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

2. «Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» коммерциялық емес
мекемесі директорының 2015 жылғы «28» қыркүйектегі № 21-15-ОД 
бұйрығымен (директордың 2017 жылғы «15» ақпандағы № 8-17-ОД 
бұйрығымен енгзілген өзгерістермен және толықтырулармен)  БЕКІТІЛГЕН 
ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН. 

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

4. ЕКІНШІ БАСЫЛЫМЫ

 Осы стандартты «Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» 
коммерциялық емес мекемесінің рұқсатынсыз толық немесе ішінара қайта 
шығаруға, тираждауға және таратуға болмайды.  

Стандарттар ҚР ДСМ және ҚР БҒМ ұсынымдарын ескере отырып 
әзірленген 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖДЕРДІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ 
АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ 

  
1. Қолдану саласы  
1.1 Осы стандарт медициналық колледждерді институционалдық 

акредиттеуді ұйымдастыруға және жүргізуге талаптарды айқындайды. 
1.2 Осы стандарт мәртебесіне, ұйымдастырушылық-құқықтық нысанына, 

ведомстволық бағыныстылығына және меншік нысанына қарамастан, 
медициналық колледждерді институционалдық аккредиттеу рәсімін жүргізу 
кезінде қолданылады. 

1.3 Осы стандартты медициналық колледждер өзінің қызметін ішкі 
бағалау және тиісті нормативтік құжаттаманы әзірлеу үшін пайдалануы 
мүмкін. 
 

2. Нормативтік сілтемелер 
 

Осы стандартта мынадай нормативтік құжаттарға сілтемелер 
қолданылған: 
 2.1. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі № 193-V кодексі. 
 2.2. «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 
жылғы 9 қарашадағы  № 603-II Заңы. 
 2.3. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 
шілдедегі № 319-III Заңы. 
 2.4 «Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі № 61-IV Заңы. 
 2.5 «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 
2016 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 205 
Жарлығы; 

2.6 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 
2016 - 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы 
№176 Жарлығы; 
 2.7 «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысы; 
 2.8 «Әскери және қосарланған мақсаттағы тауарға (өнімге), жұмыстар 
мен көрсетілетін қызметтерге әскери стандарттарды қоспағанда, ұлттық 
стандарттарды, алдын ала ұлттық стандарттарды, техникалық-экономикалық 
ақпарат жіктеуіштерін әзірлеу, келісу, есепке алу, бекіту, сараптау, өзгерту, 
жою және қолданысқа енгізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
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Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрі міндетін 
атқарушының 2012 жылғы 28 желтоқсандағы № 495 бұйрығы. 
 
  3. Терминдер мен анықтамалар 
 
 Осы стандартта «Білім туралы», «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан 
Республикасының заңдарына,  «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысына сәйкес 
терминдер мен анықтамалар қолданылады: 
 Оларға толықтыру осы стандарттарда мынадай анықтамалар белгіленген: 
 3.1 Білім беру ұйымдарын аккредиттеу – білім беру қызметтерінің 
сапасы туралы объективті ақпарат беру және оны арттырудың тиімді 
тетіктерінің бар екенін растау мақсатында аккредиттеу органының олардың 
белгіленген аккредиттеу стандарттарына сәйкестігін тану рәсімі;  

3.2 Институционалдық аккредиттеу – аккредиттеу органының білім 
беру ұйымын мәлімделген мәртебесіне және аккредиттеу органы белгілеген 
стандарттарға сәйкестігін бағалау процесі; 

3.3 Аккредиттеу стандарттары (регламенттері) – аккредиттеу 
органының аккредиттеу рәсіміне қойылатын талаптарды белгілейтін 
құжаттары; 

3.4 Техникалық және кәсіптік білім беру – білікті жұмысшы кадрларын 
және орта буын мамандарды даярлауға бағытталған білім беру;  

3.5 Талдау – бұл білім алушылардың оқу мен бағдарламаның білім беру 
мақсаттарының нәтижелеріне қол жеткізуін бағалау үшін деректерді айқындау, 
жинау және даярлау процесі. Тиімді талдау мақсаттарды немесе нәтижелерді 
өлшеу үшін қажет тікелей, жанама, санды және сапалы параметрлерін 
қолданады. 

3.6 Қашықтықтан білім беру технологиялары - білім алушы мен 
педагог қызметкердің жанама (алыстан) немесе толық емес жанама өзара іс-
қимылы кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды және 
телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып жүзеге асырылатын оқыту;  

3.7 Құзырет – білімдердің, кәсіби тәжірибенің және мінез-құлық 
дағдыларының бірлігі негізінде маманның кәсіби міндеттердің белгілі бір 
жиынтығын шешу қабілеті. 

3.8 Базалық құзырет – өзін-өзі және жеке қызметін басқару қабілеттілігі, 
өзін-өзі ынталандыруға және өзін-өзі ұйымдастыруға бейімділігі; 

3.9 Кәсби құзыреттілік – маманның білімдер, машықтар мен дағдылар 
негізінде кәсіптік міндеттердің жиынтығын шешу қабілетіі, сондай-ақ кәсіптік 
қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жеке қасиеттері қабілеттігі. 
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3.10 Арнайы құзыреттілік – маманның нақты білім, шеберлік және 
дағды негізінде қызмет саласында таңдалған кәсіби міндеттердің жиынтығын 
шешу қабілеттігі. 

3.11 Құзыреттілік – өзінің білімдерін, машықтары мен дағдыларын 
қолдану қабілеті. Ол жеке-бағдарлық қызметте көрінеді және маманның кәсіби 
қызметте өзінің әлеуетін іске асыру қабілетін сипаттайды. 

3.12 Біліктілік - алынған кәсібі, мамандығы бойынша қызметтің белгілі 
бір түрін құзыретті орындауға даярлық деңгейі. 

3.13 Оқытудың ақырғы нәтижелері – осы білім беру бағдарламасы 
бойынша оқыту аяқталған сәтте білім алушылар игеруі тиіс құзыреттердің, 
білімдер мен дағдылардың жиынтығы. 

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

3.15 Бағдарламаның білім беру мақсаттары – техникалық және кәсіби 
білімі бар мамандарды дайындаудың осы бағыты, деңгейі және бейіні бойынша 
білім беру бағдарламасын іске асырудың күтілетін нәтижелерінің жиынтығы. 

3.16 Бағалау – талдау процесінде жиналған деректер мен 
дәлелдемелердің түсінігі. Бағалау оқушылардың оқу және білім беру 
бағдарламаларының нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін айқындайды және 
бағдарламаны жетілдіруге қатысты шешімдер мен іс-әрекеттерге әкеледі. 

3.17 Сыртқы сарапшылар комиссиясының білім беру ұйымына 
баруы – бұл сыртқы бағалау компоненті, ол аккредиттеу процесінің жалпы 
танылған бөлігі болып табылады. Сыртқы аудитор-сарапшылар білім беру 
ұйымдарына білім беру ұйымдарының өзін өзі бағалау материалдарын тексеру, 
оқытушылар құрамымен, білім алушылармен, персоналмен әңгіме жүргізу, 
сондай-ақ оларды жетілдіру бойынша ұсынымдар ұсыну үшін барады. Бару 
нәтижелері білім беру ұйымының аудиті бойынша есеп болып табылады. 

3.18 Өзін-өзі бағалау рәсімі – институционалдық аккредиттеу 
стандарттары және өлшемшарттары негізінде білім беру ұйымының жүргізетін 
ішкі бағалау процесі, олардың нәтижелері бойынша өзін-өзі бағалау туралы 
есеп жасалады.  
 
 4. Белгілеулер мен қысқартулар 
 

Осы стандартта 2-тармақта көрсетілген нормативтік құжаттарға сәйкес   
қысқартулар пайдаланылады. 
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Сонымен қатар, осы стандартта мынадай белгілеулер мен қысқартулар 
пайдаланылады: 
 ҚР – Қазақстан Республикасы 
  ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі; 
  ҚР ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі; 
  МЖМБС – мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты; 
  АКТ – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар;  
  АТ-құзыреттілік – кәсіби қызметте ақпараттық технологияларды 
қолданумен байланысты құзыреттілік; 
  АРТА – «Аккредеттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» коммерциялық 
емес мекемесі; 
  СМЖ – сапа менеджменті жүйесі; 
  ТжКБ – техникалық және кәсіптік білім беру; 
  SWOT-талдау – ұйымның күшті және әлсіз жақтарын, проблемалары мен 
мүмкіндіктерін талдау, ағылшын сөздерінің аббревиатурасы: S (strengths) –
күшті жақтары, W (weaknesses) –әлсіз жақтары, O (opportunities) – қолайлы 
мүмкіндіктер, T (threats) – қатерлер. 
 

5. Институционалдық аккредиттеуді жүргізу рәсімі 
 Негізгі ережелер 
 
 5.1 Институционалдық аккредиттеуді жүргізу рәсімі медициналық 
колледждің институционалдық аккредиттеу жүргізу өтінім беруінен басталады. 
Өтінімге мемлекеттік лицензияның көшірмесі, білім беру қызметін құқықтық 
жүргізуге лицензияға қосымшаның көшірмелері, тиісті медициналық колледж 
қызметінің қысқа сипаттамасы қоса беріледі. 

5.2 АРТА-ның білім беру ұйымының өтінімін қарауы. 
5.3 АРТА-ның институционалдық аккредиттеу рәсімін бастау туралы 

шешім қабылдауы. Агенттік және медициналық колледж арасында 
институционалдық аккредиттеу жүргізу туралы келісімшарт жасауы. 

5.4 Медициналық колледждің басшылығы мен АРТА институционалдық 
аккредиттеу жүргізудің теориясы, әдістемесі және технологиясы мәселелері 
бойынша арнайы семинарларда медициналық колледждердің ішкі 
сарапшыларына институционалдық аккредиттеудің өлшемшарттарын және 
рәсімдерін түсіндіру үшін оқытуды ұйымдастырады. 

5.5 Медициналық колледждердің АРТА белгілеген талаптарға сәйкес 
өзін-өзі бағалауды жүргізуі және өзін-өзі бағалау бойынша есепті (қазақ, орыс 
және ағылшын тілдеріне) АРТА-ға электрондық нұсқада және әрбір тілде қағаз 
тасымалдағышта саны 1 данада жолдауы. 

5.6 Білім беру ұйымының өзін-өзі бағалау бойынша есебі негізінде АРТА 
мынадай: 

- өзін-өзі бағалау бойынша есеп материалдарын пысықтау қажеттілігі 
туралы ұсынымды әзірлеу; 
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- сыртқы сараптамалық бағалауды жүргізу; 
- акредиттеу мерізімін өзін-өзі бағалау бойынша есептің осы стандарттың 

өлшемшарттарына сәйкес келмеуіне байланысты институционалдық 
аккредиттеу рәсімін жүргізу мүмкін еместігіне байланысты ауыстыру туралы 
шешімдер қабылдауға құқылы. 

5.7. АРТА аккредиттеуді жалғастырған жағдайда сыртқы сарапшылар 
комиссиясын қалыптастырады, оны білім беру ұйымын бағалауды жүргізу үшін 
АРТА директоры бекітеді. Сарапшылар саны тексеру көлеміне және 
медицианлық колледждің спецификасына қарай айқындалады. Сыртқы 
сарапшылар комиссияның құрамына академиялық жұртшылықтың, жұмыс 
берушілерді, білім алушыларды, шетелдік сарапшыларды қоса алғанда, 
Қазақстанның мүдделі тараптарының өкілдері кіреді. 

5.8 Аккредиттеуді жалғастырған жағдайда АРТА медициналық 
колледжбен институционалдық аккредиттеуді жүргізу мерзімдерін және 
Сыртқы сарапшылар комиссиясының бару бағдарламасын келіседі. 

5.9. Сыртқы сарапшылар комиссиясы сапарының ұзақтығы 3-5 күнді 
құрайды. Сапар барысында білім беру ұйымы Қызметтерді көрсету туралы 
келісімшартқа сәйкес сыртқы сарапшылар комиссияның жұмысы үшін жағдай 
жасайды: 

- комиссияның әрбір мүшесі үшін өзін-өзі бағалау туралы есептің 
электрондық және қағаз тасымалдағыштағы нұсқасын береді; 

- АРТА өкілімен келісім бойынша және сыртқы сарапшылар комиссиясы 
мүшелерінің санына қарай қажетті ұйымдық техника береді; 

- Сыртқы сарапшылар комиссиясының сапары бағдарламасына сәйкес 
инфрақұрылымды және ресурстарды қарау, кездесулер, сауалнама, сұхбат 
беруді және сыртқы сарапшылар комиссиясының басқа да жұмыс түрлерін 
ұйымдастырады; 

- сұрау салынған ақпаратты ұсынады; 
- сыртқы сарапшылар комиссияның жұмысын фото және бейнетүсірілімін 

ұйымдастырады; 
- АРТА Аккредиттеу кеңесінің отырысы үшін білім беру ұйымының 

қысқаша сипаттамасы және сыртқы сарапшылар комиссияның сапары барысы 
туралы ақпарат қамтылған бейнеролик дайындайды. 

5.10 Сапар аяқталғаннан кейін сыртқы сарапшылар комиссиясы 
медициналық білім беру ұйымын бағалау бойынша есеп және сыртқы 
сарапшылар комиссиясы сапарының барысы туралы презентация дайындайды.  

5.11 Есеп сыртқы сарапшылар комиссиясының сапарын, білім беру 
ұйымының қызметіне қысқаша бағалауды, қызметті жақсарту және сапаны 
қамтамасыз ету бойынша білім беру ұйымына ұсынымдарды, Аккредиттеу 
Кеңесіне ұсынымдарды қамтиды. Аккредиттеу Кеңесіне ұсынымдар білім беру 
ұйымының мәртебесі туралы ақпаратты және аккредиттеудің ұсынылатын 
мерзімін қамтиды.  
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5.12 Ұсынымдарды қоса алғанда сыртқы сарапшылар комиссиясының 
есебін сыртқы сарапшылар комиссиясының мүшелері алқалы түрде 
дайындайды.  

5.13 Аккредиттеу Кеңесінің институционалдық аккредиттеу туралы 
шешім қабылдауы үшін сыртқы сарапшылар комиссиясының білім беру 
ұйымының қызметін бағалау жөніндегі есебі және білім беру ұйымының өзін-
өзі бағалау туралы есебі негіз болады.  

5.14 Сыртқы сарапшылар комиссиясының төрағасы сыртқы сарапшылар 
комиссиясының сапарының қорытындысы бойынша Аккредиттеу Кеңесінің 
алдында сөз сөйлейді. Объективті себеп болған жағдайда АРТА директоры 
Аккредиттеу Кеңесінің отырысында баяндамамен қатысу үшін сыртқы 
сарапшылар комиссиясының мүшесін тағайындайды. Сыртқы сарапшылар 
комисиясының төрағасын ауыстыру АРТА директорының бұйрығымен 
ресімделеді. 

5.15 Білім беру ұйымын аккредиттеу туралы немесе аккредиттеуден бас 
тарту туралы шешімдер қабылдау АРТА Аккредиттеу Кеңесінің ерекше 
құзыретіне жатады. Аккредиттеу Кеңесінің құрамы оның қызметі туралы 
Ережеге сәйкес айқындалады. Отырыс кворум болған кезде өткізіледі. 
Аккредиттеу Кеңесі сыртқы сарапшылар комиссиясының ұсынымдарына 
сәйкес келмейтін негізделген шешім қабылдауға құқылы. 

Аккредиттеу Кеңесі мынадай шешімдер қабылдайды: 
- аккредитеу: 
- 1 жыл – өлшемшарттар жалпы сақталған, бірақ кейбір кемшіліктер және 

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

кемшіліктер және жақсарту үшін мүмкіндіктер болған кезде;  
- 5 жыл – жалпы оң нәтижелер болғанда; 
- аккредиттемеу. 

5 жыл мерзімге аккредиттеу мерзімі өткеннен кейін және 
аккредиттеуден кейінгі мониторингілеуден табысты өткен кезде білім беру 
ұйымы реаккредиттеуден (қайта аккредиттеуден) өтуге өтінім беруге құқылы. 
Реаккредиттеу өткізілген жағдайда және оң нәтижелер болғанда, білім беру 
ұйымы 7 жыл мерзімге үміткер болуға құқылы. 

5.16 Аккредиттеу Кеңесі оң шешім қабылданған кезде АРТА білім беру 
ұйымына шешімнің нәтижелерімен бірге ресми хат және АРТА-ның 
Директоры қол қойған медициналық білім беру ұйымын институционалдық 
аккредиттеу туралы сертификат жібереді. ЖОО-ны аккредиттеу туралы шешім 
одан әрі Аккредиттелген білім беу ұйымдарының тізіліміне (2-тізілім) енгізу 
үшін ҚР БҒМ-ға жіберіледі және АРТА-ның веб-сайтында орналастырылады. 
Сондай-ақ веб-сайтта сыртқы сарапшылар комиссиясының есебі 
орналастырылады. 

Аккредиттеу туралы сертификатты алғаннан кейін білім беру ұйымы 
өзінің сайтында өзін-өзі бағалау туралы есепті орналастырады. 
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5.17. Аккредиттеу Кеңесі теріс шешім қабылдаған жағдайда АРТА білім 
беру ұйымына шығарылған шешіммен бірге хат жолдайды. 

5.18. Білім беру ұйымы белгіленген тәртіппен Қызметтер көрсету туралы 
шартқа және Апелляцияларды және шағымдарды қарау жөніндегі комиссия 
туралы ережеге сәйкес АРТА-ға Аккредиттеу кеңесінің шешіміне апелляция 
жолдауы мүмкін. Сыртқы сарапшылар комиссиясының және Агенттік 
өкілдерінің құзыреттілігіне күмәнданған жағдайда немесе сыртқы сарапшылар 
комиссиясы мүшелері жол берген өрескел бұзушылық болғанда, білім беру 
ұйымы АРТА-ға шағым жолдауы мүмкін. 

 
6. Одан кейінгі рәсімдер 
 
6.1 АРТА-ның Аккредиттеу Кеңесі оң шешім қабылдаған жағдайда білім 

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

6.2 Білім беру ұйымдарын/білім беру бағдарламаларын аккредиттеуден 
кейінгі мониторингілеу рәсімі жөніндегі ережеге сәйкес аккредиттелген білім 
беру ұйымдары Жоспарға сәйкес аралық есептер дайындауы тиіс. Аралық 
есептер аккредиттеуден кейінгі мониторинг жүргізудің болжанатын күніне 
дейін АРТА-ға жолданады. 

6.3 Медициналық колледждің қызметін аккредиттеуден кейін 
мониторингілеу былайша жүргізіледі: 

 
Аккредиттеу кезеңінің 
ұзақтығы  

3 жыл 5 жыл  7 жыл 

Аралық есепті ұсынудың 
кезеңділігі 

1,5 жылдан 
кейін бір 
рет 

Әрбір екі 
жылдан 
кейін екі рет  

Әрбір екі 
жылдан 
кейін үш рет 

Бару 1 рет  2 рет 3 рет 
 

6.4 Жоспарды және медициналық колледжге қатысты АРТА қойған 
талаптар орындалмаған жағдайда, сондай-ақ білім беру ұйымында жүргізілген 
өзгерістер туралы ақпараттандыру болмағанда, Аккредиттеу Кеңесі мынадай 
шешімдер қабылдауға құқылы: 

− Медициналық колледжді институционалдық аккредиттеудің әрекетін 
уақытша тоқтату; 

- 2-тізілімнің тізімінен алып тастау жолымен медициналық колледжді 
аккредиттеуді қайтарып алу, бұл бұдан бұрын қол жеткізілген аккредиттеудің 
барлық нәтижелерінің күшін жоюға әкеліп соғуы мүмкін. 
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6.5 Білім беру ұйымы АРТА-мен Қызметтер көрсету туралы шартқа қол 
қоймаудан көрінген аккредиттеуден кейінгі мониторингілеуді жүргізуден бас 
тартқан жағдайда, 6.4-тармаққа сәйкес АРТА-ның Аккредиттеу Кеңесі 
аккредиттеу мәртебесінің әрекет етуін тоқтату және қайтарып алу туралы 
шешім қабылдауға құқылы.   

6.6 Акрредиттеу мерзімінен бұрын тоқтатылған және қайтарып алынған 
жағдайда, білім беру ұйымы медициналық колледжді  аккредиттеуді қайтарып 
алу туралы шешім қабылданған сәттен бастап бір жыл бойы АРТА-ға 
аккредиттеуге өтінім беруге құқығы жоқ. 
 

7. «МИССИЯ ЖӘНЕ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР» стандарты 
Талаптар  
7.1 Медициналық колледж өзінің миссиясы мен стратегиялық 

мақсаттарын қалыптастыруға мүдделі тараптар топтарының және денсаулық 
сақтау секторының өкілдерін тартады. 

7.2 Миссия және стратегиялық мақсаттар туралы мәлімдеме техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің  ұлттық жүйесі, өңірді 
дамыту саласындағы мақсаттар мен міндеттерге сәйкес келеді. 

7.3 Миссия және стратегиялық мақсаттар туралы мәлімдеме мамандыққа 
сәйкес базалық, кәсіби және арнайы құзыреттерге ие, орта медициналық білім 
бар және денсаулық сақтау жүйесінде кәсіби міндеттерді орындауға қабілетті 
маман дайындауға мүмкіндік беретін білім беру процесін сипаттауды қамтиды. 

7.4 Медициналық колледжде колледждің уәкілетті органы бекіткен 
сратегиялық даму жоспары бар, ол оның қызметінің барлық түрлерін 
айқындайды және:  

7.4.1 медициналық колледж мәлімдеген миссия мен стратегиялық 
мақсаттарға және міндеттеріне стратегиялық жоспардың сәйкестігін;  

7.4.2 медициналық колледж қызметінің басым бағыттарын;  
7.4.3 мықты және әлсіз жақтарын бағалауды, нарықта функциялық 

мүмкіндіктерді дамытуды және медициналық колледж дамуының қазіргі 
сыртқы және ішкі қатерлерін және олардың алдын алу тетіктерін (SWOT-
талдау); 

7.4.4 қолжетімді ресурстарды талдауды және қойылған мақсаттарды іске 
асыру үшін олардың жеткілікті болуын;  

7.4.5 жұмыс берушілермен өзара іс-қимыл туралы ақпаратты қамтиды.  
7.5 Медициналық колледж өзінің қызметі туралы ақпаратты жүйелі 

жинайды, жинақтайды және талдайды, оның негізінде саясатын айқындайды 
және стратегиялық және тактикалық жоспарларды әзірлейді. 

7.6 Медициналық колледждің миссиясы және стратегиялық мақсаттары 
мыналарды:  

7.6.1  медициналық және фармацевтік мамандықтар бойынша техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру стандарттарын; 

7.6.2 қоғамның қажеттіліктері мен күтулерін көрсету үшін кезең-кезеңмен 
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қайта қаралады. 
7.7 Медициналық колледж миссия мен стратегиялық мақсаттарды 

қалыптастыру және үнемі қайта қарау, оларды іске асыру мониторингі және 
тиімділігін жүйелі бағалау тетіктерін айқындайды.  

7.8 Медициналық колледждің миссиясы және стратегиялық мақсаттары 
қолда бар ресурстарға, медициналық колледждің мүмкіндіктеріне және еңбек 
нарығы талаптарына сәйкес келеді.  

7.9 Медициналық колледж ресурстарды қолдау тәсілдерін айқындайды 
және жұртшылық үшін миссия және стратегиялық мақсаттар туралы ақпаратқа 
қолжетімділікпен қамтамасыз етілген. 

7.10 Медициналық колледж миссияның және стратегиялық  мақсаттардың 
жекелігі мен бірегейлігін көрсетеді. 

 
8. «ӘКІМШІЛЕНДІРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ» стандарты. 
Талаптар  
 
8.1 Медициналық колледждің ұйымдастырушылық, функциялық және 

штаттық құрылымы оның миссиясына және стратегиялық мақсаттарына сәйкес 
келеді. 

8.2 Медициналық колледж оқытушылардың, білім алушылардың және 
денсаулық сақтау секторы мен жұртшылық өкілдерін қамтитын басқа да 
мүдделі тараптардың басқарудың алқалы органдарының құрамына қатысуына 
дәлелдеме көрсетеді.  

8.3 Медициналық колледж басқару және қабылданатын шешімдердің 
ашықтығын қамтамасыз етеді, олар медициналық колледждің 
бюллетеньдерінде жарияланады, веб-сайтында орналастырылады, танысу және 
орындау үшін хаттамаларға енгізіледі. 

8.4 Медициналық колледж құрылтай құжаттардың, ұйым қызметінің ішкі 
тәртібін регламенттейтін құжаттардың, өкімдік құжаттардың, оның ішінде:  

8.4.1 медициналық колледждің ұйымдастырушылық құрылымы және 
басқару жөніндегі құжаттардың;   

8.4.2 құрылымдық бөлімшелер, олардың өкілеттіктері және басқаруды 
қамтамасыз ету үшін жауаптылығы бойынша жазбаша басшылық құжаттардың;  

8.4.3 оқу, ғылыми және оқудан тыс қызметті басқару бойынша басшылық 
құжаттардың болуын қамтамасыз етеді. 

8.5 Медициналық колледж сертификатталған СМЖ болуын және оны 
ұдайы жақсартуды көрсетеді.  

8.6 Медициналық колледж денсаулық сақтау секторымен және 
жұртшылықпен сындарлы өзара іс-қимыл жасайды, ол ақпарат алмасуды, 
ынтымақтастықты және ұйымның бастамаларын қамтиды. 

8.7 Медициналық колледж білім алушылар, оқытушылар және ата-аналар 
үшін басшылар мен әкімшіліктің ашықтығын және қолжетімділігін көрсетеді. 

8.8 Медициналық колледж басқару жүйесіне оқытушылардың, 
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персоналдың және білім алушылардың қажеттіліктерінің қанағаттану дәрежесін 
көрсетеді және өлшеу процесінің шеңберінде анықталған кемшіліктердің 
дәлелдемелерін ұсынады.  

8.9 Қаржыландырудың перспективалық жоспары медициналық 
колледждің миссиясына және стратегиялық мақсаттарына сәйкес келеді және 
ұйымды қаржыландырудың негізгі көздерін айқындайды. 

8.10 Медициналық колледж қаржылық құралдарды қабылдауды және 
бөлуді бақылау тетіктерін, сондай-ақ қаржылық ресурстарды пайдаланудың 
тиімділігін бағалау тетіктерін айқындайды. 

8.11 Медициналық колледжде қаржылық есептіліктің тиімді тетігі бар.  
 
9. «БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» стандарты.  
Талаптар  
 
9.1 Медициналық колледж айқын қалыптасқан мақсаттары бар, ұйымның 

миссиясымен және стратегиялық мақсаттарымен келісілетін және жұмыс 
берушілер мен қоғамның қажеттіліктеріне және күтулеріне, мүдделеріне сәйкес 
келетін  білім беру бағдарламаларын іске асырады. 

9.2 Мамандықтардың үлгі және жұмыс жоспарларының, үлгі және жұмыс 
оқу бағдарламаларының құрылымы мен мазмұны Мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келеді. 

9.3 Практикалық сабақтардың оқу бағдарламаларының, өндірістік 
оқытудың және кәсіптік практиканың мерзімдері мен мазмұны жұмыс оқу 
бағдарламаларына, жұмыс оқу жоспарларына және біліктілік талаптарына 
сәйкес айқындалады. 

9.4  Оқу пәндерін игерудің бірізділігін белгілеу, курстар мен семестрлер 
бойынша олардың әрқайсысының оқу уақытын бөлу пәнаралық байланыстарды 
ескере отырып жүргізіледі.  

9.5 Білім алушыларда клиникалық білімдерді алу және практикада 
қолдану үшін негізгі болып табылатын ғылыми білімдердің, 
тұжырымдамалардың және әдістердің түсінігі қалыптасуы үшін медициналық 
колледж базалық биомедициналық ғылымдардың жетістіктерін айқындайды 
және  білім беру бағдарламасына енгізеді.  

9.6 Медициалық колледж қоғам проблемаларын талдауға, тиімді қарым-
қатынас жасауға, клиникалық шешімдер қабылдауға және этикалық 
қағидаттарға негізделген медициналық практикаға ықпал ететін білімдерді, 
тұжырымдамаларды, дағдылар мен қарым-қатынастарды қамтамасыз ететін 
әлеуметтік ғылымдарды, медициналық этиканы және медициналық құқықты 
айқындайды және білім беру бағдарламасына енгізеді. 

9.7 Медициналық колледж практикалық денсаулық сақтаудың тиісті 
базаларында білім алушылардың пациенттермен байланысын және 
денсаулықты нығайту, аурулардың профилактикасы және пациенттерге 
медициналық көмек көрсету бойынша өзіне жауапкершілік қабылдау үшін 
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олардың жеткілікті білімдер мен практикалық дағдыларды игеруін қамтамасыз 
етеді.  

9.8 Медициналық колледж білім алушылардың жеке білім 
траекториясының мазмұнын, көлемін, құрылу логикасын, бітірушілердің кәсіби 
құзыреттілігінің қалыптасуына пәндер мен кәсіптік практикалардың ықпалын 
айындайды. 

9.9 Медициналық колледж білім беру бағдарламасын іске асыру үшін 
жауапты құрылымдық бөлімше арқылы инновацияларды жоспарлайды және 
білім беру бағдарламасына енгізеді. 

9.10 Медициналық колледж білім алушылардың ғылыми әлеуетін дамыту 
үшін жағдайлар жасайды, сондай-ақ мотивацияның түрлі нысандарын 
пайдалана отырып, білім алушылардың ғылыми-зерттеу қызметін 
ынталандырады.  

9.11  Медициналық колледж оқытушылардың, білім алушылардың 
талаптарын, жұмыс берушілер мен еңбек нарығының мүдделерін/ 
қажеттіліктерін ескере отырып, пәндердің білім беру бағдарламаларын 
жаңартуды қамтамасыз етеді.  

9.12 Медициналық колледж пәннің бағдарламасын іске асыру үшін 
жағдайларды үнемі талдаудың тиімділігін көрсетеді, оның ішінде:  

9.12.1 пәнді материалдық-техникалық қамтамасыз ету;  
9.12.2 пәннің оқу және оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етілу 

картасы;  
9.12.3 оқытудың ақпараттық қамтамасыз етілуі. 
9.13 Медициналық колледждің педагогикалық ұжымы және жұмыс 

берушілер білім беру бағдарламаларын әзірлеуге және басқаруға, олардың 
сапасын қамтамасыз етуге  қатысады.  

9.14 Медициналық колледж білім алушыларға тең мүмкіндіктерді, оның 
ішінде оқыту тіліне қарамастан, қамтамасыз етеді. 

9.15 Медициналық колледж оқу жоспарының және қойылған 
міндеттердің орындалуын бақылауды, сондай-ақ оларды жақсарту үшін кері 
байланысты қамтамасыз ететін білім беру бағдарламаларының сапасын ішкі 
бақылаудың және сараптамасының тиімді, үздіксіз тетігін көрсетеді. 

9.16 Білім алушылардың білім беру бағдарламасын игеру сапасын 
медициналық колледждің тиісті қызметтері белгіленген критерийлерге сәйкес 
жүйелі бағалайды, олар міндетті түрде білім алушылардың назарына 
жеткізіледі.  

9.17 Білім алушылардың білім деңгейін бағалау рәсімдері оқытудың 
жоспарланатын нәтижелеріне сәйкес жасалған, өзінің мақсатына сәйкес келеді 
және жалпы қабылданған айқын критерийлердің негізінде құрылады.  

9.18 Медициналық колледж білім алушылардың кәсіби даярлығының 
деңгейін бағалаудың объективтілігін және біліктіліктің берілуін қамтамасыз 
етеді.    
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10. «ОҚЫТУШЫЛАР» стандарты. Талаптар    
 
 10.1 Медициналық колледждің педагогикалық құрамы біліктілік 
талаптарына және білім беру бағдарламаларының спецификасына сәйкес 
келеді. 
 10.2 Медициналық колледжде кадрларды іріктеу білім беру 
бағдарламаларының қажеттіліктерін талдаудың негізінде жүзеге асырылады.  
 10.3 Медициналық колледж қызметтің барлық түрлері бойынша 
оқытушылардың жұмысын жеке жоспарлаудың толықтығын және 
барабарлығын, жеке жоспардардың нәтижелілігін және тиімділігін 
мониторингтеуді қамтамасыз етеді.  
 10.4 Медициналық колледж педагогтардың жоспарланған жүктеменің 
барлық түрлерін орындаудың дәлелдемесін көрсетеді.  
 10.5 Медициналық колледж оқу процесінде ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды қолдануды оқытудың инновациялық 
әдістері мен нысандарын қолдануда педагогикалық ұжым мүшелерінің 
құзыреттілігін көрсетеді. 

10.6 Медициналық колледж оқу процесіне ақпараттық технологияларды 
енгізудің дәрежесін айқындайды, педагогтардың оқытудың инновациялық 
технологияларын, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың негізінде  пайдалануына және оларды әзірлеуіне мониторинг 
жүргізеді. 

10.7 Медициналық колледж педагогикалық ұжым қызметінің 
мониторингін, педагогтардың құзыреттілігіне жүйелі баға беруді, оқытушылық 
сапасының тиімділігін кешенді бағалауды қамтамасыз етеді. 

10.8 Медициналық колледж оқу процесін тиімді іске асыруды қамтамасыз 
ететін жағдайларға педагогикалық ұжымның қанағаттануына мониторингті 
қамтамасыз етеді. 

10.9 Медициналық колледж жас педагогтарды дамыту және кадрлық 
резервті қалыптастыру бойынша мақсатты бағытталған іс-әрекеттерді 
қамтамасыз етеді. 

10.10 Медициналық колледж педагогикалық ұжымның және әкімшілік-
басқарушылық персоналдың біліктілігін арттыру, кәсіби және жеке даму 
жүйесінің болуын көрсетеді.  

10.11 Медициналық колледжде оқытушылар мен персоналдың кәсіби 
және жеке дамуын ынталандыру жүйесі әзірленген.      

 
11. «БІЛІМ БЕРУШІЛЕР» стандарты. Талаптар  

  
11.1 Медициналық колледж оқытудың және даярлаудың барлық 

сатыларында материалдық-техникалық және оқу-әдістемелік мүмкіндіктерге 
сәйкес қабылданатын студенттердің санын айқындайды. 
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11.2 Медициналық колледж денсаулық сақтау секторында кадрлық 
ресурстарды жоспарлауға және дамытуға жауапты тиісті мүдделі тараптармен 
кеңестердің процесінде қабылданатын студенттердің саны мен контингентін 
кезең-кезеңмен қарайды және халық денсаулығы мен жалпы қоғамның 
қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында реттейді.  

11.3 Медициналық колледжде алқалы басқару органдарында 
студенттердің өкілдік және білім беру бағдарламасын әзрлеуге, басқаруға және 
бағалауға, сондай-ақ студенттік өмірдің басқа да мәселелеріне олардың тиісті 
қатысу саясаты болады.  

11.4 Медициналық колледжде медициналық білім беру ұйымының 
қызметіне білім алушылардың қанағаттануына мониторингтеудің тетігі 
құрылған. 

11.5 Медициналық колледж білім алушылардың жұмысқа орналасуына 
белсенді жәрдемдеседі, олардың кәсіби қызметін және мансаптық өсуін және 
еңбек нарығындағы ілгерілеуін мониторингтеуді жүзеге асырады.  

11.6 Медициналық колледж білім алушыларға олардың мүдделері мен 
қажеттіліктеріне сәйкес, тиісті ресурстармен қамтамасыз ете отырып, білім 
беру бағдарламасын тиімді игеру үшін қажетті жағдайлар жасайды.  

11.7 Медициналық колледж мамандық бойынша кәсіптік практикаларды 
ұйымдастырудың және өткізудің сапалық деңгейін, кәсіптік практикалардан 
өту кезеңінде кәсіби құзыреттерді игеруді қамтамасыз етеді. 

11.8 Медициналық колледж білім алушылардың жеке дамуы және 
тәрбиелеу үшін жағдайлармен қамтамасыз етеді (медициналық колледждің 
тәрбие қызметі). 

11.9 Медициналық колледж білім алушылар үшін ақпараттық қолдауды 
және сервистік қызметтерді қамтамасыз етеді,  жұмысы білім алушылардың 
білім, жеке және мансаптық қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған 
білім алушыларды қолдау қызметтерін үнемі бағалау тетігін айқындайды.  

11.10 Медициналық колледж білім алушылардың білімдерін бағалау 
нәтижелері туралы ақпаратты жедел ұсынуды қамтитын кері байланыс 
жүйесінің жұмыс істейтінін көрсетеді.  

11.11 Медициналық колледж студенттік қызметке және студенттік 
ұйымдарға жәрдем және қолдау көрсетеді.  

 
12. «МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ, АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ 

БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ». Талаптар  
 
12.1 Медициналық колледжде оқу процесін ұйымдастыру үшін 
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пайдаланылатын материалдық-техникалық, ақпараттық және білім беру 
ресурстары жеткілікті болып табылады және іске асырылатын білім беру 
бағдарламасының талаптарына сәйкес келеді. 

12.2 Материалдық-техникалық және ақпараттық ресурстарды қоса 
алғанда, студенттерді оқыту ортасы барлық білім алушылар үшін қолжетімді 
және медициналық колледждің мәлімделген миссиясына, стратегиялық 
мақсаттарына сәйкес келеді.  

12.3 Медициналық колледж оқытушылар мен білім алушыларға білім 
беру процесінде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды 
пайдалану үшін мүмкіндіктер ұсынады.  

12.4 Медициналық колледж білім алушылардың барабар клиникалық 
тәжірибе алуын қамтамасыз етеді және білім алушылардың практикалық 
даярлығы үшін пациенттердің жеткілікті саны мен санатын қоса алғанда, 
практикалық оқыту үшін қажетті ресурстарға ие.  

12.5 Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
мынадардың болуын қамтиды:  

12.5.1 оқытудың заманауи техникалық құралдарымен жабдықталған 
аудиториялар: іске асырылатын білім беру бағдарламаларына сәйкес келетін 
оқу бөлмелері мен зертханалар, клиникаға дейінгі практиканың оқу 
кабинеттері;  

12.5.2 компьютерлік кластар, оқу залдары, мультимедиалық, 
лингафондық және ғылыми-әдістемелік кабинеттер;  

12.5.3 көбейту техникасы және білім алушылар мен оқытушылардың 
пайдалануы үшін оның қолжетімділігі. 

12.6 Білім беру процесін ақапарттық-әдістемелік қамтамасыз ету 
мыналардың болуын қамтиды:  

12.6.1 оқыту және мамандықтардың тілі бойынша қағаз және 
электрондық тасымалдағышта негізгі оқу, әдістемелік және ғылыми әдебиет 
қоры, мерзімдік баспасөз басылымдары;  

12.6.2 нормативтік-құқықтық құжаттар;  
12.6.3 өзіндік оқу-әдістемелік әзірлемелер;  
12.6.4 бейнетека, фонотека және медиатека және басқалар;  
12.6.5 бағдарламалық-ақпараттық қамтамасыз ету;  
12.6.6 заманауи ақпараттық байланыс құралдары, оның ішінде сыртқы – 

Интернет, локалдық – Интернет. 
12.7 Медициналық колледж медициналық колледждің миссиясын, 

стратегиялық мақсаттарын және міндеттерін, сондай-ақ оны пайдаланудың 
тиімділігін көрсететін веб-ресурстың болуын көрсетеді.  

12.8 Медициналық колледж материалдық-техникалық базаны үнемі 
жаңату, кеңейту және нығайту арқылы білім алушылардың оқу ортасын 
жақсартады, ол оқыту практикасындағы дамуға сәйкес болуы тиіс. 

12.9 Медициналық  колледж материалдық-техникалық ресурстардың  
және ақпараттық қамтамасыз етудің даму үрдісін, бюджетті жоспарлауда және 
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бөлуде түзету үшін бағалау нәтижелерін пайдаланудың тиімділігін бағалауды 
жүргізеді.  

    
 13. Өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі 

  
 13.1 Өзгерістер мен толықтырулар қолданыстағы аккредиттеу 
стандартына одан әрі оны жетілдіру мақсатында енгізіледі. 
 13.2 Стандартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізуді АРТА жүзеге 
асырады. 
 13.3 Қолданыстағы стандарттарға білім беру ұйымдары мен басқа мүдделі 
органдар өзгерістер мен толықтырулар енгізуге бастама жасаған жағдайда, 
ұсыныстар мен ескертулер АРТА-ға жолданады. 
 13.4 АРТА келіп түскен ұсыныстар мен ескертулерді зерделейді және 
олардың негізділігі мен мақсатқа сай болуына белгіленген тәртіппен сараптама 
жүргізеді. 

13.5 Қолданыстағы аккредиттеу стандартына өзгерістер мен 
толықтырулар олар мақұлданғаннан кейін, АРТА директорының бұйрығымен 
өзгерістермен жаңа редакцияда немесе қолданыстағы стандартқа брошюра-
қосымша бет түрінде бекітіледі. 
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