджментін талдау бағдарламасын 
шолу тәжірибесі мен процесін сипаттаңыз. 

 Бюджетті басқарудың және қаржыландыру жүйесінің тұтастығын 
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қолдаудың және үздіксіз жетілдірудің тиісті ішкі және сыртқы тетіктерін 
сипаттаңыз. 

 Медициналық білім беру ұйымының білім беру бағдарламасының 
бюджетін қалыптастырудың қолданыстағы бюджеттік саясаты мен 
тәжірибесінің сипаттамасын көрсетіңіз. 
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1-қосымша  

Білім беру ұйымының өзін-өзі бағалауы есебі жасауға арналған 
жадынама 

 
Есеп мынадай құрылымға сәйкес ұсынылуы тиіс 
 
Білім беру ұйымының және аккредиттеу органының атауы 

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

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

 
Мазмұны (автоматты түрде өңделетін мазмұны бар) (1-бет.) 
 
Білім беру ұйымының бейіні (осы Нұсқаулықтың 6-бөлімінің 

талаптарына сәйкес қалыптастырылады) (1-2 бет.) 
 
I Белгіленуі мен қысқартулар (1-2 бет.) 
Өзін-өзі бағалау есебі мәтінінде пайдаланылған белгілер мен 

қысқартулардың тізімі келтірілген. 

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 бағалау есебін әзірлеуде пайдаланылатын 
әдістердің қысқаша сипаттамасы көрсетіледі (жұмыс тобын тағайындау, 
мүдделі тараптарды тарту және т.б.). 

 
III Білім беру ұйымының ұсынысы (1-2 бет.) 
Білім беру деңгейлері бойынша БББ сандық 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 ұйымдарында жұмыс істейтін сапаны қамтамасыз етудің 
ішкі жүйесінің бірегейлігі байқалады.  

 
IV Алдыңғы аккредиттеу (1-5 бет.) 
ССК әрбір ұсынымының талдау және орындалу дәрежесі бар алдыңғы 

аккредиттеу қорытындыларының қысқаша сипаттамасы келтіріледі. (СА 
үшін БББ бөлінісінде ССК әрбір ұсынымының талдау және орындалу 
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дәрежесімен алдыңғы аккредиттеу қорытындыларының қысқаша 
сипаттамасы келтіріледі.) 
 

V Мамандандырылған аккредиттеу стандарттарына сәйкестігі (40-
50 бет.) 

Білім беру ұйымының мамандандырылған аккредиттеудің әрбір 
стандартының критерийлеріне сәйкестігін өзін-өзі бағалау қорытындылары 
бойынша әзірленген дәлелді және талдамалық материал ұсынылады. ББҰ 
қызметінің ағымдағы жағдайын 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 өлшемдеріне сәйкестігі 

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

Білім беру ұйымының өзін-өзі бағалау жұмыс тобының критерийлерді 
бағалауына (мықты, қанағаттанарлық, жақсартуды көздейді, 
қанағаттанарлықсыз) сәйкес білім беру ұйымы ұстанымдарының 
негіздемелері келтіріледі . «Жақсартуды көздейді» және 
«қанағаттанарлықсыз» деген бағалау жағдайында позицияны күшейту үшін 
болжанатын шаралар көрсетіледі.  

Әр бөлімнің соңында критерийлер бойынша ББҰ жұмыс тобының 
тұжырымдары келтірілген, мысалы, «......» стандарты бойынша 7 критерий 
ашылды, олардың 3-мықты, 3-қанағаттанарлық және 1-жақсартуды 
білдіреді». 

VI SWOT-талдау (1-5 бет) (МА үшін таралмайды)  
ББҰ өзін-өзі бағалау барысында анықталған мықты және әлсіз 

жақтардың, мүмкіндіктер мен қауіптердің институционалдық 
аккредиттеу стандарттарына сәйкестігіне талдау келтіріледі. 

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

бағалау кестесінің критерийлеріне (мықты/ қанағаттанарлық/ жақсартуды 
болжайтын/ қанағаттанарлықсыз) ББҰ сәйкестігі туралы белгісі бар 
«Мамандандырылған бейіннің параметрлері» («Өзін-өзі бағалау 
комиссиясының қорытындысы» бөлімі) бағалау кестесі келтіріледі. 

 
Өзін-өзі бағалау есебіне қосымшалар (осы Нұсқаулықтың 2-бөлімінің 

талаптарына сәйкес жеке файлмен ресімделеді). 
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