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

2. «Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі» коммерциялық емес
мекемесі директорының 2013 жылғы «26» қарашадағы № 17-13-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 РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

Осы стандартты «Тәуелсіз аккредиттеу және рейтинг 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 КОЛЛЕДЖДЕРДІҢ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН 
АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ МЕН ӨЛШЕМШАРТТАРЫ 

Негізгі ережелер 

1. Қолдану саласы
1.1 Осы стандарт медициналық колледждердің мамандандырылған 

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

меншік нысандарына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, 
медициналық білім беру ұйымдары магистратурасының жоғарыда көрсетілген 
білім беру бағдарламаларын аккредиттеу рәсімін жүргізу кезінде қолданылады. 

1.3 Осы стандартты медициналық колледждер өзін-өзі ішкі бағалау және 
білім беру бағларламасын сыртқы бағалау үшін 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 
және 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  
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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: 

Оған толықтыру осы стандартта 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. мамандандырылған аккредиттеу - білім беру ұйымы іске асыратын 
жекелеген білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау; 

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

3.4. Талдау – бұл оқушылардың 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. 

3.5. Академиялық саясат – жұмысқа қабылдау, сақтау, ілгерілеу, 
шығару шағымдармен және бағаларды қоюмен жұмысқа қатысты сасяатты қоса 
алғанда академиялық бағдарламаны іске асыруды реттейтін жарияланған 
қағидалар; 

3.6. техникалық және кәсіптік білім беру – білікті жұмысшы кадрлар 
мен орта буын мамандарын даярлауға бағытталған білім беру;  

3.7. қашықтықтан білім беру технологиясы - 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;  

3.8. Құзыреттер – білім беру бағдарламасын аяқтаған студенттер игерген 
білімдердің, дағдылар мен құндылықтардың деңгейін сипаттайтын жазбаша 
мәлімдемелер. 

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

3.10. Мүдделі адамдар – миссияға, міндеттерге және білім беру 
бағдарламаларының күтілетін нәтижелеріне олардың табысты қол жеткізуге 
мүдделі топ немесе адамдар, Мүдделі қауымдастық бағдарламаға тартылған 
адамдардан тұрады және ішкі де (мысалы, оқытушылар және тоқушылар 
қатарынан өкілдердіғ көшбасшыларды және медициналық білім беру әкімшісі), 
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сыртқы мүдделі адамдарды қамтуы (мысалы, болашақ студенттер, денсаулық 
сақтау жүйесінің реттеуші органдары, практикадағы мамандары, жұмыс 
берушілер, қоғам) мүмкін. Мүдделі қауымдастық түрлі текті, нәсілдегі, 
этникалық тиестілігімен, жынысымен, құндлықтарымен және қызмет 
көрсетілетін және бағдарламаға тәуелді мүдделі адамдар мен топтарды қамтуы 
мүмкін. 

3.10. Біліктілік - алынған мамандық бойынша қызметтің белгілі бір түрін 
құзыретті орындауға даярлық деңгейі 

3.11. Медициналық білім беру ұйымы – институционалдыұ 
аккредитация бойныша агенттікте аккредитация өтетінғ орта медициналық 
білімімен мамандарды даярдлау бағдарламасы бойынша есептегу жалпы жауап 
беретін ұйым (мысалы, университет, колледж немесе өзге ұйым). 

3.12 Миссия – медициналық білім беру ұймының қызметтің бірегей 
сипаты мен саласы немесе орта медициналық білімі бар мамандарды даярлау 
бағдарламасы айқындалатын оқу мақсаты туралы өтініш. 

3.13. 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. 

3.14. Бағалау – талдау прцесінде жиналған деректер мен дәлелдемелердің 
түсінігі. Бағалау оқушылардың оқу және білім беру бағдарламаларының 
нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін айқындайды және бағдарламаны 
жетілдіруге қатысты шешімдер мен әрекеттерге әкеп соғады. 

3.15. Күтілетін нәтижелер – оқуды аяқтаған студенттернің күтілетін 
жиынтық нәтижелері туралы бұрын белгіленген деңгейдегі өтініші, Күтілетін 
нәтижелер оқытушылар белгілейді және кәсіби стандарттарға сәйкес келеді 
және мүдделі қауымдастықтың қажеттілігін көрсетеді. 

3.16. Сыртқы сараптамалық комиссияның білім беру ұйымдарына 
баруы – бұл сыртқы бағалау компоненті, ол аккредитациялау процесінің жалпы 
бөлігі болып табылады. Срытқы аудиторлар-сарапшылар білім беру 
ұйымдарына білім беру ұйымдарының өзін өзі бағалау материалдарын тексеру, 
оқытушылар құрамыман әңгіме жүргізу, оқушылармен, персоналмен, сондай-ақ 
оларды жетілдіру бойынша ұсынымдар ұсыну үшін барады. Бару нәтижелері 
білім беру ұйымын аудиті бойынша есеп болып табылады. 

3.17. Өзін-өзі бағалау рәсімі – институционалдық аккредитация 
стандарттары және өлшемшарттары негізінде білім беру ұйымыны жүргізетін 
ішкі бағалау процесі, олардың нәтижелері бойынша өзін-өзі бағалау туралы 
есеп жасайды. 

3.18. Кәсіптік стандарттар – ұстауға, сапаға және еңбек жағдайларына 
біліктілік және құзыреттілік деңгейіне талаптардың кәсіптік қызметтің нақты 
саласын айқындайтын стандарт 
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3.19. Кәсіптік құзыреттілік – маманның білім, шеберлік және дағдылар 
негізінде кәсіптік міндеттердің жиынтығын шешу қабілеттігі, сондай-ақ 
кәсіптік қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жеке қасиеттері 
қабілеттігі. 

3.20. 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. 

3.21. Оқыту және оқу практикасы – жекелеген студентті оқытудың 
нәтижелеріне  және студенттің күтілетін нәтижелеріне қол жеткізуге оқу 
процесіне бағыттайтын стратегия. 

3.22. Жекелеген студентті оықту нәтижелері – студет бағдарламаны 
іске асыру нәтижесінде алатын сипаттамалар немесе сапа сипаттамасын 
сиаптатйтын оқуға қатысты өтініш. Оқу бағдарламасы деңгейінде осы 
нәтижелер курс, модуль, бөлім және/немесе деңгей мақсатында айқындалуы 
мүмкін. 

3.23. Студенттердің жиынтық нәтижелері  - бағдарламаны аяқтау 
нәтижесінде студенттер тобының белгіленген нәтижелеріне қол жеткізу туралы 
деңгей өтіні. Студенттердің жиынтық нәтижелері түлектер пайызын, 
сертификатты алуға емтиханнан өту пайызы, жұмыспен қамтылу пайызы, 
жұмыс берушілердің түлектермен қанағаттану деңгейін қамтиды. 
Бағдарламаларда студенттредің өзге де күтілетін нәтижелерін айқындалуы 
мүмкін, мысалы, оқуды жалғастырған бұрынғы студенттері немесе кәсіптік 
ұйымдарға белсенді қатысатындар пайызы. 

3.24. Оқытушылардың жиынтық нәтижелері – бағдарламаның 
миссияс мен мақсатында қол жеткізуге үлес қосатын оқытушылардың күтілетін 
жетістіктері туралы өтініш. Оқытушылардың жиынтық күтілетін жетістіктері 
оқудағы, білім алудағы, практикадағы және /немесе бағдарламаның 
талаптарына және медициналық колледждің талаптарына сәйкес қызметтерде 
оқытушылар рөлінің жиынтықтарын айқындауы мүмкін. 

3.25 Арнайы құзыреттілік – маманның нақты білім, шеберлік және 
дағды негізінде қызмет саласында таңдалған кәсіби міндеттерді жинақтауды 
шешу қабілеттігі; 

3.26. Академиялық қолдау қызметтері – білім беру бағдарламасы 
бойынша күтілетін нәтижелерге оқытушылар мен студенттерді қолдау 
бойынша қызметтер, сондай-ақ кітапханалы, компьютерлік және 
технологиялық ресурстар, консультациялық қызметтер, тағылымдамашы және 
орналастыру қызметін қамтиды. 
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3.27. Мақсаттар – инстуционалдық және бағдарламалық миссияларға 
сәйкес келетін, бағдарламаның қағидаттары мен басым бағыттарын 
айқындайтын бағдарламаның жалпы мақсаттары. 

4. Белгілеулер мен қысқартулар

Осы стандартта 2-тармақта көрсетілген нормативтік құжаттарға сәйкес 
қысқартулар пайдаланылады. 

Сонымен қатар, осы стандарттамынадай белгілеулер мен қысқартулар 
пайдаланылады: 

ҚР – Қазақстан Республикасы 
ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ҚР; 
ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі; 
ҚРЗ – Қазақстан Республикасының Заңы; 
МЖМБС – мемлекеттік жалпыміндетті білім стандарты; 
ОБМЖ – орта буынды медициналық қызметкерлер; 
НААР – «Тәуелсіз аккредетициялау және рейтинг агенттігі» 

коммерциялық емес мекеме; 
СМЖ – сапа менеджменті жүйесі; 
БББ – білім беру бағдарламасы; 
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. Мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын енгізудің негізгі
мақсаттары 

5.1 Мамандандырылған аккредиттеу кемінде бес негізгі мақсатқа қол 
жеткізуге бағатталған: 

5.1.1 қауымдастықтың мүдделеріне білім беру бағдарламаларының сәйкес 
келу кепілдігі – орта буынды медицианлық қызметкердің (ОБМҚ), 
тұтынушылардың, техникалық және кәсіби орта білімнен кейінгі, студенттер 
мен олардың отбасыларының, , білім беру бағдарламасы өздерінің кәсіптік 
функцияларын орындауға қабілетті адамдарды дайындау үшін қажетті 
миссиялар, мақсаттар және күтілетін нәтижелер туралы өтініштерді енгізуді 
қамтамасыз ету арқылы жұмыс істейтін жұмыскерлердің кәсіптері; 

5.1.2 білім беру бағдарламасын өздерінің миссиясына, мақсаттарына және 
күтілетін нәтижелердегі жетістіктеріне қолдану табыстылығын бағалау: 

5.1.3 білім беру бағдарламаларының мамандандырылған аккредитация 
стандарттарына сәйкес келу деңгейін бағалау; 

5.1.4 жұршылықты аккредитацияның мақсаттары мен қағидаттары туралы 
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хабарлау және аккредитация стандарттарына жауап беретін ОБМҚ даярлық 
бағдарламасын айқындау; 

5.1.5 тез өзгеретін сыртқы ортаның талаптарына сәйкес медициналық 
колледждердің білім беру бағдарламаларын жетілдіру және үнемі жақсарту 
көмек көрсету; 

5.1.6 білім беру бағдарламаларының сапасы туралы айқын ақпарат ұсыну 
арқылы есепке алу және қоғамның мүдделерін және тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау; 

6. Мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын қалыптастыру
қағидаттары 

 6.1 Медициналық колледждердің білім беру бағдарламаларының сапасын 
қамтамасыз ету үшін ұсынылған стандарттар мынадай қағидаттарға 
негізделген: 

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

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

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

 6.1.4 медициналық білім беру ұйымдарының жауапкершілігі – білім беру 
үшін негізгі жауапкершілік медициналық колледждерге жүктеледі; 

 6.1.5 құпиялылық – медициналық колледждерге ұсынған ақпаратты 
аккредиттеу органы құпия пайдаланады; 

 6.2. Сыртқы бағалау үшінші тұлғаларға (мемлекеттік органдарға, 
медициналық колледждерге және қоғамдық ұйымдарға) тәуелсіз жүргізіледі. 

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

7. ОБМҚ дайындық білім беру бағдарламаларын аккредитациялау
міндеттері 

7.1. Мамандандырылған аккредитациялау стандарттары негізделетін 
негізгі міндеттері, мыналарды қамтиды: 

7.1.1. ОБМҚ даярлық бағдарламасын тұрақты жақсартуды қамтамасыз 
ететін аккредитация стандарттарын әзірлеу және қолдану 

7.1.2 мүдделі қауымдастықтың шолуда, тұжырымдамада және 
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стандарттарды бекітуге және аккредитация сасятаныа және аккредитация 
рәсімін жүргізуде сенімділікті айқындауда белсенді қатысуды қамтамасыз ету; 

7.1.3 бағалаудың тиімді, экономикалық пайдалы және есеп беру рәсімін 
белгілеу және іске асыру және медициналық колледждерге және студенттерге 
қатысты мойындау; 

7.1.4 мәлімденген миссиялар, мақсаттар және күтілетін нәтижелерге 
ОБМҚ даярлық бағдарламасына тиісті қол жеткізу бағасы; 

7.1.5 ОБМҚ кәсіптеріне қойылатын күтілетін ОБМЖ даярлдық 
бағдарламасының студенттерді кәсіптік практикаға, өмір бойы оқуға және 
дипломнан кейінгі білім беруге тиісті даярлау бөлігінде қамтамасыз ету; 

7.1.6 оқыту, оқу және бағалау сапасын, сондай-ақ білім және 
медициналық колледждің бірегей миссиясына сәйкес  қоғамға берілетін қызмет 
сапасын арттыру арқылы табысты білімге ОБМҚ даярлық бағдарламасының 
бағыттылығын қамтамасыз ету; 

7.1.7 ресурстарды жоспарлау және дамыту арқылы бағдарламаларды 
үнемі жақсартуды қамтамасыз ету; 

7.1.8 медициналық колледждің тәуелсіздігін мойындау және құрметтеу, 
сондай-ақ ОБМҚ даярлығында қолданылатын бағдарламалардың әртүрлілігі; 

7.1.9 ОМБҚ даярлық бағдарламасын аккредитациялайтын функциялар 
мен қағидаттар туралы қоғамның хабардар болу деңгейін арттыру; 

7.1.10 жұртшылық алдында ОБМҚ даярлықтың аккредитацияланатын 
бағдарламаларының есептілігін қамтамасыз ету, сондай-ақ қоғамның 
тарапынан мақұлдау мен қолдауды қамтамасыз ету. 

8 Мамандандырылған аккредиттеуді жүзеге асыру рәсімдері 

8.1 Мамандандырылған аккредитацияны жүргізу рәсімі медициналық 
колледждің мамандандырылған аккредитация жүргізу өтінім беруінен 
басталады. Өтінімге мемлекеттік лицензияның көшірмесі, білім беру қызметін 
құқықтық жүргізуге лицензияға қосымшаның көшірмелері және тиісті 
медициналық колледж қызметінің қысқа сипаттамасы қоса беріледі. 

8.2 ТАРА білім беру ұйымының өтінімін қарауы. 
8.3 ТАРА-ның мамандандырылған аккредитация рәсімін басталғаны 

туралы шешім қабылдауы. Агенттік және медициналық колледж арасындағы 
мамандандырылған аккредитациялау жүргізу туралы келісімшарт жасауы. 

8.4 Медициналық коллед бен ТАРА басшылығы мамандандырылған 
аккредитациялау жүргізудің теориясы, әдістемесі және технологиясы 
мәселелері бойынша арнайы семинарларда медициналық колледждердің ішкі 
сарапшыларына мамандандырылған аккредитацияның өлшемшарттарын және 
рісімдерін түсіндіру үшін оқытуды ұйымдастырады. 

8.5 Медициналық колледждердің ТАРА белгіленген талаптарға сәйкес 
өзін-өзі бағалауды жүргізуі және өзін-өзі бағалау бойынша есепті (қазақ, орыс 
және ағылшын тілдеріне) ТАРА-ға электрондық нұсқада және әрбір тілдерден 
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қағаз тасымалдағышта саны 1 данада жолдауы. 
8.6 Білім беру ұйымының өзін-өзі бағалау бойынша есебі негізінде ТАРА 

мынадай: 
- өзін-өзі бағалау бойынша есеп материалдарын пысықтау қажеттілігі 

туралы ұсынымды әзірлеу; 
- сыртқы сараптамалық бағалауды жүргізу; 
- акредитациялау мерізімін өзін-өзі бағалау бойынша есептің осы 

стандарттың өлшемшарттарына сәйкес келмеуіне байланысты 
мамандандырылған аккредитациялау рәсімін жүргізу мүмкін еместіге 
байланысты ауыстыру туралы шешімдер қабылдауға құқылы. 

8.7. ТАРА аккредитациялауды жалғасытрған жағдайда сыртқы 
сараптамалық комиссияны қалыптастырады, оны білім беру ұйымын бағалауды 
жүргізу үшін ТАРА директоры бекітеді. Сарапшылар саны тексеру көліміне 
және медицианлық колледждің білім беру бағдарламасының санына қарай 
айқындалады. Сртқы сараптамалық комиссияның құрамына академиялық 
жұртшылықтың, жұмыс берушілерді, оқушылар, шетел/шетелде сарапшыларды 
қоса алғанда Қазақстанның мұдделі тараптарының өкілдері кіреді. 

8.8 ТАРА аккредитациялауды жалғастырған жағдайда медициналық 
колледжбен мамандандырылған аккредитациялауды жүргізу мерзімдерін және 
Сыртқы сараптамалық комиссияның бару бағдарламасын келіседі. 

8.9. Сыртқы сараптамалық комиссияның келу ұзақтығы 3-5 күнді 
құрайды. Іссапар барысында білім беру ұйымы Қызметтерді көрсету туралы 
келісімшартқа сәйкес сыртқы сараптамалық комиссияның жұмысы үшін жағдай 
жасайды: 

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

- ТАРА өкілінің келісімі бойынша және сыртқы сараптамалық комиссия 
мүшелерінің санына қажетті ұйымдық техника береді; 

- Сыртқы сараптамалық комиссияның іссапар бағдарламасына сәйкес 
инфрақұрылмды және ресурстарды қарау, кездесулер, сауалнама, сұхбат беруді 
және сыртқы сараптамалық комиссияның басқа жұмыс түрлеріне 
ұйымдастырады; 

- сұралып отырған ақпаратты ұсынады; 
- сыртқы сараптамалық комиссияның жұмысын фото және бейне 

түсірілуін ұйымдастырады; 
- ТАРА Аккредитациялық кеңесінің отырысы үшін білім беру ұйымының 

қысқа сипаттамасы және сыртқы сараптамалық комиссияның іссапары барысы 
туралы ақпарат қамтылған бейнеролик дайындауы тиіс. 

8.10 Сапар аяқталғаннан кейін сыртқы сарапшылар комиссиясы 
медициналық білім беру ұйымын бағалау бойынша есеп және сыртқы 
сарапшылар комиссиясы сапарының барысы туралы презентациядайындайды.  

8.11Есеп сыртқы сарапшылар комиссиясының сапарын, білім беру 
ұйымының қызметіне қысқаша бағалауды, қызметті жақсарту және сапаны 
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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.  

8.12 Ұсынымдарды қоса алғанда сыртқы сарапшылар комиссиясының 
есебін сыртқы сарапшылар комиссиясының мүшелері алқалы түрде 
дайындайды.  

8.13 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.  

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

8.15 Білім беру ұйымын аккредиттеу туралы немесе аккредиттеуден бас 
тарту туралы шешімдер қабылдау ТАРА Аккредиттеу Кеңесінің ерекше 
құзыретіне жатады. Аккредиттеу Кеңесінің құрамы оның қызметі туралы 
Ережеге сәйкес айқындалады. Отырыс кворум болғанкездеөткізіледі. 
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. 

8.16 Аккредиттеу Кеңесі оң шешім қабылданған кезде ТАРА білім беру 
ұйымына шешімнің нәтижелерімен бірге ресми хат және ТАРА-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 ТАРА-ның веб-сайтында орналастырылады. 
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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. 

8.17. Аккредиттеу Кеңесі теріс шешім қабылдаған жағдайда ТАРА білім 
беру ұйымына шығарылған шешіммен бірге хат жолдайды. 

8.18. Білім беру ұйымы белгіленген тәртіппен Қызметтер көрсету туралы 
шартқа және Апелляцияларды және шағымдарды қарау жөніндегі комиссия 
туралы ережеге сәйкес ТАРА-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. 

9. Одан кейінгі рәсімдер

9.1 ТАРА-ның Аккредиттеу Кеңесі оң шешім қабылдаған жағдайда білім 
беру ұйымы ТАРА-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 ТАРА-мен Қызметтер көрсету туралы шарт 
жасасады. Шарт және Жоспар аккредиттеуден кейінгі мониторинг жүргізу 
үшін негіз болып табылады.  

9.2 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. 

9.3 Медициналық білім беру ұйымының 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 

9.4 Жоспарды және медициналық білім беру ұйымына қатысты ТАРА 
қойған талаптар орындалмаған жағдайда, сондай-ақ білім беру ұйымында 
жүргізілген өзгерістер туралы ақпараттандыру болмағанда, Аккредиттеу 
Кеңесі мынадай шешімдер қабылдауға құқылы: 
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− Медициналық білім беру ұйымын институционалдық аккредиттеудің 
әрекетін уақытша тоқтату; 

- 2-тізілімнің тізімінен алып тастау жолымен медициналық білім беру 
ұйымын аккредиттеуді қайтарып алу, бұл бұдан бұрын қол жеткізілген 
аккредиттеудің барлық нәтижелерінің күшін жоюға әкеліп соғуы мүмкін. 

9.5 Білім беру ұйымы ТАРА-мен Қызметтер көрсету туралы шартқа қол 
қоймаудан көрінген аккредиттеуден кейінгі мониторингілеуді жүргізуден бас 
тартқан жағдайда, 9.4-тармаққа сәйкес ТАРА-ның Аккредиттеу Кеңесі 
аккредиттеу мәртебесінің әрекет етуін тоқтату және қайтарып алу туралы 
шешім қабылдауға құқылы.   

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

10. МИССИЯ ЖӘНЕ БАСШЫЛЫҚ ЕТУ
10.1 Жалпы ережелер 

10.1.1 Білім беру бағдарламаның миссиясы туралы мәлімдеме, оқытудың 
мақсаттары мен күтілетін нәтижелері студенттер үшін қолжетімді болуы тиіс. 

10.1.2 Білім беру бағдарламаларының миссиясы, мақсаттары және 
күтілетін жиынтық нәтижелері мүдделі адамдардың қажеттіліктері мен 
күтулерін ескереді. 

10.1.3 Медициналық колледждердің және медициналық және 
фармацевтикалық білімі бар мамандарды бағдарламасының саясаты білім беру 
бағдарламасының миссиясына, мақсаттарына және күтілетін нәтижелеріне қол 
жеткізуге бағытталған. 

10.1.4 Оқтышулар және білім беру бағдарламасы бойынша оқитын 
студенттер бағдарламаны басшылыққа алуға және білім беру бағдарламасының 
сапасын арттыруға бағытталған қабылданатын шараларға қатысады. 

орат мен Медициналық білім ұйымы негізгі мүдделі тараптар миссияны 
әзірлеуге қатысатынына, яғни ол басқа тиісті мүдделі тараптардың 
пікірлеріне/ұсыныстарына негізделгеніне кепілдік беруі тиіс. 

11.1.6 Білім беру бағдарламасының миссиясы, мақсаттары мен күтілетін 
нәтижелері кезеңімен қайта қаралуы және қажет болғанда:  

• медициналық бикелердің кәсіби стандарттары мен басшылықтарын;
• мүдделі қоғамдастықтың қажеттіліктері мен күтулерін көрсету үшін

қайта әзірленуі тиіс. 

10.2 Бағалау өлшемшарттары 
10.2.1 Медициналық колледж білім беру бағдарламаның миссиясын, 

мақсаттарын және күтілетін нәтижелерін айықндауы және оларды мүдделі 
адамдарға жеткізуі тиіс. 
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10.2.2 Студенттердің миссиясы, мақсаттары және күтілетін нәтижелері 
кезең-кезңмен қайта қаралып отыры, себебі: 

- медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша 
техникалық және кәсіби, орта білімнен кейін білімнің кәсіптік стандарттарын; 

- м.дделі адамдардың қажеттіліктері мен күткендерін айқындау қажет. 
10.2.3 Медициналық колледждің білім беру бағдарламасына мәлімденген 

миссиясына сәйкес келетін және оқытудлың соңғы нәтижелеріне қол жеткізуді 
қамтамасыз ететін стратегиялық даму жоспары болуы тиіс. 

10.2.4 Медициналық колледж оқытушылар мен оқушылардың білім беру 
бағдарламасын басқаруда, қамтамасыз етуде өкілдігін, оның сапасына кепілдік 
беруі тиіс. 

10.2.5 Құжаттама және жарияланым нақты және шынайы болуы тиіс. 
Ұсыянысқа, нәтижелерге сіәлтеме, аккредитация/бағдарламаны бекіту, оқу 
процесінің кестесі, кадр сасятаныа және қабылдау саясатына, бағалар қою 
саясатына, біліктілікті алу үшін бағдарламаны аяқтауға талаптар, оқу құны 
нақты және шйынайы болуы тиіс. 

10.2.6 Медициналық колледждің академиялық саясаты орта медициналық 
және фармацевтикалық білімі бар мамандарды даярлау бағдарламасымен 
келісіледі. Осы саясат студенттердің миссиясына, мақсаттарына және күтілетін 
нәтижелерге қол жеткізуге бағытталады және шыншыл, әділ болып табылады, 
білім беру бағдарламасының сапасын арттыру үшін жарияланады, қайта 
қаралады. 

 щ етуді   Медициналық білім беру ұйымы өзінің миссиясын айқындауы 
және оларды мүдделі тараптарға және денсаулық сақтау секторының назарына 
жеткізуі тиіс. 

11 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

11.1 Жалпы ережелер 
11.1.1 Білім беру бағдарламасы сутденттердің миссиясына, міндеттеріне 

және күтілетін жиынтық нәтижелеріне сәйкес әзірленеді және медициналық 
және фармацевтикалық мамандықтар бойынша техникалық және кәсіптік орта 
білімнен кейін білімнің кәсіптік стандарттарын айқындайды. 

11.1.2 Білім беру бағдарламасы базалақы және кәсіптік құзыретке 
теориялық және практикалық-бағдарланған талаптарға сәйкес әзірленеді. 

11.1.3 Білім беру бағдарламасында оқыту және оқу практикасы 
жекелеген студентті оқытудың ақырғы нәтижелеріне және студенттерді 
оқытудың күтілетін жиынтық нәтижелерімен келісіледі. 

11.1.4 Оқу және оқыту ортасы жекелеген студентті оқытудың күтідетін 
нәтижелеріне қол жеткізуге ықпал етеді. 
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11.1.5 Білім беру бағдарламасы оқытудың белгілі бір нәтижелеріне қол 
жеткізуге ықпал етеді, денсаулық сақтаудың қазіргі заманғы жүйесінде 
қауіпсіз практиканың талаптарына жауап береді. 

11.2. Бағалау өлшемшарттары 

11.2.1 Оқу-бағдарлама құжаттамасы: оқу жоспарының моделі, үлгілік 
жұмыс оқу жоспарлары және бағдарламалары, жеке оқу жоспарлары оқытудың 
күтілетін нәтижелеріне қол жеткізу үшін білім беру бағдарламасаның 
мақсаттарына, мазмұнына сәйкес келеді. 

11.2.2 Медициналық колледж студенттерді ынтыландыратын және 
қолдайтын, оларда өзінің оқу процесі үшін жауаптылықты қалыптастыруды 
қамтамасыз ететін, сондай-ақ жекелеген студентті оқытудың күтілетін 
нәтижелеріне және студенттердің күтілетін нәтижелеріне қол жеткізуге 
жәрдемдесетін оқытудың заманауи қағидаттарына негізделген 
оқытушылықтың әдістерін пайдаланғаны жөн.  

11.2.3 Медициналық колледж біріктірілген цикл қағидаты бойынша 
модульге біріктірілген пәннің циклін зерделеу қағидатын сақтау үшін 
курстардың мазмұнын, көлемін және бірізділігінің сипаттамасын беруі тиіс. 

11.2.4 Медициналық колледж ұлттық және өңірлік қажеттілкті ескере 
отырып, денсаулық сақтаудың басым бағыттар бойынша пәндер кіретін бейін 
бойынша мамандану жиынтығына белгілі бір уақыт санын белгілеуі тиіс. 

11.2.5 Медициналық колледж оқушылар денсаулық нығайту, 
сырқаттарды алдын алу және науқастарға көмек көрсету бойынша тиісті 
жауапкершілікті өзіне қабылдауы үшін жеткілікті білім мен клиникалық және 
кәсіптік дағдылар алуына кепілдік беруі тиіс. 

11.2.6 Практика өту үшін клиникалық база болып табылатын 
медициналық ұйымдармен келісімшартттар, жазбаша келісімдер жарамды 
болып табылады, барлық қатысушылардың күткенін айқындайды және 
студенттерді қорғауды қамтамасыз етеді. 

11.2.7 Медициналық колледж белігленген базалық және кәсіптік 
құзыреттілікті айқындайтын әртүрлі бағалау әдістемесіне кепілді береді және 
оқушылардың оқу қызметінің нәтижелерінің жетістіктерін бағалайды. 

11.2.8 Жұмыс оқу жоспарлары және оқу пәндерінің бағдарламалары 
тұтастықты, қатаңдылықты және өзектілікті кепілді беру үшін білім беру 
бағдармаларын іске асырудың мақсаттары мен нәтижелеріне сәйкес үнемі 
қайта қаралуы тиіс. 

12.2.6 Медициналық білім беру ұйымы білім беру бағдарламасы мен 
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кәсіби бағдарламаның кейінгі кезеңдерімен (бакалавриат, мамандану, 
ҮКД/ҮМБ) немесе білім алушылар оқу аяқталғаннан кейін кірісетін 
практиканың арасында операциялық байланысты қамтамасыз етуі тиіс. 

12. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ

12.1 Жалпы ережелер 

12.1.1 Бағдарлама студенттер мен оқытушылардың миссиясын, 
мақсаттарын және күтілетін жиынтық нәтижелерін тиімді орындайды. 

12.1.2 Бағдарламаның тиімділігі туралы деректерді білім беру 
бағдарламасын үнемі жақсарту үшін қолданады. 

12.1.3 Білім беру бағдарламасының тиімділігі: 
12.1.3.1 оқыту әдістемесін талдау; 
12.1.3.2 оқушылардың оқу қызметінің нәтижелерін бағалау әдістері; 
12.1.3.3 түлектің құзыреттілігін айқындау; 
12.1.3.4 оқушыларды, педагогикалық ұжымнан және мүдделі тараптардан 

сұхбат алу және сауалнама; 
12.1.3.5 еңбекпен қамтуды талдау негізінде  бағаланады. 

12.2. Бағалау өлшемшарттары 

12.2.1 Білім беру бағдарламасының шеңберінде студенттерді бағалау 
жоспары белгіленеді және іске асырылады, онда бағдарлама түлектерінің 
оқытудың күтілетін нәтижелеріне қол жеткізу фактісі анықталады және 
бағдарламаның тиімділігі бағаланады.  

12.2.2 Сұрақ-жауап алу және деректердің өзге де көздері студенттердің, 
бұрынғы студенттердің және жұмыс берушілердің қанағаттану деңгейі туралы 
ақпаратты жинау үшін қолданылады және түлектердің жетістіктерін көрсетеді. 
Жиналған деректер өзгелердің арасында түлектердің пайызын, сертификатты 
алуға емтиханнан табысты өту пайзыны, сондай-ақ еңбек қамту пайызы 
енгізіледі. 

12.2.3 Студенттердің  жиынтық нәтижелері туралы деректер өзінің 
мисииясы мен мақсаттарына, сондай-ақ күтілетін нәтижелерге қол жеткізудегі 
бағдарламаның тиімділігі туралы куәландырады. 

12.2.4 Оқытушылардың жиынтық нәтижелері білім беру бағдарламасының 
миссиясы мен мақсаттарына және студенттердің күтілетін нәтижелерге қол 
жеткізуіне сәйкес келеді және ықпал етеді. 

12.2.5 Білім беру бағдарламасының шеңберінде білім алушылардың 
тарапынан шағымдарға қатысты түсінікті және ашық саясат жүзеге асырылады, 
сондай-ақ қажет болғанда, ресми шағымдардан алынған ақпарат бағдарламаны 
ұдайы жетілдіруге жәрдемдесу үшін пайдаланылады. 
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12.2.6 Білім беру бағдарламасын мониторингілеу жүйесі студенттер мен 
жұмыс берушілердің оқу спасымен қанағаттандырылуы деңгейін айқындауды 
енгізеді. 

12.2.7 Медициналық колледж бекіту тетіктері, білім беру бағдарламаларын 
және түлектерді үнемі бағалау және мониторингілеуі бар. 

13. ОҚЫТУШЫЛАР ЖӘНЕ ОҚЫТУШЫЛЫҚТЫҢ ТИІМДІЛІГІ

13.1 Жалпы ережелер 

13.1.1 Оқытушылар студенттердің үлкен бөлігіне қол жетімді оқу 
процесінің басты ресурсы болып табылады. 

13.1.2 Медициналық колледжде оқытушылардың құзыреттілігін бағалау 
тетіктері мен өлшемшарттары болуы тиіс. 

13.1.3 Оқтышулар толыққанды білімді және оқытатын пәнді түсінуі, оқу 
процесі шеңберінде білімді тиімді беру үшін, сондай-ақ оларды оқыту 
сапасының себебі бойынша кері байланысты ұйымдастыру үшін қажетті 
шеберлік пен тәжірибесі болуы тиіс. 

13.2 Бағалау өлшемшарттары 

13.2.1 Медициналық колледж оқытушылардың біліктілігі оқытатын 
пәндердің бейініне сәйкес келуіне кепілдік беруі тиіс. 

13.2.2. Бағдарламаның іске асырылуын қамтамасыз ететін оқытушылық 
құрам білім беру бағдарламасын қамтитын білімнің бейінді салаларында 
мамандарды ұсынуы тиіс. 

13.2.3 Тәлімгенрлер, егер бар болса, практикалық жұмыс тәжірибесіне 
сәйкес келетін білікті мамандар және олардың лауазымдық міндеттері нақты 
құжатталуы тиіс. 

13.2.4 Штаттық оқытушылар саны студенттерді оқыту нәтижелері және 
бағдарламаның нәтижелеріне қол жеткізу кепілдік беру үшін жеткілікті  болуы 
тиіс. 

13.2.5 Оқытушылар үздіксіз дамытуға қатысуы және оқу және қашықтық 
технологиясының қолдауы алуы тиіс. 

13.2.6 Медициналық колледж қызметкерлердің жұмыс және даму 
саясатын айқындау және енгізуі тиіс, ол:   

13.2.6.1 клиникалық қызмет пен ғылыми зерттеулер оқытушылықта және 
оқытуда пайдаланылатынына кепілдік беретін. 

13.2.6.2 ынтымақтастықты және интеграцияны ынталандыру 
мақсатында, оқытушылық/оқыту әдістері туралы білімдерді, білім беру 
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бағдарламасын және пәндік салалардың жалпы мазмұнын қамтитын білім беру 
бағдарламасының әрбір қызметкерінің білімінің жеткілікті екеніне кепілдік 
беретін.  

13.2.6.3 оқытушыларды оқытуды, дамытуды, қызметін қолдауды 
қамтитын, ол тек жұмысқа жаңадан қабылданғандарды ғана емес, барлық 
оқытушыларды, сондай-ақ ауруханалардан, клиникалардан, ғылыми 
орталықтардан тартылған оқытушыларды  тартатын  қызметкерлердің қызметі 
мен дамуының саясатын белгілеуі және енгізуі тиіс. 

13.2.7 Медициналық колледж педагогикалық ұжымның қызметінің 
мониторингін, педагогтардың  құзыреттілігінің жйүелі бағасын, оқыту 
спасының тиімділігін кешенді бағалауды қамтамасыз етеді. 

13.2.8 Оқытушылардың қызметін жүйелі бағалау білім беру 
бағдарламасының тиісті мақсаттары мен нәтижелерін құзыреттілігін көрсетеді. 

14. ОҚУШЫЛАР

14.1 Жалпы ережелер 

14.1.1 Оқушылар жарияланған бірыңғай өлшемшарттар мен ережелер 
негізінде бірізді рәсімдердің көмегімен бағалануы тиіс. 

14.1.2 Оқушылардың білім деңгейін бағалау рәсімдері: 
- жоспарлы оқу нәтижелеріне сәйкес жасалуы және білім беру 

бағдарламаларының мақсаттарына жауап беруі тиіс; 
- өзінің мақсатына (диагностикалық, ағымдағы немесе қорытынды) 

сәйкес келуі және нақты жалпы қабылданған өлшемшарттар негізінде құрылуы 
тиіс; 

- одан әрі оқу процесіне оларды бағалау әсерін және оларға біліктілік 
беру үшін қажетті білімдер, шеберлік пен дағдылар алуда оқушылардың 
табыстарын сезінетін мамандар жүргізеді; 

- мүмкіндігінше кем деген бір емтихан алушының талқылауын 
негізделеді. 

14.2. Бағалау өлшемшарттары 

14.2.1 Білім беру бағдарламасы туралы саясатта, рәсімдерде және 
ақпараттағы өзгерістер нақты, бірізді және уақтылы оқушыларға хабарланады. 

14.2.2 Медициналық колледж жұмыс берушілердің, өндірістік практика 
өкілдерінің және басқа да тиісті ұйымдардың тарапынан үнемі кері байланыс 
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негізінде бағдарламалар мен шығарыламдардың сапасына кепілдік береді. 
14.2.3 Оқушылар бағалау стратегиясының бағдарламасын қолдану, 

емтихандар немесе олардың білімдерін, дағдыларын және қатынастары 
бағалануы тиіс басқа да бағалау әдістері мен өлшемшарттары туралы нақты 
хабардар болуы тиіс. 

14.2.4 Медициналық колледж: 
14.2.4.1 өзінің студенттерін академиялық консультациялау жүйесі болуы 

тиіс, ол элективтік пәндерді таңдаумен, магистратураға түсуге дайындықпен, 
кәсіби мансапты жоспарлау, жекелеген студенттер немесе студенттердің 
шағын топтары үшін академиялық тәлімгерлерді (менторларды) 
тағайындаумен байланысты мәселелерді қамтиды. 

14.2.4.2 әлеуметтік, қаржылық және жеке қажетітліктеріне бағытталған 
студенттерді қолдау бағдарламасын ұсынуы тиіс, оған әлеуметтік және жеке 
проблемалар мен оқиғаларға, денсаулыққа байланысты проблемаларға және 
қаржылық мәселелерге байланысты қолдау, медициналық көмектің 
қолжетімділігі, иммунизация бағдарламасы және медициналық сақтандыру, 
сондай-ақ материалдық көмек, степендиялар және несиелер нысанындағы 
қаржылық көмек кіреді. 

14.2.4.3 студенттерді қолдау үшін ресурстар бөлуі. 
14.2.4.4 консультация беруге және қолдауға қатысты құпиялылықты 

қамтамасыз етуі тиіс. 
14.2.5 Медициналық колледж студенттердің өкілдігі және олардың білім 

беру бағдарламасын және студенттерге қатысы бар басқа да мәселелерді 
әзірлеуге, басқаруға және бағалауға олардың тиісті қатысу саясатын 
айқындауы және енгізуі, студенттердің өкілдігіне студенттік өзін-өзі басқару, 
факультеттердің, медициналық колледждердің кеңестеріне,  басқа да тиісті 
органдарға, қоғамдық қызметке және денсаулық сақтау бойынша жергілікті 
жобаларға студенттердің қатысуы енгізеді. 

14.2.6 Маңызды фактор түлектерді еңбекпен қамту және кәсіптік 
қызметін монитьрингілеу болып табылады. 

14.2.7 Оқушылардың білім беру қызметінің сапасымен 
қанағаттандырылуы (сауаланаманы жүйелі жүргізу). 

15. БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ»
15.1 Жалпы ереже 

15.1.1 Медициналық колледж орта медициналық және фармацевтикалық 
білімі бар мамандарды дайындау бағдарламасын тұрақты ұстанатынын және 
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қолдайтынын көрсетеді. 
15.1.2 Медициналық колледж білім беру бағдарламасының миссияларын 

және мақсатына, сондай-ақ студенттің күтілетін жиынтық нәтижелеріне қол 
жеткізу қажетті ресурстарды ұсынады. 

15.1.3 Қаржылық, материалдық және білім беру ресурстары 
оқушылардың оқу қызметтерінің нәтижелеріне және бағдарлама нәтижелеріне 
қол жеткізуге кепілдік беретін негізгі және жеткілікті болып табылады. 

15.1.4 Оқушылар оқытудың барлық ресурстарына рұқсаты болуы тиіс. 
Ресурстар материалды да (кітапхана немесе компьютер) және адами да 
(оқытушылар, тәлімгерлер, жетекшілері және т.б.) болуы тиіс. 

15.1.5 Оқушылардың білім беру ресурстары және басқа да қолдау 
жүйесінің тетіктері еркін қолжетімді жерде болуы, олардың қажеттіліктеріне 
жауап беруі тиіс. 

15.1.6 Медициналық колледж білім беру ресурстарының тиімділігіне 
тұрақты бақылау жасауы тиіс. 

15.2. Бағалау өлшемшарттары 

15.2.1 Медициналық колледж оқу процесін ұйымдастыру үшін ресурстар 
жеткілікті болып табылатынына және іске асырылатын білім беру 
бағдарламасының талаптарына сәйкес келетінен кепілді беруі тиіс. 

15.2.2 Бюджеттік және материалдық ресурстар бағдарламамен өзінің 
миссиясын, мақсаттарын және күтілетін нәтижелерге қол жеткідуі қамтамасыз 
ету үшін жеткілікті санда болуы тиіс. Ресурстардың жеткіліктігін тексеру 
мерзімді негізді жүргізіледі және қажет болған жағдайда ресурстарды 
модификациялау жүзеге асырылады. 

15.2.3 Академиялық қолдау қызметтері сапасын қамтамасыз етеді және 
үнемі білім беру бағадарламасына және студенттердің қажеттіліктеріне сәйкес 
келуіне тексеріледі. Бағдарлама бойынша академиялық қолдаудың ұсынылатын 
қызмтерддің жеткілікті көлемін үнемі тексерудің белгілі бір  рәсімі бар. 

15.2.4 Білім беру бағдарламасын академиялық қолдау қызметтері 
миссияны іске асыруды және студенттердің күтілетін нәтижелеріне қол 
жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс және кем дегенде мынадарды қамтиды: 

15.2.4.1 компьютерлік және технологиялық қызметтер; 
15.2.4.2 кітапханалық қызметтер; 
15.2.4.3 қажет болғанда, қашықтықтан білім беруді қолдау; 
15.2.4.4 консультациялық қызметтер, оның ішінде денсаулық сақтаудағы 

мансап мәселелерінде консультация беру жөніндегі қызметтер; 
15.2.4.5 егер олардың бағдарламаға қатысы болса, студенттерді қолдаудың 

өзге де қызметтері (мысалы, әдеби орталықтар, мүмкіндігі шектеулі адамдарды 
қолдау қызметтері). 
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15.2.5 Ресурстар БББ, ғылыми зерттеу бағдарламасын, сондай-ақ 
студенттердің, оқытушылардың және қызметкерлер штатын зияткерлік және 
мәдени дамыту қолдау үшін көлему, деңгейі, алуан түрлігі және саны бойынша 
жеткілікті. 

15.2.6 Медициналық колледж оқушылардың практикалық дағдыны алу 
және мамандандырылған зертханаларды, манекендерді, тренажерларды, 
симуляциялық жабдықты, сондай-ақ практикалық денсаулық сақтаудың 
клиникалық базаларды қамтитын кәсіптік құзыреттіліктерге ие болу үшін 
қажетті ресурстары бар.  

16. Өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

16.1 Өзгерістер мен толықтырулар қолданыстағы аккредиттеу 
стандартына одан әрі оны жетілдіру мақсатында енгізіледі. 

16.2 Өзгерістер мен толықтырулар енгізу стандартқа ТАРА жүзеге 
асырады. 

16.3 Қолданыстағы стандарттарға білім беру ұйымдары мен басқа мүдделі 
органдар өзгерістер мен толықтырулар енгізуге бастама жасаған жағдайда 
ұсыныстар мен ескертулер ТАРА-ға жолданады. 

16.4 ТАРА келіп түскен ұсыныстар мен ескертулерге олардың 
белгіленген тәртіппен негізділігі мен мақсатқа сай болуына сараптама 
жүргізеді. 

16.5 Қолданыстағы аккредиттеу стандартына өзгерістер мен 
толықтырулар оларды мақұлдғаннан кейін ТАРА директорының бұйрығымен 
өзгерістермен жаңа редакцияда немесе қолданыстағы стандартқа бүктеме-
қосымша бет түрінде бекітіледі. 
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