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Белгілеулер мен қысқартулар тізімі 

 АК – Аккредиттеу Кеңесі 

 ӘБП – Әкімшілік-басқару персоналы 

 БҚЖМК– Батыс Қазақстан Жоғары медициналық колледжі 

 ССК – Сыртқы Сараптама Комиссиясы 

 ММББС – Мемлекеттік міндетті білім беру стандарты 

 ҚР ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

 ҚР БҒМ РК – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 МББҰ – Медициналық білім беру ұйымы 

 ҮКД – Үздіксіз Кәсіптік Даму 

 ОҚКЕ – Объективті Құрылымдық Клиникалық Емтихан 

 БББ – Білім беру бағдарламасы 

 ПОҚ – Профессорлық-оқытушылық құрам 

 АМСК – Алғашқы медициналық-санитарлық көмек 

 СМЖ- Сапа менеджменті жүйесі 

 ҚР–Қазақстан Республикасы 

 ЖОБ – Жұмыс оқу бағдарламасы 

 БӨМ –Бақылау-өлшеу материалдары 

 ПОӘК – Пәндердің оқу-әдістемелік кешендері 

 БАҚ –Бұқаралық ақпарат құралдары 

 ТОБ –Типтік Оқу Бағдарламасы 

 ТОЖ –Типтік Оқу Жоспары 

 БК- Бақылау Кеңесі 

 ОКБП – Оқу-кеңес беру пункті 
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1. Сыртқы Сараптама Комиссиясының Құрамы 

AЕО -ның 2021 жылғы 11 наурыздағы № 8 бұйрығына сәйкес 07.-09.2021ж. 

аралығында БҚЖМК институционалдық аккредиттеу өткізу үшін Сыртқы сараптама 

комиссиясы келесі құрамда құрылды: 

 

 Төраға 

педагогика ғылымдарының кандидаты,  

ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері, ҚР 

Денсаулық сақтау ісінің үздігі, «Интердент» 

жоғары медициналық колледжі» ЖШС директоры 

тел.: +77016557484, 

e-mail: tokbergenova@bk.ru. 

 Шетелдік сарапшы 

ОЛЕЙНИКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, 

ф.ғ. к., оқу-әдістемелік басқарманың білім сапасы 

менеджменті бөлімінің бастығы, кафедра доценті 

ФБЭ «Курск мемлекеттік медицина университеті»  

тел.: + 7 (919) 272 22 74, 

e-mail: ol_tanja@mail.ru 

 Ұлттық академиялық сарапшы 

КУМАРОВА АЛТЫНАЙ БАЛТАБАЕВНА, 

директордың оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі 

орынбасары  

«Талдықорған жоғары медициналық колледжі» 

ШЖҚ МКК     тел.: +77058881798, 

e-mail: altynay_kumarova@mail.ru 

 Ұлттық академиялық сарапшы 

АБЖАНОВА ЖАНАР СОЛТАНОВНА, 

директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасары  

«Республикалық жоғары медициналық колледж» 

ЖШС тел.: +7 7475576783 
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 Ұлттық академиялық сарапшы 

ЕВДОМАЩЕНКО ТАМАРА ВИТАЛЬЕВНА, 

жалпы практика дәрігері, арнайы пәндер 

оқытушысы Қостанай облысы әкімдігі Денсаулық 

сақтау басқармасының «Қостанай жоғары 

медициналық колледжі» КМК 

тел.: 8776 702 85 85, 

e-mail: tamaradubina@mail.ru 

 Сарапшы-жұмыс берушілердің өкілі 

ЕСЛЯШОВА ДИНА МУРАТОВНА, 

бас медбике 

Орал қаласы «№ 2 қалалық емхана» ШЖҚ МКК 

тел.: 87058112598, 

e-mail: dina_mirkiyasova@mail.ru 

 Сарапшы-студенттердің өкілі 

БАСЕРОВ РУСЛАН БЕКТЕМИРОВИЧ, 

«Емдеу ісі» мамандығы бойынша 4 курс студенті 

«Мақсат» Орал медициналық колледжі» ЖМ 

тел.: 8 776 2267153, 

e-mail: basirov.ruslan@list.ru 

 AЕО бақылаушысы 

УМАРОВА МАКПАЛ АЛЬДИБЕКОВНА, 

аккредиттеу және мониторинг бөлімінің басшысы 

«Еуразиялық Аккредиттеу және білім беру мен 

денсаулық сақтау сапасын қамсыздандыру 

орталығы» КЕМ 

тел.: +7 747 5609212, 

е-mail: info@ecaqa.org 

 

ССК жұмысы ССК туралы ережеге (AЕО Бас директорының 2021 жылғы 11 

наурыздағы № 8 бұйрығы) сәйкес жүзеге асырылды. 

ССК есебінде техникалық және кәсіптік білімнің медициналық және 

фармацевтикалық мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларының Аккредиттеу 

стандарттарына сәйкестігіне институционалдық аккредиттеуді бағалау, БҚЖМК оқу 

бағдарламаларын іске асыруды одан әрі жетілдіру бойынша ССК ұсыныстары бар. 
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2. ССК қорытынды есебінің жалпы бөлімі 

2.1 Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжін таныстыру (бұдан әрі - 

БҚЖМК) 

Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі еліміздегі ең көне оқу 

орындарының бірі. Батыс Қазақстан медициналық колледжінің тарихы 1916 жылдан 

басталады. 1916 жылдың соңында «Уральский листок» газеті хабарландыру жариялады: 

«1916 жылдың 1 қарашасынан бастап Орал қаласында земство фельдшерлік-акушерлік 

мектебі ашылады, фельдшерлерге арналған оқу курсы – 3 жыл, фельдшер-акушерлерге – 4 

жыл. Үздік оқушыларға стипендия беріледі».  

БОАК-тің нұсқауы бойынша 1923 жылғы 14 мамырда Орал фельдшерлік-

акушерлік мектебі Орынбор қаласына ауыстырылды, онда ол 1929 жылға дейін болды 

және «Қазақ өлкелік медициналық техникумы» атауын алды. 

1929 жылы медициналық техникум қайтадан Орал қаласына ауыстырылды. 

1954 жылдан бастап фельдшерлік-акушерлік мектептің атауы қайтадан өзгеріп, 

медициналық училище болып өзгертілді. Бұл атау 1996 жылдың 14 маусымына дейін 

сақталды. 1996 жылдан бастап бұл оқу орны «Батыс Қазақстан медициналық колледжі» 

деп аталады. 

Бір ғасырдан астам уақыт ішінде оқу орны тіс дәрігерлері, фельдшерлер, 

акушерлер, балалар медбикелері, санитарлық фельдшерлер, тіс техниктері, стоматолог 

көмекшілері, фельдшер-зертханашылар, медициналық бикелер мамандықтары бойынша 

23000-нан астам орта буын медицина қызметкерлерін дайындады және шығарды. Үздік 

дипломдарды 2000-нан астам түлек алды. Олардың бір бөлігі жоғары медициналық білім 

алып, ғылыми қызметкерлер және медициналық қызметтер мен ведомстволардың 

басшылары болды. 

Басқа түлектер еліміздің әртүрлі медициналық және емдеу мекемелерінде және 

шетелде (Куба, Германия, АҚШ, Канада, Израиль және т.б.) табысты жұмыс істейді. 

Әр жылдары белгілі ғалымдар – академик К. Жумалиев, И.М. Малеча, З.М. 

Рахманина, Ф.Я. Трипуров, А.А. Коблик, сондай-ақ Қазақстанда танымал дәрігер-хирург 

Н.Т. Алибаев, инфекционист К.Д. Тажиманов, С.А. Лебедев, акушер-гинеколог И.И. 

Берлянд, психиатр С.П. Письман, И.С. Эдельзон, Т.В. Чеусова, В.О. Миллер, Л.Н. 

Аншакова және т.б. жұмыс істеді. 

Біздің түлектеріміздің арасында есімдері бүкіл Қазақстан бойынша танымал 

көптеген ғалымдар бар: 

Имашева Розалия Галиевна – медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

академик – біздің оқу орнымыздың түлегі, тұңғыш қазақ-әйел, балалар психиатры, 

Алматы мемлекеттік медицина институтында жұмыс істеді. 

Жуматов Хамза Жуматович – кеңестік вирусолог, КСРО МҒА, 1929 жылы Қазақ 

өлкелік медтехникумында оқыды. 

Каракулов Ишанбай Каракулович – 1929-1931 жылдары Қазақ өлкелік 

техникумында оқыды – белгілі кеңестік эпидемиолог, Қазақ КСР КСРО МҒА 

корреспондент мүшесі, денсаулық сақтауды ұйымдастырушы, Қазақ КСР, Қарақалпақ 

КСР еңбек сіңірген ғылым қайраткері.  

Тюрин Николай Алексеевич – 1939 жылы Орал тіс дәрігерлік мектебінің 

фельдшерлік бөліміне оқуға түсті. 1941 жылдың тамызында 18 жасынан бастап майданға 

аттанды. 1952 жылы Мәскеу медициналық институтын бітіріп, Мәскеуде Патрис Лумумба 

атындағы Халықтар достығы университетінде жұмыс істеді, емдеу факультетінің деканы 

болды, медицина ғылымдарының докторы, академик. 

Оқу орнының басшылары: Г.И. Кольцов (1916-1920 ж.ж.), А.В. Генке (1920-1922 

ж.ж.), В.С. Пономарев (1922), И.В. Степанов (1922-1923 ж.ж.), М.А. Кутин (1923-1924 

ж.ж.), М.Т. Баталов (1924-1931 ж.ж.), И.С. Зобнин (1931-1932 ж.ж.), И.З. Шнибеков (1932-

1936 ж.ж.), М.Сундеткалиев (1937-1938 ж.ж.), Е.А. Шипулин (1937-1938 ж.ж.), М.Г. 
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Соколов (1938-1940 ж.ж.), П.А. Прянин (1940-1941 ж.ж.), Р.С. Подольская (1941-1944 

ж.ж.), Е.И. Щелкова (1944-1954 ж.ж.), Н.Т. Алибаев (1954-1960 ж.ж.), А.В. Тихонов (1960-

1979 ж.ж.), А.Н. Ибатов (1979-1984 ж.ж.), М.К. Берген (1984-2012 ж.ж.). Олар көп еңбек 

етіп, облыстық денсаулық сақтау саласын дамытуда және медицина кадрларын даярлауда 

өшпес із қалдырды. 2012 жылдан бастап колледжді м.ғ.к., «Әлеуметтік гигиена және 

денсаулық сақтауды ұйымдастыру» кафедрасының доценті, ұзақ жылдар бұрын Ақтөбе қ. 

М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің кафедра 

меңгеруші, деканы, проректоры болып жұмыс істеген, «Білім беру үздігі», «ҚР Денсаулық 

сақтау үздігі» Н.М. Шумбалов басқарды. 

2018 жылдан бастап колледжді медицина ғылымдарының кандидаты, С.Д. 

Асфендияров атындағы ҚазҰМУ КЕАҚ құрметті профессоры, БҚО денсаулық сақтау 

саласын 10 жылдан астам басқарған Ирменов Камидолла Мутиголлаевич басқарады. 

Колледждің заңды мекенжайы: 090009, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 

Жәңгір хан, 67 үй. Телефондар: 8(711)2-24-31-34, электрондық мекенжай: https://www.zko-

medcollege.kz/ құрылтайшысы – БҚО денсаулық сақтау басқармасы. Құрылтайшының 

заңды мекенжайы: 090000, Орал қаласы, Достық даңғылы, 201 үй. 

 

2.2 Алдыңғы аккредиттеу туралы мәліметтер 
2016 жылы колледж институционалдық аккредиттеуден сәтті өтті (31.05.2016 ж. № 

018 IA куәлігі). 

 

2.3 БҚЖМК өзін өзі бағалау жөніндегі есептің Техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарын институционалдық аккредиттеу стандарттарына сәйкестігін талдау 

Институционалдық аккредиттеу туралы есеп негізгі мәтіннің 169 бетінде, 

қосымшалардың 26 бетінде берілген. 

Есеп аккредиттеудің барлық 9 стандартына жауаптардың толықтығымен, АЕО 

ТжКБ білім беру бағдарламасын өзін-өзі бағалауды жүргізу жөніндегі Басшылықтың 

ұсыныстарын ескере отырып құрылымдылығымен, сондай-ақ аккредиттелетін колледж 

ұсынған ақпараттың ішкі бірлігімен сипатталады. Есепке м.ғ.к. К.М. Ирменовтың қолы 

қойылған, есепте қамтылған ақпарат пен деректердің дұрыстығын растайтын ілеспе хат 

қоса беріледі. 

Есепте әрбір қызметкердің жауапкершілігін көрсете отырып, өзін-өзі бағалау 

жөніндегі ішкі комиссияның 12 мүшесінің тізімі, директордың оқу работе жөніндегі 

орынбасары Г.И. Алмагамбетова институционалдық өзін-өзі бағалауды жүргізуге 

жауапты ұйымның өкілі туралы мәліметтер бар. Институционалдық аккредиттеуге 

дайындық жөніндегі жұмыс тобының төрағасы директордың оқу работе жөніндегі 

орынбасары Г.И. Алмагамбетова. 

Институционалдық өзін-өзі бағалау «Колледждің өзін-өзі бағалау есебін жасау 

үшін ішкі комиссия құрамын тағайындау туралы» 08.12.2020 ж. №735 бұйрығының 

негізінде жүргізілді. 

Өзін-өзі бағалау жөніндегі есепті дайындау жөніндегі жұмыс тобы белгілі бір 

жұмыс атқарды: кәсіптік білім беру саласындағы институционалдық қызметтің негізгі 

бағыттары, білім беру бағдарламаларын іске асыру жөніндегі міндеттер талданды, 

техникалық және кәсіптік білім берудің медициналық және фармацевтикалық 

мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларын аккредиттеу стандарттарына сәйкес 

қажетті мәліметтер жиналды (бұдан әрі мәтін бойынша–AЕО аккредиттеу стандарттары); 

әдістемелік және оқу материалдарын мұқият талдау, жаңарту және толықтыру жүргізілді, 

олардың мазмұны есепте көрсетілген. Өзін-өзі бағалау есебінің мазмұны AЕО аккредиттеу 

стандарттарына сәйкес құрылымдалған және 9 стандарттың әрқайсысы бойынша жақсарту 

бағыттарының сипаттамасын қамтиды. 

Деректер базасы, қосымшалар толық көлемде, дәйекті түрде ұсынылған және 

оларға есептің мәтінінде сілтемелер бар. Есеп сауатты тілде жазылған, әр стандарт 
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бойынша тұжырымдар анық және түсінікті, кестелерде мәтіндегі сілтемелер бар және олар 

нөмірленген. 

Осылайша, колледждің институционалдық өзін-өзі бағалау есебі EAО аккредиттеу 

стандарттарына сәйкес барлық қызмет түрлері бойынша объективті, егжей-тегжейлі, 

құрылымдық ақпаратты қамтиды. 

Өзін-өзі бағалау есебін талдау негізінде сыртқы сарапшылар өзін-өзі бағалау 

есебінің мазмұны EAО аккредиттеу стандарттарына және өзін-өзі бағалау жөніндегі 

нұсқаулықтың ұсыныстарына сәйкес құрылымдалғанын анықтады. 

Есеп көлемді, сауатты жазылған, стандарттарды сипаттауда дәйектілік пен логика 

сақталады, әр стандарт бойынша тұжырымдар анық және түсінікті, кестелерде мәтіндегі 

сілтемелер бар және олар арқылы нөмірленеді. Нормативтік-құқықтық актілерге, типтік 

қағидаларға, ережелерге, оқу-әдістемелік құжаттарға, https://www.zko-medcollege.kz/ веб-

сайт беттеріне сілтемелер бар. 

Өзін-өзі бағалау және сипаттау AЕО басшылығының стандарттарына сәйкес жүзеге 

асырылды және Өзін-өзі бағалау жөніндегі нұсқаулықта құралған сұрақтарға жауаптар 

алынды. Барлық стандарттарда студенттерді даярлауды ұйымдастырудың нақты 

тәжірибесі, дәлелді мәліметтер, білім беру бағдарламасын іске асыру мысалдары, ұлттық 

және халықаралық іс-шаралар, институционалдық аккредиттеу стандарттарының 

талаптарын сақтауды растайтын білім беру бағдарламасын әдістемелік қолдау 

көрсетілген. БҚЖМК қызметінің сипаттамасы студенттердің, оқытушылардың, 

әкімшіліктің саны, іріктеу және қабылдау туралы мәліметтер, оқыту қорытындылары, 

білім мен дағдыларды бағалау нәтижелері, материалдық-техникалық база, серіктестермен 

шарттық міндеттемелер, қаржылық ақпарат, даму және жетілдіру жоспарлары және т.б. 

бойынша толық және өзекті болып табылады.  

Институционалдық аккредиттеудің 9 стандартының әрқайсысы бойынша 

қорытынды колледж анықтаған жақсартудың күшті жақтары мен бағыттарының 

сипаттамасын қамтиды. Сыртқы сапарға дейін АЕО сарапшылары өзін-өзі бағалау 

бойынша есептерге рецензия жүргізді және колледжге берілген Рецензиялар негізінде 

есептерге түзетулер енгізілді. 

Осылайша, институционалдық өзін-өзі бағалау туралы есеп AЕО 

институционалдық аккредиттеу стандарттарына сәйкес барлық қызмет түрлері бойынша 

объективті, егжей-тегжейлі, құрылымдық ақпаратты қамтиды. 

 

3. Сыртқы сараптамалық бағалау 

3.1. Сыртқы сараптамалық бағалаудың сипаттамасы 

БҚЖМК институционалдық бағалау бойынша сыртқы сараптамалық жұмыс (бұдан 

әрі – колледж) AЕО Білім беру ұйымдары мен білім беру бағдарламаларына сыртқы 

бағалау жүргізу жөніндегі басшылыққа сәйкес («Еуразиялық білім беру және денсаулық 

сақтау сапасын аккредиттеу және қамтамасыз ету орталығы» КЕМ бас директорының 

11.03.2021 ж. № 8 бұйрығымен бекітілген) және 2021 ж. 15 наурызда AЕО бас директоры 

С.С. Сәрсенбаевамен бекітілген және ССК төрағасы п.ғ.к. Г.Т. Токбергеновамен және 

директор К.М. Ирменовпен келісілген бағдарлама мен кестеге сәйкес ұйымдастырылды. 

ЕЦА техникалық және кәсіптік білім берудің медициналық және фармацевтикалық 

мамандықтары (ТжКБ) бойынша білім беру бағдарламаларын аккредиттеу стандарттарына 

сәйкестігіне институционалдық аккредиттеуді сыртқы сараптамалық бағалау 2021 жылғы 

15 наурызда басталды, оған өзін-өзі бағалау жөніндегі есептерді рецензиялау, құжаттарды 

алдын ала зерделеу, колледждің веб-сайтын зерделеу кірді. 

Сараптамалық бағалау бойынша объективті ақпарат алу үшін ССК мүшелері келесі 

әдістерді қолданды: басшылықпен және әкімшілік қызметкерлермен әңгімелесу, 

студенттермен сұхбат, бақылау, веб-сайтты зерттеу, әртүрлі құрылымдық бөлімшелердің 

қызметкерлерімен, оқытушылармен сұхбат, 05.04-07.04.2021 ж. аралығында оқытушылар 

мен студенттердің онлайн сауалнамасы, стандарттарды орындау контекстіндегі 

https://www.zko-medcollege.kz/
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ресурстарға шолу аккредиттелетін білім беру бағдарламалары бойынша оқу-әдістемелік 

құжаттарды зерделеу. 

Колледж ұжымы тарапынан қатысу бағдарламасында және сұхбат учаскелерінің 

тізімдері бойынша көрсетілген барлық адамдардың қатысуы қамтамасыз етілді (2-5-

қосымша). 

05.04.2021 Он-лайн режимінде AЕО бас директоры С.С. Сәрсенбаеваның 

басшылығымен және Токбергенова Гульмира Тельмановнаның төрағалығымен Сыртқы 

сараптама комиссиясы мүшелерінің алдын ала кеңесі өткізілді. Сарапшылармен танысу 

өтті, ССК мүшелері арасында жауапкершілік бөлінді. Өзін-өзі бағалау есептеріне қысқаша 

шолу: негізгі мәселелерді, соның ішінде өзін-өзі бағалау есептеріне шолу 

қорытындыларын талқылау, ССК мүшелерін өзін-өзі бағалау есептеріне ұсыныстармен 

таныстыру, өзін-өзі бағалау валидациясы үшін колледжден қосымша сұрау қажет 

құжаттар тізімін талқылау. Сыртқы сараптамалық бағалау бағдарламасы мен кестесі және 

ССК мүшелерінің жұмысын жоспарлау талқыланды. 

Сапардың бірінші күні 07.04.2021 ж. AЕО ССК мүшелерінің алдын ала кездесуі 

өтті. Токбергенова Гульмира Тельмановнаның төрағалығымен өткен ұйымдастыру 

жиналысы барысында сыртқы сараптамалық бағалау бағдарламасы нақтыланып, сапардың 

бірінші күні жоспарланды. 

Сыртқы сараптама жұмысының бағдарламасы мен кестесіне сәйкес ССК мүшелері 

колледж басшылығымен кездесу және сұхбат өткізді. ССК мүшелерін таныстыру, сыртқы 

сараптамалық бағалаудың мақсаттарымен танысу өтті. Директор К.М. Ирменов колледж 

туралы презентация жасады, онда стратегия, миссия және көзқарас, алыс және жақын 

шетелдердің медициналық жоғары оқу орындарымен және колледждерімен 

ынтымақтастық, Алматы қаласының клиникалық базаларымен келісімдер, мамандықтар 

бойынша білім беру бағдарламаларының, қоғамдық жұмыс, түлектерді жұмысқа 

орналастыру, оқытушылар құрамы және осы бағдарламалар үшін ресурстар, БК 

жұмысының сапалық және сандық сипаттамалары көрсетілген. Колледж директорымен 

сұхбат сұрақтары колледж миссиясының аккредиттелетін білім беру бағдарламаларының 

миссиясы мен мақсаттарымен байланысына, бағдарламаларды жылдар бойынша қандай 

қаржыландыруға, оқытушыларды іздестіру мен қабылдаудың қалай жүзеге 

асырылатынына және қандай даму бағдарламалары (Оқытушы мектептері мен Жас 

оқытушы мектебі, тағылымдамалар), білім беру бағдарламаларын одан әрі дамыту 

перспективаларына қатысты болды.  Директор Ирменов К.М. толық жауаптар берді, 

колледждің даму стратегиясын, практикалық және ғылыми қызметті іске асыру жөніндегі 

пайым мен түйінді іс-шаралар және бұл міндеттер ТжКБ және орта білімнен кейінгі білім 

беру мамандарын даярлау жөніндегі білім беру қызметімен қалай интеграцияланғаны 

туралы айтты. 

Бұл сұхбат 1,8 және 9 аккредиттеу стандарттарын тексеруге мүмкіндік берді. 

ССК мүшелерінің колледждің академиялық басшылығымен, студенттерді қабылдау 

мен шығаруға жауапты бөлімшелермен (Алмагамбетова Г.И., Шунаева Б.К., Темиралиева 

Н.А., Мухамбетжанова А.С.) кездесуінде № 2, 4 стандарттарды валидациялау үшін 

бағдарламалардың кадрлық қамтамасыз етілуі, кәсіптік бағдар беру жұмысы, 5 жыл 

ішінде мамандарды қабылдау және шығару бойынша статистикалық ақпарат мәселелері, 

оқыту бағдарламаларының тиімділігін талдау, даму перспективалары, пандемия 

жағдайындағы оқыту ерекшеліктері, қашықтықтан білім беруді ұйымдастыру және 

жұмысқа орналасу мониторингі.бойынша сұхбат өткізілді. 
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1-фото. ССК колледж басшылығымен және бөлімше басшыларымен 

әңгімелесу өткізуде 

Сыртқы сараптамалық бағалау бағдарламасы бойынша ССК мүшелері білім беру 

бағдарламалары мен студенттердің практикасын оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді 

ұйымдастыратын бөлімшелердің басшыларымен кездесті (Қосымша). 

Сұхбат 2,3,7 стандарттардың өзін-өзі бағалау есебінің деректерін тексеру және 

тексеру мақсатында жүргізілді. Сарапшылар бағдарламаларды жоспарлау, рецензиялау, 

бекіту және іске асыру, бағдарламаларды бағалау, студенттердің білімін, дағдылары мен 

икемділігін бағалау үшін бақылау-өлшеу құралдарын қолдану, студенттерге академиялық 

кеңес беру және әлеуметтік, материалдық қолдау, оқу бағдарламаларының тиімділігін 

талдау туралы сұрақтар қойды. Жұмыс тобының мүшелерінің әрқайсысы өзін-өзі 

бағалауға және өзін-өзі бағалау есебін дайындауға қосқан үлесі бойынша сұхбатталды. 

Кездесуге барлығы 4 бөлім меңгерушісі және 7 ОКБП меңгерушісі қатысты. 

Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы Г.И. Алмагамбетова осы мамандыққа 

студенттерді қабылдау стратегиясы мен тактикасы туралы айтып берді (мектептердегі 

кәсіптік бағдар беру жұмысы, ақпараттық триплеттер шығарумен имидждік жұмыс, веб-

сайттағы ақпарат және әлеуметтік желілер белсенді пайдалану). «Қолданбалы 

бакалавриат» бөлімінің басшысы Г.А. Алибаевамен сұхбат ССК мүшелеріне бөлімшенің 

контингенті, халықаралық ынтымақтастықты дамыту перспективалары мен проблемалары 

және оқушылардың осы біліктілікті алуға уәждемесі туралы сұрақтар қоюға мүмкіндік 

берді. 

Студенттермен тәрбие және әлеуметтік жұмыс мәселелері бойынша әңгімелесу 

4,8,9 стандарттарын валидациялауға мүмкіндік берді. Әңгімелесу барысында ССК 

мүшелері студенттерге жеке мәселелер бойынша қолдау және кеңес беру, 

коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру және дамыту, колледжде өткізілетін іс-

шаралар, жобалар, волонтерлік қозғалыс және студенттермен кері байланыс бойынша 

сұрақтар қойды. 

ССК мүшелері мұражайды, жол бойындағы колледж жатақханасын, медициналық 

пунктті, спорт және акт залдарын аралады. Үш компьютерлік сыныптан тұратын 

ақпараттық қамтамасыз ету бөлімі қаралды (оқу процесіне интернетке қосылған 212 

компьютер және 6 интерактивті панель жұмылдырылған), онда бөлім меңгерушісі К.С. 

Гупранов барлық білім беру бағдарламалары бойынша қолда бар ҚБББ, тест 

тапсырмаларының базасын көрсетті. 

Содан кейін 80 орындық оқу залы бар кітапхананы тексеру өтті. Кітапхана 

меңгерушісі К.М. Курманбаева білім беру бағдарламаларының қазақ және орыс 

тілдеріндегі әдебиеттермен қамтамасыз етілуін, әдеби қор мен электрондық деректер 

базасын жаңартудың жүйелілігін көрсетті. Сол күні жауапты қамтамасыз етуші 

қызметтермен (ӘШБ), бас бухгалтермен, кадрлар бөлімінің инспекторымен және 

колледждің СМЖ жауапты қызметкері К.Мусинамен кездесу өтті, құжаттар мен аудит 

нәтижелері зерделенді. 

Кадрлар бөлімінің бастығы Нурмухамбетовамен әңгімелесу барысында ССК 

мүшелері колледждің кадр саясаты және оқытушыларды қабылдау рәсімі, олардың 
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мониторингі (біліктілікті арттыру, сертификаттау, оқыту әдістері бойынша оқыту, сабақ 

сапасын бақылау) туралы сұрақтар қойды. 

Сол күні сарапшылар қашықтықты және маска режимін сақтай отырып, онлайн 

және офлайн режимінде оқытушылармен сұхбат жүргізді. Шетелдік сарапшы 

қашықтықтан қатысты (EAО істеріндегі ZOOM жазба). Оқытушылар жұмыс жағдайына 

қанағаттану, жалақы, материалдық ынталандыру (сыйлықтар, басшылық үшін қосымша 

ақы, әдістемелік жұмыс, жарияланымдар) сұрақтарына жауап берді, оқытушыларды 

дамыту жөніндегі іс-шаралар туралы айтып берді, колледждегі жоғары корпоративтік 

мәдениетті және этикалық басшылықты атап өтті. Барлығы жабдық сатып алынып 

жатқанын, кәсіби құзыреттілік мәселелері бойынша оқытушылардың біліктілігін 

арттыруға көп көңіл бөлінетінін атап өтті. Сарапшылар оқытушылардың біліктілігін 

арттыру бағдарламасы, осы оқытуды қаржыландыру, оқытушыларда оқыту әдістері 

бойынша сертификаттаудың болуы туралы жауаптар алды.  

Бұл сұхбат және құжаттаманы зерттеу сарапшыларға 2,4,5 стандарты бойынша 

өзін-өзі бағалау туралы есеп деректерін тексеруге мүмкіндік берді. 

 

2-фото. Оқытушыларды іріктеуге, қабылдауға, дамытуға жауапты 

құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен сұхбат 

 

Сапардың екінші күні: 08.04.2021ж. 2, 6 және 7 стандарттарды валидациялау 

мақсатында сарапшылар дайындықтың барлық бағыттары бойынша практикалық 

базаларға барды. Оқу практикасын, оқу-өндірістік оқытуды, кәсіптік практиканы сапалы 

жүзеге асыру үшін колледж облыстың 41 медициналық және фармацевтикалық 

ұйымдарымен: 29 қалалық, 12 аудандық, онда 10 оқу кабинетінің жұмысы 

ұйымдастырылған, атап айтқанда «Облыстық көпбейінді аурухана» ШЖҚ МКК және 

«Қалалық көпбейінді аурухана» ШЖҚ МКК (4-қосымша). 

Клиникаларға барған кезде «Қалалық көпбейінді аурухана» ШЖҚ МКК 

клиникасының бас дәрігер А.З. Мырзахметовпен және бас медбике Г.А. Каракузовамен, 

сондай-ақ «Облыстық көпбейінді аурухана» ШЖҚ МКК басшысы А.К. Хайровамен және 

аға медициналық бикелер С.Г. Калиевамен, Ж.С. Мулдахметовамен кездесу өтті. Олардың 

барлығы БҚЖМК түлектері. Әңгімелесу барысында түлектерді даярлау сапасы, бірлескен 

жұмыс туралы: миссияны әзірлеуге қатысу, стратегиялық жоспар, білім беру 

бағдарламаларын түзету, оқу және өндірістік практикаларды өткізу бойынша емтихан 

алушылар мен тәлімгерлер ретінде ҚМА қатысу туралы оң пікірлер алынды. 

Клиникаларда ұйымдастырылған оқу бөлмелеріне барды. Барған кезде бөлме жабдықтары 

пандемияға байланысты колледжге жеткізілген. 

Сол күні колледждің барлық білім беру бағдарламаларының студенттерімен және 

студенттік активпен сұхбат өтті. Сұхбатқа қашықтықты және маска режимін сақтай 

отырып, бетпе-бет форматта 30 студент қатысты. Шетелдік сарапшы Т.А. Олейникова 

ZOOM платформасында қашықтықтан білім алушылармен сұхбатқа қатысты (бейне жазба 
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AЕО істерінде сақталған). Студенттер AЕО сарапшыларының сұрақтарына белсенді жауап 

берді: материалдық ынталандыру (оқуға жеңілдіктер), әлеуметтік қолдау (тәлімгерлер, 

штаттық психолог, студенттерге арналған нұсқаулық), БАІЗЖ-ға, колледж іс-шараларына 

қатысу, оқытуға, оқытушылармен коммуникацияларға, басшылықтың (директор, бөлім 

меңгерушісі, ОКБП төрағасы) көзқарасына, сауалнамаға қанағаттану. Студенттік актив өз 

мақсаттары мен міндеттері туралы, олар бірінші курс студенттеріне оқуға бейімделуге, 

оқытушыларға іс-шараларды, волонтерлік жұмыстарды ұйымдастыруға қалай 

көмектесетіндігі туралы айтып берді. Сарапшылар колледждегі студенттермен әлеуметтік-

тәрбие жұмысы жоғары деңгейде ұйымдастырылған деген қорытындыға келді.  

 

3-фото. Студенттермен сұхбат және сабаққа қатысу 

Білім беру процесінің мүдделі тараптарымен – практикалық денсаулық сақтау 

өкілдерімен (жұмыс берушілер) онлайн режимінде сұхбат жүргізілді, оған 3 адам қатысты 

(Утепова Г.Г., «№6 Қалалық емхана» ШЖҚ МКК, М.К. Аймурзиева «Медцентр» ЖШС, 

Токсанов Е.В «Облыстық онкологиялық диспансер» ШЖҚ МКК). Түлектерді даярлау 

сапасы туралы пікірлер қанағаттанарлық (6-қосымша). 

Сол күні білім беру ресурстарын бағалау мақсатында жауапты қызметкерлердің 

(Д.М. Сыздыкова, Б.К. Шунаева) басшылығымен симуляциялық орталыққа экскурсия 

өтті. Олар мейіргер ісі мен жедел жәрдем үшін фантом-муляждардың, робот-

манекендердің бар екендігін көрсетті. Содан кейін білім беру бағдарламаларының 

материалдық базасы, аудитория қоры, зертханалар, оқу бөлмелері, компьютерлік 

сыныптар және IT жабдықтары ресурстарына шолу жасалды. 

 

4-фото 4. Білім беру ресурстарына шолу 

 

Колледжде 60 оқу кабинеті жұмыс істейді, оның ішінде 41 арнайы пәндер кабинеті, 

9 зертхана және 3 компьютерлік сынып. Барлық мамандықтар бойынша клиникаға дейінгі 

практика кабинеттерін жарақтандыру пайызы 95 % құрайды. 

2.3.6 стандарттарын валидациялау үшін ССК мүшелері оқытушылардың 

сабақтарына қатысты: «Емдеу ісі» 0301013 Фельдшер мамандығы бойынша, М.М. 

Бактыгалиев, Тақырыбы: «Бүйректің хирургиялық және қабыну процестері. Бүйрек 
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қатерлі ісігі. Сыртқы жыныс мүшелерінің хирургиялық аурулары.» Студенттер: ЕІ – 33 

тобы; 

«Мейіргер ісі» 0302043 Жалпы практика медициналық бикесі мамандығы 

бойынша, оқытушы Дюсенбаева Айгерим Жангельдиевна. Тақырыбы: «Тегін 

медициналық көмектің кепілдік берілген көлемдерінің тізбесі бойынша әйелдерді тексеру. 

Сүт безінің қатерлі ісігі. Сүт безінің қатерлі және қатерсіз ісіктері» Студенттер: MI – 35 

тобы; 

0302043 «Жалпы практика медбикесі» мамандығы бойынша, оқытушы Семгалиева 

Сандугаш Бакитовна. Тақырыбы: «Жүрек-өкпе реанимациясы. Балалардағы шұғыл 

жағдайларда шұғыл көмек көрсету» Студенттер: СД-32 тобы; 

0301023 «Акушер» мамандығы бойынша, оқытушы Набигалиева Махаббат 

Даулеткалиевна. Тақырыбы: «Ас қорыту және зәр шығару аурулары кезіндегі шұғыл 

жағдайлар» Студенттер: АІ – 31 тобы; 

Терапиядағы мейіргер ісі: оқытушы Ермекова Аселим Булекбаевна Тақырыбы: 

«Ревматоидты артрит. Остеоартрит», студенттер: MI-33 тобы; студенттер: ФТ-31 тобы. 

Қатысқан барлық сабақтар жұмыс оқу бағдарламасымен, бақылау-өлшеу құралдарымен, 

үлестірме материалдармен, практикалық дағдыларды жеке пысықтауға арналған 

жабдықтармен қамтамасыз етілген. Санэпид режимін сақтай отырып, студенттердің 100% 

қатысты. 

Бұдан әрі ССК мүшелері санитарлық-эидемиологиялық талаптардың барлық 

шараларын сақтай отырып, он-лайн форматтағы шетелдік сарапшы Т.А. Олейниковамен 

бірлесіп колледж студенттерінің «Вирустық инфекция-ХХІ ғасырдың проблемасы» 

тақырыбындағы іздеу-зерттеу жұмыстарының (БАІЗЖ) қорытынды конференциясына 

қатысты. COVID – 19». Конференция «Қазан медициналық колледжі» МДКББМ 

студенттерінің қатысуымен онлайн форматында өтті. 

 

4-фото. ССК мүшелері конференцияға қатысу және құжаттаманы зерделеу 

кезінде  

Сапардың екінші күнінің соңында сарапшылар колледждің құжаттамасын 

зерделеді: құрылтай құжаттары, білім беру процесін ұйымдастыру туралы ережелер, 

лауазымдық нұсқаулықтар, барлық құрылымдық бөлімшелер бойынша жоспарлар, 

хаттамалар, есептер, жобалар, БАІЗЖ қорытындылары, жарияланымдар, кесте, ЖОБ, 

ПОӘК, силлабустар, БӨМ, дидактикалық материалдар, ережелер, сабаққа қатысу мен 

үлгерімді есепке алу журналдары, электрондық журналдар, жұмыс жоспарлары, есептер, 

сауалнамалар және сауалнамаларды өңдеу нәтижелері, қаржылық құжаттар және т.б.  

Өзін-өзі бағалау бойынша есептің деректерін аккредиттеу және верификациялау 

стандарттарының орындалуының дәлелдерін алу үшін сыртқы сарапшылар өзін-өзі 

бағалауды жүргізу жөніндегі нұсқаулықтың ұсыныстарына сәйкес құжаттар, бейне-

презентация, ресурстар туралы бейне (AЕО құжаттарында мұрағатталған) сұратқан. 

Сапардың үшінші күні: 09.04.2021 ж. Қазақстандық ЖОО-мен өзара іс-қимыл 

және халықаралық ынтымақтастық үшін жауапты Г.И. Алмагамбетовамен, қолданбалы 
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бакалавриат үшін жауапты Г.А. Алибаевамен және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

үшін жауапты Д.М. Сыздықовамен әңгімелесу өтті. Аталған құрылымдық бөлімшелердің 

барлық мүшелерімен қысқаша презентациялар жасалып, ССК мүшелеріне құжаттар: 

шарттар, меморандумдар, дипломдық жұмыстар, жарияланымдар, жетістіктер түрінде 

ұсынылды.  

Колледж барлығы 5 меморандумды жүзеге асырады Қолданбалы ғылымдар 

университеті JAMK Финляндия, Каунас Литва денсаулық университеті Латвия, 

CarmelMedCuratorХайфа Израиль. С.Д. Асфендияров атындағы Қаз ҰМУ КЕАҚ, «Қазақ 

үздіксіз білім беру медициналық университеті» АҚ, «Н. Ляпина атындағы Самара 

медициналық колледжі» МБКББМ, М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық 

университеті. 

Жоғары оқу орындарымен Меморандумдарға қол қойылған сәттен бастап 2019 

жылдан бастап денсаулық сақтауды дамытудың басым бағыттары бойынша облыстың 

медицина қызметкерлерін белсенді оқыту жүргізілді, мысалы: 

- BLS, ACLS, PALS, PHTLS бойынша АНА халықаралық стандарттары. 

- қабылдау бөлмелері стационарлар жұмысындағы триаж жүйесі 

- ауруларды басқару бағдарламасын (АББ) енгізу 

- ДДҰ бағдарламасы бойынша патронаж қызметінің әмбебап-прогрессивті моделін 

(ПҚӘПМ) енгізу 

- коммуникативтік дағдыларды дамыту және жетілдіру 

- жеке мейірбикелік қабылдау 

- балалық шақ ауруларын кешенді басқару 

- акушерліктегі шұғыл жағдайлар 

2019 жылы оқытушылардың белсенді өзара іс-қимылымен С.Д. Асфендияров 

атындағы ҚазҰМУ-да 1259 маман оқытылды, оның ішінде 553 дәрігер және 706 БҚО 

бойынша СМР. 2019 жылдың қараша айынан бастап колледж базасында С.Д. 

Асфендияров атындағы ҚазҰМУ КЕАҚ филиалы жұмыс істейді, ол облыстың 

медициналық ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес облыс дәрігерлерінің біліктілігін 

арттыруды және қайта даярлауды ұйымдастырады. Осы кезеңде филиал арқылы 316 

дәрігер оқытылды. Жыл сайын бекітілетін жұмыс жоспары бар, ол бойынша іс-шаралар, 

оқыту жүргізіледі. Осылайша, 2, 4, 6, 8,9 стандарттарының орындалуы туралы дәлелдер 

алынды. 

Бұдан әрі AЕО техникалық және кәсіптік білім берудің (ТжКББ) Медициналық 

және фармацевтикалық мамандықтары бойынша институционалдық аккредиттеу 

стандарттарына сәйкестігін сыртқы бағалау қорытындысы бойынша шетелдік 

сарапшының қатысуымен онлайн режимде ССК мүшелерінің кеңесі өтті. Сыртқы бағалау 

қорытындылары, құжаттарды зерделеу, әңгімелесу, сұхбат, сауалнама нәтижелері 

бойынша қорытынды талқылау өткізілді. ССК мүшелері ССК қорытынды есебін 

жобалауға кірісті. ССК мүшелері колледждің сыртқы бағалау нәтижелерін жинақтап, AЕО 

әзірлеген «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын институционалдық 

аккредиттеу стандарттарына сәйкестігіне сапаның институционалдық бейіні және сыртқы 

бағалау критерийлері» бойынша колледждің сәйкестігін бағалауды жүргізді. Жоғарыда 

аталған құжат ССК-тің әрбір мүшесімен жеке толтырылды. ССК мүшелері ескертулер 

жасаған жоқ (1-қосымша). 

Колледжді жақсарту бойынша ұсыныстар талқыланды. Ұйымның қызметін 

жақсарту бойынша есеп пен ұсыныстар жобасы дайындалды. Төраға колледжге арналған 

ұсыныстар бойынша қорытынды ашық дауыс беруді және AЕО Аккредиттеу Кеңесі үшін 

ұсыныстар бойынша қорытынды дауыс беруді өткізді. 

ССК сыртқы сараптамалық бағалаудың бағдарламасы мен кестесі толығымен 

орындалды. 

Колледж ұжымы тарапынан бағдарламада көрсетілген барлық тұлғалардың 

қатысуы қамтамасыз етілді. 
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 3.2 Негізгі мүдделі тараптардың сауалнамасының нәтижелері 

2021 жылдың 6 сәуірінде AЕО бақылаушысы https://webanketa.com/ ресурсында 

колледж студенттері мен оқытушылары арасында онлайн сауалнама жүргізді. 

Студенттер сауалнамасының нәтижелері: 

Ұсынылған сауалнамада барлығы 39 сұрақ бар, оның ішінде ұйымның оқуына және 

ресурстарына қанағаттанушылықты бағалау. Тізімдегі студенттердің жалпы саны – 500. 

Жауап бергендердің жалпы саны – 334. (3, 8-қосымша). 

Колледжді оқу ұйымы ретінде ұсынатындығымен толық келісемін – 87,31%, осы 

тұжырыммен ішінара келісемін – 9,7%, тұжырыммен келіспеймін 0%, жауап беруге 

күмәнданғандар 2,99%. Бағдарлама жетекшілері мен оқытушылар студенттердің 

колледжде оқумен байланысты проблемалары туралы біледі – респонденттердің 88,06% - 

ы толық келіседі, 8,21% – ы ішінара, 2,24% - ы толық келіспейді, қалғандары жауап беруге 

күмәнданды. Сауалнамаға қатысқандардың 84,33%-ына сәйкес бағдарлама жетекшілері 

мен оқытушылар оқушыларды кеңесші органдардың жұмысына үнемі қатыстырады, 

қалғандары басқаша жауап берді (қатыстырмайды – 2,24%, мен бұл туралы ештеңе 

білмеймін – 8,96%, жауап беруге күмәнданғандар – 0,75%). Оқу бөлмелерінің, колледж 

аудиторияларының жағдайлары мен жабдықталуына толық қанағаттанған сауалнамаға 

қатысқандардың 85,82%, ішінара қанағаттандырылған 11,19%, қанағаттандырылмаған 

0,75% және жауап беруге күмәнданғандар 0,75%. 

Колледжде сабақтар арасында білім алушылардың демалуына және тамақтануына 

жағдай жасалған (демалуға арналған бөлмелер, аумақтағы орындықтар/беседкалар, буфет-

асхана) толық келіскен – 80,6%, респонденттердің қалған бөлігі қандай да бір дәрежеде 

қанағаттанбаған. Ұйымдастыру техникасы (компьютерлер, ноутбуктер, принтерлер) 

оқушыларға аудиториялар мен практика базаларында студенттердің 86,57%-ы үшін 

толыққанды қол жетімді, 6,72%-ы үшін ішінара қол жетімді, бұл мәлімдемемен толық 

келіспейді және күмәнданғандар 2,24%. Көбісі (88,81%) оқытушылар оқушыларды 

әдістемелік және дидактикалық материалдармен, сабаққа дайындалу үшін қосымша 

әдебиеттермен қамтамасыз етеді деп жауап берді. 88,81% пікірі бойынша колледжде 

студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатыса алады, 5,97% ішінара келіскен, ал 

қалғандары жоққа шығарады. Тиісінше 89,55% және 7,46% кітапхана ресурстарымен 

толық және ішінара қанағаттандырылған. Көпшілігі (91,79%) электрондық білім беру 

ресурстарына қол жеткізе алады. Колледж оқушысы үшін медициналық қызметтердің қол 

жетімділігі сауалнамаға қатысқан студенттердің 91,04%-ы ретінде сипатталады. 

Тәлімгерлердің, кураторлардың және тьюторлардың қызметіне толық қанағаттанғандар 

90,3%, ішінара – 15,97 қандай да бір шамада қанағаттанбағандар -1,49%. Колледж 

оқытушылары мен қызметкерлері оқушыларға құрметпен қарайды-97,01% толық келіседі. 

Сауалнамаға қатысқандардың көпшілігі (91,97%) колледжде оқушыларды қолдаудың 

әлеуметтік бағдарламалары бар және жүзеге асырылатынын біледі, ал 5,22% бұл туралы 

естімеген немесе білмеген. Колледжде оқушының мансаптық кеңес беру қызметі бар 

екенін респонденттердің 88,06% біледі. Колледжде студенттердің/оқушылардың 87,31% 

дербес оқыту жүйесі жолға қойылғанына толық келіседі, ішінара келісетіндер – 10,45%, 

қалған респонденттер келіспейді (1,49%) немесе ішінара келіспейді 0,75%. Практика 

базаларында оқытуды ұйымдастыруды респонденттердің 76,87%-ы өте жақсы, 15,67%-ы 

жақсы, 2,24%-ы қанағаттанарлық, 2,24%-ы қанағаттанарлықсыз деп бағалады, ал 

сауалнамаға қатысқандардың аз пайызы-2,29%-ы мүлде бағалай алмады. Сауалнамаға 

қатысқандардың шамамен 84,33% - ы колледжде практикалық оқуға жеткілікті уақыт бар 

деп жауап берді (пациенттерді басқару және күту, мейірбикелік іс-шаралар, зертханаларда 

жұмыс істеу және т.б.), қалғандары немесе келіспеді (2,25%) немесе жауап беруге 

күмәнданды (0,75%). 

Сауалнамаға қатысқандардың 89,55%-ынан көбісін білім беру бағдарламасының 

пәндері бойынша оқу сабақтарының кестесі қанағаттандырады, ішінара-7,46%, жоқ – 
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2,24%. Студенттердің білімі мен дағдыларын бағалау әдістеріне сәйкесінше 86,57% және 

11,19% толық және ішінара қанағаттанған. Таңдалған мамандық бойынша білім беру 

бағдарламасының мазмұны (пәндер тізбесі) көпшіліктің күткеніне толық сәйкес келеді – 

90,3%, ішінара – 8,21%. Оқытушылар сабақтарда белсенді және интерактивті оқыту 

әдістерін үнемі қолданады деп респонденттердің 85,82% санайды. Кейде – 11,19%, сирек-

0,75%, қалған 2,24% немесе сұрақтың не туралы екенін білмейді немесе жауап беруге 

күмәнданады. Сауалнамаға қатысқан студенттердің 94,03%-ы бойынша сабақ 

аяқталғаннан кейін оқытушылар үнемі кері байланыс жасайды (пікірді тыңдайды, шағын 

сауалнама жүргізеді, қателіктермен жұмыс жасайды) деп жазды, ал «кейде» деп 3,73%-ы, 

«сирек» деп 0,75%-ы жауап берді. Сауалнамаға қатысқандардың үлкен бөлігі-92,54%-

колледж оқытушысы (тәлімгер, куратор) студент үшін кәсіби дәрігер, адам (этика, 

коммуникация, сыртқы келбет, сөйлеу), қалғандары онымен келіспейтіндері (7%), немесе 

жауап беруге күмәнданғандары (1,49%) және 3,73% «бұл колледждің барлық 

оқытушылары емес» деп жауап берді. 

Таңдалған мамандық бойынша практикалық қызметті жүзеге асыру үшін 

пациенттердің жеткілікті саны бар деп көпшілігі – 87,31% санайды. Респонденттердің 

88,81% осы колледжде оқыған ұнайды. Жауап берген студенттердің 7,46% - дан астамы 

оқытушыларға жеке теріс көзқарасын танытқан. Респонденттердің 89,55% - дан астамы 

дәл осы колледжде оқитынына риза, бірақ шамамен 1,49% немесе көңілі қалған немесе 

1,49% қалай жауап беру керектігін білмеген. Колледж басшылығы студенттер үшін қол 

жетімді деп сауалнамаға қатысқандардың көпшілігі 98,51% санайды. 

«Сіз қазіргі уақытта ғылыми үйірмеге қатысасыз ба немесе ғылыми жобаға 

қатысасыз ба» деген сұраққа 71,64% «иә», ал 17,91% «жоқ» деп жауап берді, қалғандары 

іздеуде, бастауды жоспарлап отыр. 

Сауалнамаға қатысқандардың 94,03%-ы колледж таңдалған мамандық бойынша 

қажетті білім мен дағдыларды алуға мүмкіндік беретініне толық сенімді, алайда 1,49%-ы 

бұған сенімді емес, 3,73% - ы әлі жауап бере алмайды, 0,75%-ы бұған сенгісі келеді. 

Колледждегі оқытудың ұйымдастырылуына толықтай 91,04%, ішінара 7,46% 

қанағаттанады. 

Сауалнамаға қатысқандардың 81,34%-ы сыртқы сараптама комиссиясының 

жұмысын оң бағалады, қанағаттанарлық-13,43%. Респонденттердің 85,07% ойынша 

колледжді немесе білім беру бағдарламаларын аккредиттеу қажет, сонымен бірге 5,22% 

бұл процедураның не екенін білмеді. Сауалнамаға қатысқандардың көпшілігі 

аккредиттеуге дайындықтың әртүрлі кезеңдерінде оқытушылар оларды әртүрлі іс-

шараларға қатыстырды деп жауап берді. 

Қорытындылар: 
AЕО сыртқы сараптама комиссиясы колледжде корпоративтік мәдениет пен білім 

беру процесінің барлық қатысушылары арасында этикалық мінез-құлық, сондай-ақ 

студенттердің оқу және жеке мәселелері бойынша тәлімгерлік және кеңес берудің 

дамыған жүйесі бар екенін анықтады. Бұл студенттердің оқу орнына деген оң көзқарасына 

әкеледі. Сонымен бірге білім беру бағдарламасы мен оқу процесін талқылау бойынша 

консультативтік-кеңесші органдардың жұмысына студенттер толық тартылмайды. Кейбір 

студенттер білім беру ұйымында студенттік мансап бойынша кеңес беру қызметі туралы 

естімеген. 

 

Мұғалімдердің сауалнамасының нәтижесі: Жауап берген мұғалімдер саны – 72. 

(7, 9 Қосымша). 

Педагогикалық өтілі 5 жылға дейін – 26,39%, 5 жылдан 10 жылға дейін – 10%, 10 

жылдан жоғары – 48,61%. Колледждегі оқу процесінің ұйымдастырылуына 94,44%, 

ішінара 4,71% қанағаттанған. Респонденттердің 90,28%-ы колледжде этика пен 

субординация сақталады деп санайды. Сауалнамаға қатысқандардың 88,89 % колледждегі 

еңбек пен жұмыс орнының ұйымдастырылуына толық қанағаттанса, 9,72 % ішінара 
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қанағаттанған. Ұйымда мұғалімдердің мансаптық өсу және даму мүмкіндігі бар, барлық 

респонденттердің пікірі бойынша 88,89%, ішінара 11,11%. Бұл білім беру ұйымында 

ғылыми жұмыстармен айналысуға және ҒЗЖ зерттеу нәтижелерін жариялауға мүмкіндігім 

бар деп мұғалімдердің 88,89%, ішінара 9,72% келіседі. Жалақы толығымен 88,89%, 

ішінара 1,9% қанағаттандырады. 94,44 % кадр бөлімінің жұмысына және кадр саясатына 

толық қанағаттанған. Бір жыл ішінде респонденттердің 41,67%-ы мамандық бойынша 

біліктілігін арттырса, жақын арада 54,17%-ы арттырған. Респонденттердің 77,78%-дан 

астамы ұжымдағы микроклиматты қанағаттанарлық деп, 1,39%-ы қанағаттанарлықсыз деп 

сипаттайды. 20,83% - барлығына қанағаттанған. Барлық респондент колледжде өзін кәсіби 

түрде қалыптасып танылуға мүмкіндік бар деп есептейді. 

Респонденттердің 88,89% осы білім беру ұйымының оқушылары оқу 

бағдарламасын аяқтағаннан кейін білімдері мен практикалық дағдыларының жоғары 

деңгейіне ие деп санайды, мұғалімдердің 11,11% ішінара келіседі. 

Білім беру ұйымы конференцияларға (халықаралық, республикалық) қатысуымды 

қолдайды деген сұраққа 73,61% іссапар шығындары төленеді, 2,78% - тіркеу жарнасын 

төлейді, 11,11% бұл туралы басшылыққа хабарласпадым деп жауап берсе, 6,94% - жауап 

бермеді. 

Респонденттердің 97,22%-ы студенттердің клиникалық орындарда емделушілерге 

еркін қол жеткізе алатынын және олардың практикалық дағдыларын жетілдіру үшін 

барлық жағдайлардың бар екендігімен толық келіссе, 1,39%-ы жауап беруге күманданады. 

Респонденттердің 80,56%-ы сабақтың теориялық бөлігіне жалпы уақыттың 30%-ға 

дейінін, ал мұғалімдердің 11,11%-ы уақыттың 50%-ын, респонденттердің 2,78%-ы 

уақыттың шамамен 90%-ын өткізеді, бұл оқу процесін ұйымдастырудың оңтайлы 

балансын өзгертеді. 

Оқу бағдарламаларына түсу кезінде студенттердің (резиденттердің) бұрынғы 

дайындық деңгейі респонденттердің 76,39%-ын толық, ішінара – 23,61%. 

қанағаттандырады, Тәлімгерлік туралы сұраққа 5,56% тәлімгер, 73,61% куратор, 8,33% 

тьютор деп жауап берді, 1,39% жауап жоқ. 

Респонденттердің 61,11%-ы еңбекті ұйымдастыру дұрыс жолға қойылған, ал 

18,06%-ы педагогикалық қызмет, 5,6%-ы клиникалық жұмыс басымдылыққа ие. 

Сауалнамаға қатысқандардың 87,5%-ы колледжде мұғалімдерді әлеуметтік қолдау 

бағдарламалары жүзеге асырылып жатқанынан хабардар болса, 9,72%-ы бұл туралы 

білмейді. Басшылық мұғалімдердің пікірін жүйелі түрде тыңдайды 86,11%, кейде-8,33%, 

жауап бере алмады 4,17%. Мұғалімдер оқытудың әртүрлі әдістерін қолданады. 

Бұл сауалнама колледж қызметінің негізгі бағыттарын жақсарту бойынша 

ұсыныстар әзірлеу үшін пайдалы деп респонденттердің 92,28%-ы толық қолдады, 8,33%-ы 

ішінара, 1,39%-ы жауап бермеді. 

Қорытындылар: жақсарту бойынша ұсыныстар жоқ, өйткені ұжымда 

корпоративтік рух пен басшылық тарапынан қолдау бар. Мұғалімдердің жұмыс жағдайы 

мен оқу үдерісінің ұйымдастырылуына көңілі толады. 

 

3.3 Сыртқы бағалау бойынша қорытындылар 

Колледждің AЕО Институционалдық аккредиттеу стандарттарына сәйкестігін 

сыртқы сараптама шеңберінде ССК мүшелері ұйым қызметінің негізгі көрсеткіштерін 

мұқият зерттеп, бағалады. 

Өзін-өзі бағалау есебін зерделеу, жетілдіру бойынша ұсыныстармен жазбаша 

шолуды дайындау, басшылықпен, бөлімшелер қызметкерлерімен әңгімелесу, 

құжаттаманы зерделеу, 22 әкімшілік қызметкермен сұхбат, студенттермен, 

оқытушылармен сұхбат, 9 жұмыс беруші, 334 студентке, 72 оқытушыға, оның ішінде 

сырттай оқытушыларға сауалнама. Барлық алынған ақпарат өзін-өзі бағалау есебінің 

деректерімен салыстырылды, бұл колледж ұсынған ақпараттың және растаушы 
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құжаттардың жоғарыда аталған AЕО Аккредиттеу стандарттарына сәйкестігін тексеруге 

мүмкіндік берді.  

Сыртқы сараптамалық бағалау кезінде 27 құжат (2-қосымша) және оқу ресурстары 

бойынша бейнематериалдар зерттелді, бұл колледж қызметінің аккредиттеу 

стандарттарына сәйкестігін анықтауға мүмкіндік берді. 

Сараптамалық бағалау нәтижелері бойынша ССК әзірлеген Аккредиттеу 

стандарттарына сәйкес колледж қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар 04.09.2021 жылы 

басшылықпен кездесуде ұсынылды. 

Осылайша, сыртқы бағалау және ССК мүшелерінің сапары колледждің 

институционалдық өзін-өзі бағалау есебінің деректерін толық көлемде тексеруге және 

растауға мүмкіндік берді. 

ССК жұмысы үшін қолайлы жағдайлар жасалды, барлық қажетті ақпараттық және 

материалдық ресурстарға қолжетімділік ұйымдастырылды. Комиссия колледждің 

корпоративтік мәдениетінің жоғары деңгейін, ССК мүшелерін ақпаратпен қамтамасыз 

етуде ұжымның ашықтығының жоғары деңгейін атап өтеді. 

4. БҚЖМК сыртқы бағалау қорытындылары бойынша институционалдық 

аккредиттеу стандарттарына сәйкестігін талдау және әрбір стандарт бойынша күшті 

жақтарға шолу. 

 

1-стандарт: МИССИЯ ЖӘНЕ СОҢҒЫ НӘТИЖЕЛЕР 

Сараптама комиссиясы БҚЖМК-да кәсіптік-техникалық білім беру саласындағы 

ұлттық саясатқа сәйкес әзірленген миссия, мақсаттар мен міндеттер, стратегиялық жоспар 

бар екендігі туралы сенімді деректер алды.    Колледждің сыртқы және ішкі миссиялары, 

көзқарасы, қызмет қағидалары және стратегиялық даму жоспары мәлімделген мақсаттар 

мен міндеттерге, сондай-ақ қолда бар: нарық пен ұсынылған өңірдің қажеттілігін ескере 

отырып, қаржылық, материалдық-техникалық, кадрлық ресурстарға сәйкес айқындалған. 

Колледж ұжымы білім беру сапасын және мамандардың бәсекеге қабілеттілігін жақсарту 

және арттыру мақсатында алдына міндеттер қояды. Даму стратегиялары СМЖ.07.ДП.01 

«Құжатталған рәсім», «Ақпаратты құжаттау» сәйкес әзірленді, жұмыс тобы-құрылымдық 

бөлімшелердің меңгерушілері педагогикалық кеңестің отырысында (26.12.2017 ж. № 3 

хаттама), колледждің бақылау кеңесінің отырысында БК мүшелері-мүдделі тараптардың 

өкілдері, 20.06.2018 ж. № 1 Хаттама, сондай-ақ педагогикалық кеңестің құрамында негізгі 

мүдделі тараптар: директор, әкімшілік, оқытушылар, ата-аналар, білім алушылар, 

«Атамекен» ҰКП өкілі, жұмыс берушілердің өкілі, 02.09.2020 ж. № 1 педагогикалық 

кеңестің хаттамасы талқыланды және бекітілді. 

Оқу-тәрбие қызметін жоспарлаумен және талдаумен колледждегі барлық 

құрылымдық бөлімшелер айналысады. Стратегиялық жоспар мен миссияны 

қалыптастыруға және қайта қарауға жұмыс берушілер, ПОҚ, білім алушылар қатарынан 

мүдделі тұлғалардың өкілдері тартылды.  Стратегиялық жоспар мен миссия веб-сайтта үш 

тілде қол жетімді, ашық және қол жетімділікті көрсететін барлық жерде ілулі. Колледж өз 

қызметін базалық және кәсіби құзыреттіліктерді, үйлесімді дамыған тұлғаны 

қалыптастыруға, әлеуметтік, этикалық, мәдени, экологиялық факторларды ескере отырып, 

проблемаларды қоюға және шешуге қабілетті азаматты тәрбиелеуге бағыттайды. Білім 

беру бағдарламасы бойынша оқытудың түпкілікті нәтижесі құзыретті маманды 

қалыптастыру болып табылады. 

Колледж білім беру және медициналық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасай отырып, 

практикалық денсаулық сақтаумен белсенді және өзара тиімді интеграция қағидаттарын 

басшылыққа алады. Байқау кеңесінің төрағасы 5 жыл мерзімге бекіткен стратегиялық 

жоспарда 2017-2021 жылдар аралығында практикалық денсаулық сақтау қажеттіліктеріне, 

ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің басымдықтарына бағдарлана отырып, білім беру 

бағдарламаларының икемділігін қамтамасыз ететін маманның кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастырудың стратегиялық бағыттары айқындалған. 
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Әрбір құзыреттің қалыптасу деңгейі дербес жұмыстардың мейіргерлік қызметін 

реформалау және ҰТЕО жүргізетін қорытынды бақылау шеңберінде жұмыс берушілердің 

жыл сайынғы сауалнамасы және медбикелердің жаңа құзыреттері мен рөлдеріне 

қанағаттану деңгейі туралы талдау арқылы жүргізіледі. 

Құжаттар: БҚЖМК стратегиялық даму жоспары; Колледждің құрылымдық 

бөлімшелерінің жұмыс жоспарлары; Алқалы органдар отырыстарының хаттамалары 

(педагогикалық кеңес, кеңес әдісі, ЦМК отырыстары). 

БҚЖМК -ның күшті жақтары анықталды, олар мыналарды қамтиды: 

 аккредиттелген оқу орнының мәртебесі (https://www.zko-medcollege.kz/ru/);  

 Жоғары колледж мәртебесі; 

 денсаулық сақтау жүйесінің халықаралық және мемлекетішілік 

қажеттіліктеріне назар аудара отырып колледж миссиясын сыртқы және ішкі миссияға 

бөлу; 

 колледждің ҚР-дағы мейіргер ісін реформалау шеңберінде өңірдің мейіргер 

ісінің қолданбалы бакалаврларының қажеттілігін қамтамасыз ету үшін қолданбалы 

бакалавриатты енгізу жөніндегі пилоттық бағдарламаға қатысуы және ҚР ДСМ-нің 2030 

жылға дейінгі болжамды жоспарына сәйкес бағдарламаны одан әрі табысты іске асыруы; 

 колледж оқытушылары мен білім беру процесінің тұтынушыларының 

жоспарын қабылдауда кең өкілдік: практикалық денсаулық сақтау, білім алушылар, 

транспаренттілікке негізделген және колледждің ашық қол жетімді академиялық саясаты; 

 практикалық денсаулық сақтаумен белсенді және өзара тиімді интеграция; 

 оқытудың соңғы нәтижелерінің әртүрлі түрлері. 

ССК критерийлері бойынша қорытындылары. 10 стандарттан сәйкес келеді: 

толық-0, айтарлықтай -0, ішінара - 0, сәйкес келмейді-0. 

1-стандарт: орындалды 

Сыртқы сапар барысында анықталған жақсарту бойынша ұсыныстар жоқ. 
  

2-стандарт: БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

Сараптама комиссиясы барлық 5 мамандық пен 7 біліктілік бойынша білім беретін 

оқу бағдарламалары колледждің миссиясына, мақсаттарына, міндеттеріне және 

стратегиялық жоспарына сәйкес келетіні және білім беру процесінің инновациялық 

технологиялары, медициналық білім беру саласындағы оқытудың жаңа нысандары, 

әлеуметтік әріптестікті дамыту негізінде бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға 

бағдарланғаны туралы сенімді деректер алды. Оқыту процесі нормативтік оқу-әдістемелік, 

құқықтық құжаттар негізінде жүзеге асырылады және стандарттарға сәйкес мамандарды 

сапалы даярлауға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің 2020 жылғы 21 ақпандағы № ҚР ДСМ-12/2020 бұйрығымен бекітілген 2020 

ж. ММББС бойынша 1-2 курс білім алушылары ТжКБ мамандықтары бойынша, Орта 

білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша колледж іске асыратын «Мейіргер 

ісі» мамандығы бойынша қолданбалы бакалавриаттың білім беру бағдарламасы 

нормативтік оқу мерзімі 1,6 жыл топтарда даярлау 2020 жылғы МЖББС бойынша, ІІІ 

курста нормативтік оқу мерзімі 3,6 жыл топтарда жүргізіледі-даярлау 2017 жылғы 

ММББС бойынша жүргізіледі, ҚР ДСМ және әлеуметтік даму министрлігінің 31.07.2015 

ж. №647бұйрығына 5-4-қосымша. 

Колледжде заманауи әдістер –оқытудың инновациялық технологиялары, оқытудың 

белсенді әдістері: Оқытудың рөлдік әдістері, клиникаға дейінгі Имитациялық оқыту, 

проблемалық-ситуациялық оқыту, оқытудың дамытушы технологиялары, ақпараттық, 

тұлғаға бағытталған әдістер, жобалау әдісі, «Кейс технологиялар», «Проблемалық оқыту 

технологиялары», СBL, TBL, PBL, RBL, CLIL, BOPPPS, QR-cod, SMART және басқалары 

қолданылады, бұл білім алушыларға кәсіби құзыреттіліктерді толық меңгеруге мүмкіндік 

береді.  

https://www.zko-medcollege.kz/ru/


20 

 

БҚЖМК БББ іске асыру кезінде пәнаралық байланыстарды, зерттелетін пән үшін 

прериквизиттер мен постреквизиттерді ескере отырып, тігінен де, сондай-ақ базалық және 

кәсіби құзыреттер түрінде түпкілікті нәтижелерді көздей отырып, бір немесе әртүрлі 

модульдер ішінде көлденеңінен жүзеге асыра отырып, интеграцияны қамтамасыз етеді. 

Өндірістік (клиникалық) және кәсіптік (диплом алдындағы) практикалардың мазмұны 

ММББС, ЖОЖ, ЖОБ практикаларының, біліктілік талаптарының талаптарына сәйкес 

келеді және ТжКБ және орта білімнен кейінгі деңгейлер бойынша болашақ орта буын 

мамандарының кәсіптік құзыреттеріне сәйкес іске асырылады. Практикалық дағдыларды 

оқыту оқу кабинеттерінде, симуляциялық орталықта және Орал қаласы мен БҚО 41 

медициналық ұйымдарында 91 колледж дайындаған тәлімгерлермен жүргізіледі. 

Тәрбие жұмысы Президенттің «Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту» 

бағдарламалық мақалалары негізінде жүргізіледі. ҚР стратегиялық құжаттары: Қазақстан 

Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының «Неке және отбасы 

туралы» Кодексі, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары туралы» Заңы, 

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңы, 

Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту», «Ұлы даланың жеті 

қыры» мақалалары, Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стратегиясы, «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» ҚР Заңы, 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы және «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының басым бағыттары негізінде жүзеге асырылады. Студенттермен тәрбие 

жұмысын ұйымдастыруды барлық құрылымдық бөлімшелер жүзеге асырады: кураторлар, 

бөлім меңгерушілері, ЖЖК, пәндік үйірмелер, старостат хореографиялық және вокалдық-

музыкалық үйірмесінің спорт секциялары, кураторлар кеңесі. 

БББ басқарылуына колледждің және кеңесші органдардың барлық құрылымдық 

бөлімшелеріндегі медициналық колледждің педагогикалық ұжымы (БК, ПК, МК, ОКБП, 

т.б.) және әлеуметтік әріптестер қатысады. 

Ғылыми әдіснаманың негіздері дипломдық жұмыстарды жазу, алдын ала қорғауға 

және қорғауға дайындық, «Ақжайық медициналық журналы» колледжі шығаратын 

ғылыми-практикалық медициналық журналда «Дәлелді мейіргерлік тәжірибе» айдарында 

және 682 оқушы қатысатын 21 пәндік үйірме арқылы үздік дипломдық жұмыстарды 

жариялау кезеңінде жүзеге асырылады. Колледжде білім беру бағдарламаларының 

нәтижелерін тексеру үшін медициналық ұйымдардың бас медбикелерімен және 

басшыларымен сұхбат түрінде жүргізілетін еңбек нарығымен және жұмыс берушілермен 

кері байланыс механизы құрылды. 

Құжаттар: Оқу-бағдарламалық құжаттама (оқу жоспары, типтік жұмыс оқу 

бағдарламалары, әр пән бойынша жеке оқу жоспарлары, ЭКЖ IPR BOOKS электрондық 

кітапхана жүйесі, клиникалық базалармен шарттар).  

 

БҚЖМК -ның күшті жақтары анықталды, олар мыналарды қамтиды: 

білім алушылардың оқу процесі мен нәтижелері үшін жауапкершілігін 

қалыптастыруды қамтамасыз ететін оқыту және оқыту әдістері теңдік қағидаттарының 

сақталуына кепілдік береді; 

еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, білім беру ұйымы айқындайтын 

пәндерді білім беру бағдарламаларына енгізу; 

колледждің тәрбие жұмысының жүйесі болашақ кәсіпқойдың үйлесімді тұлғасын 

қалыптастыруға, жаңа қазақстандық патриотизмді, азаматтықты, оқуға және салауатты 

өмір салтына саналы көзқарасты қалыптастыруға бағытталуы; 

практикалық бағыты бар даярлаудың білім беру бағдарламалары; 

білім беру процесіне кредиттік технологиялар мен оқытудың инновациялық 

әдістерін енгізуі; 
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оқу процесіне енгізілген тәрбие компоненттері ұлттық құндылықтарды сіңіруге, 

патриотизм мен азаматтықты қалыптастыруға, білім алушылардың жан-жақты мүдделері 

мен қабілеттерін дамытуға, салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталуы; 

ССК критерийлері бойынша қорытындылары. 15 стандарттан сәйкес келеді: 

толық-12, айтарлықтай -2, ішінара - 1, сәйкес келмейді-0. 

2-стандарт: орындалды 

Сыртқы сапар барысында анықталған жақсарту бойынша ұсыныстар: 

1. «Емдеу ісі», «Мейіргер ісі», «Қолданбалы бакалавриат» мамандықтары бойынша 

дуальды оқыту бойынша оқу-жоспарлау құжаттамасын жүйелеу; 

2. «Фармация», «Гигиена және эпидемиология», «Зертханалық диагностика» білім 

беру бағдарламалары бойынша дуальды оқытуды енгізу; 

3. Батыс Қазақстан өңірінің практикалық денсаулық сақтау қажеттіліктерін ескере 

отырып, элективті пәндер каталогын, сондай-ақ барлық білім беру бағдарламалары 

бойынша аналитикалық және сыни ойлау қағидаларымен ғылыми әдіснаманың 

негіздері бойынша кеңейту; 

  

3-стандарт: БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ БАҒАЛАУ 

Сараптама комиссиясы колледжде қолданыстағы бағалау жүйесі реттеуші 

нормативтік-құқықтық құжаттамаға негізделгені туралы сенімді деректер алды. Колледж 

білім беру сапасын мониторингтеу, білім алушылардың дайындығын бақылаудың әртүрлі 

түрлері арқылы білім беру бағдарламаларының сапасын ішкі бағалау мен сараптаманың 

тиімді үздіксіз механизмін көрсетеді. Бағалау барлық негізгі түпкілікті нәтижелер 

бойынша және қызметтің барлық түрлері бойынша жүргізіледі және колледжде ағымдағы, 

аралық бақылау, сараланған сынақтар, жұмыс оқу жоспарына сәйкес мамандықтың оқу 

жоспарының пәндері бойынша аралық және қорытынды бақылау арқылы жүзеге 

асырылады. Білім алушыларды бағалау сызықтық және қашықтық форматтарда 

жүргізіледі. Қашықтықтан форматта: Zoom, Skype платформаларында онлайн режимінде 

білім алушы мен оқытушының тікелей байланысы; Smart Nation платформасында мәтіндік 

және тест тапсырмалары; ӨРҰ тексерістері (білім алушылардың электрондық поштасына 

тапсырмалар беру, Whats App мессенджер) арқылы жүзеге асырылады 

Колледжде аралық аттестаттауды, қорытынды бақылауды, пәндер мен аттестаттау 

бойынша білімнің кесілуін бақылаудың барлық түрлеріне мониторинг жүргізіледі 

(старостаттарда, ОКБП, әдістемелік, педагогикалық кеңестердің отырыстарында). Бағалау 

жүргізу мерзімдерін, бағалау критерийлерін, өткізу әдістері мен нысандарын қамтитын 

студенттерді бағалау жөніндегі жалпы саясат әр пәннің силлабустарында көрсетіледі. 

Пәндер бойынша силлабустарды оқытушылар әзірлейді, ОКБП-да қаралады және 

колледждің әдістемелік кеңесімен бекітіледі. Оқу пәндерін қорытынды бақылау 

нысандары ҚР ММББС және оқу пәндерінің ТОБ сәйкес келеді, жыл сайын ОКБП, 

колледж ОӘК отырыстарында талқыланады және бекітіледі. БББ сапасын қамтамасыз ету 

үшін осы ОКБП бағдарламасын іске асыратын жауапты болады. Білім алушылардың 

кәсіби құзыреттіліктерін бағалауға әлеуметтік серіктестерді тарту, колледж ұжымының 

оқу нәтижелерін түзету әрекеттері туралы деректер бар. Оқу жетістіктерін бағалау 

қағидалары, әдістері мен практикасы оқыту және оқыту әдістерімен салыстырылады және 

білім алушылардың түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуіне кепілдік береді. Оқушылардың 

оқу жетістіктерін бағалау саясаты объективті және ашық, (анықтамалық-нұсқаулық, 

ақпараттық стендтер, староста, ОКБП отырыстарында, куратор және деканат арқылы). 

Сызықтық емес білім беру процесіне көшу жағдайында студенттерге кеңес беру формасы 

студенттерге академиялық кеңес беру болып табылады. 
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Құжаттар: Zoom, Skype платформаларында дәстүрлі және электрондық 

форматтағы бақылау-өлшеу материалдары; Smart Nation; ӨРҰ тексерістері 

(білім алушылардың электрондық поштасына тапсырмалар беру, Whats App 

мессенджер); қағаз жеткізгіштердегі және электрондық форматтағы теориялық 

және практикалық журналдар; оқушылардың сауалнамалық деректері; әр 

жылдардағы сынақ кітапшалары мен  ведомостар. 

БҚЖМК -ның күшті жақтары анықталды, олар мыналарды қамтиды: 

білім алушылардың жеке үлгерімін бағалаудың әртүрлі нысандары мен әдістерін 

пайдалану (жеке немесе топтық сауалнама; әңгімелесу; презентация; тестілеу; іскерлік 

жағдайларды талдау, эссе, бақылау жұмысы және т.б.), қашықтықтан білім беру 

технологияларын пайдалана отырып, білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы және 

аралық бақылауды жүргізу; 

студенттердің білімі мен дағдыларын бағалау бойынша оқытушылардың 

құзыреттілігін қамтамасыз етуге жүйелі тәсілдің болуы; 

білім алушыларды қорытынды мемлекеттік аттестаттауға қатысуға практикалық 

денсаулық сақтау қызметкерлерін және басқа да сыртқы емтихан алушыларды тарту; 

мамандықтар бойынша түлектерді қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша 

білім сапасының жоғары және тұрақты деңгейі. 

ССК критерийлері бойынша қорытындылары. 5 стандарттан сәйкес келеді: 

толық-4, айтарлықтай -1, ішінара - 0, сәйкес келмейді-0. 

Сыртқы сапар барысында анықталған жақсарту бойынша ұсыныстар: 

1. Барлық БББ бойынша тест тапсырмаларының электрондық базасын толықтыру 

және жүйелеу; 

 

4-стандарт: БІЛІМ АЛУШЫЛАР 
Сараптама комиссиясы студенттер контингентін білім алушылар қатарына 

қалыптастыру саясаты мамандықты саналы түрде таңдағандарды таңдаудан тұратыны 

туралы сенімді деректер алды. Талапкерлерді қабылдау Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 578 «Техникалық және кәсіптік 

оқытудың кәсіптік білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына 

қабылдаудың типтік қағидалары» бұйрығымен әзірленген және бекітілген қабылдау 

қағидаларына сәйкес БҚЖМК-да жүзеге асырылады. Колледж талапкерлердің денсаулық 

сақтаудың орта деңгейінде практикалық жұмысқа жарамдылығы мен қабілетін тексеруге 

мүмкіндік беретін әдістерді қолданады: мысалык сұхбаттасу, психометриялық тестілеу 

және эссе жазу. 

Қабылдау квотасы көзделетін, сондай-ақ білім алушыларды басқа бағдарламалар 

мен колледждерден ауыстыру мүмкіндігі шектеулі адамдарды қабылдау практикасы бар. 

Колледжге қабылдау мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша жергілікті және 

республикалық бюджет қаражаты есебінен, сондай-ақ шарттық негізде жүзеге асырылады. 

Колледжге аз қамтылған отбасылардың балалары мен ұлттық азшылық өкілдері 

қабылданады. БҚЖМК материалдық-техникалық мүмкіндіктерге, ПОҚ-ның білім беру 

әлеуетіне сәйкес қабылданатын білім алушылардың санын бақылайды. 

Қабылдау санын реттеу үшін колледж кадрларға деген қажеттілікті анықтау үшін 

БҚО медициналық ұйымдарынан және БҚО денсаулық сақтау басқармасынан тікелей 

өтінімдер жинауды жүзеге асырады, сондай-ақ әрбір біліктілік бойынша түлектердің 

жұмысқа орналасу көрсеткіштері ескеріледі. Колледжде оқу материалын игеруде белгілі 

бір қиындықтарға тап болған білім алушыларға академиялық кеңес беру және қолдау 

жүйесі, сондай-ақ ЖОО-ға түсуге дайындық, кәсіби мансапты жоспарлау мақсатында 

бітіруші курстардың білім алушыларына академиялық кеңес беру жүйесі жұмыс істейді. 

Колледжде білім алушыларды қолдау бағдарламасы ретінде М. Оспанов атындағы Батыс 
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Қазақстан медицина университетінің электрондық кітапханасына кіру қарастырылған, 5 

нүктелі оқу залы, ұйымдастыру техникасы, сондай-ақ қажетті оқу және ғылыми 

әдебиеттер, оның ішінде электрондық тасымалдағыштарда, «Студентке көмек» 

электронды-кітапханалық жүйесі ұйымдастырылған. ҚР электрондық үкіметінің egov 

бұрышы бар. 

Бұдан басқа, оқу орнында 2020 жылдың қыркүйегінен бастап басқа облыстар мен 

ауылдық жерлерден келген білім алушылар үшін 145 орындық «Хайрекешова» ЖК 

жатақханасы жұмыс істейді. Оқу орнының базасында білім алушылардың тамақтануын 

ұйымдастыру үшін 50 орындық буфет ұйымдастырылған. 

Білім алушыларға олардың үлгерімін, колледж өміріне қатысуын, жетістіктерін 

ескере отырып, «Senim» Денсаулық сақтау жүйесі жұмыскерлерінің салалық кәсіптік 

одағы» РҚБ БҚОФ-дан 20 000 теңге мөлшерінде қосымша стипендия түрінде қосымша 

қолдау көрсетіледі. Психологтың күшімен психологиялық қолдау жүргізіледі. Ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған білім алушылар әлеуметтік көмек алады. Колледж жыл 

сайын стипендия төлемдерінің өсуін көрсетеді. Білім алушылардың денсаулығын қолдау 

бойынша жағдайлар бар– медициналық пункт, типтік спорт залы, қажетті спорттық 

жабдықтар мен мүкәммал, спорт үйірмелері мен секциялары, колледж аумағында спорт 

алаңы. Оқу жылының басында жаңадан қабылданған білім алушылар жолдамалармен 

(қағаз нұсқада және электрондық тасымалдағышта) қамтамасыз етіледі, онда колледждің 

тарихы, дәстүрлері, ішкі тәртіп ережелері, барлық қызметтердің жұмыс режимі, телефон 

анықтамалықтары, әкімшілік, бөлімше оқытушылары туралы ақпарат ұсынылады. 

Колледжде түлектерді жұмысқа орналастыруға директордың оқу-өндірістік жұмыс 

жөніндегі орынбасары басшысының оқу-өндірістік бөлімі жауапты. Жұмыспен қамту 

пайызы ЗТЖМО талдауы арқылы жүргізіледі, қала мен облыстың медициналық 

ұйымдарына сұраулар орта есеппен 86% құрайды. 26 пәндік үйірме бар. 

Жастардың өзін-өзі басқару жұмысын белсендіру және олардың көшбасшылық 

қабілеттерін дамыту мақсатында колледжде Жастар ісі жөніндегі комитет жұмыс істейді. 

Студенттік кеңестің құрамында «Аялы алақан», «Мейірімді жүректер» студенттік 

еріктілер үйірмелерінің волонтерлері мен «Саналы ұрпақ» клубының, пәндік үйірмелер 

мен спорт секцияларының, би, вокал үйірмесі, «Азамат» дебат клубының мүшелері бар. 

Оқуда жетістікке жетіп, қоғамдық-мәдени іс-шараларға, облыстық, республикалық, 

халықаралық байқауларға, олимпиадаларға, ғылыми конференцияларға белсене қатысқан 

студенттерді ынталандыру мақсатында колледжде жыл сайын материалдық сыйақылар 

қарастырылған. Оқу үлгерімі өте жақсы ақылы негізде оқитын студенттер бюджеттік 

топтардағы бос орындарға ауыстырылуы мүмкін. Студенттер консультативтік-кеңесші 

органдар мен құрылымдық бөлімшелердің жұмысына белсенді қатысады. 

Жүргізіліп жатқан оқу-тәрбие жұмыстары, оның бағыттары, түрлері, әдістері мен 

жетістіктері толық сипатталған. 

Құжаттар: Қабылдау комиссиясының материалдары (оқуға түскендердің 

ведомостары, бұйрықтары, жеке істері, талапкерлерді тіркеу журналдары, қабылдау 

комиссиясы отырыстарының хаттамалары); жеңілдіктер беру туралы ереже; колледж 

студенттеріне жеңілдіктер беру туралы бұйрықтар; студенттер мен жұмыс берушілердің 

сауалнамалық материалдары; Ашық есік күндерінің Фото есептері, волонтерлердің 

жұмыстары; жұмыс берушілердің колледж түлектері туралы пікірлері; ЖЖК 

материалдары (студенттік кеңес туралы ереже, студенттік кеңестің жұмысы туралы 

есептер отырыс хаттамалары); тәрбие жұмысы бойынша жылдық есептер. 

БҚЖМК-ның күшті жақтары анықталды, олар мыналарды қамтиды: 



24 

 

 талапкерлер үшін олардың стресске төзімділігі мен кәсіптік бағдарлануын 

анықтау үшін психометриялық тестілеудің өткізілуі, бұл оқушыларды өз қалауы бойынша 

оқудан шығаруды одан әрі азайтуға ықпал етеді; 

 кураторлық институттың кәсіби мансапты жоспарлау, жоғары оқу орнына түсуге 

дайындық мақсатында білім алушыларға бейімделу және академиялық кеңес беру нысаны 

ретінде болуы; 

 медициналық колледж еріктілер қозғалысын дамытуға, студенттердің әлеуметтік 

және мәдени іс-шараларға, аймақтық, ұлттық, халықаралық жарыстарға, олимпиадаларға, 

ғылыми конференцияларға және т. б. қатысуына белсенді көмек пен қолдау көрсетеді. 

 

ССК критерийлері бойынша қорытындылары. 14 стандарттан сәйкес келеді: 

толық-12, айтарлықтай -2, ішінара - 0, сәйкес келмейді-0. 

4-стандарт: орындалды 

Сыртқы сапар барысында анықталған жақсарту бойынша ұсыныстар: 

1. «Зертханалық диагностика», «Гигиена және эпидемиология» мамандықтары бойынша 

жұмысқа орналастыру жұмыстарын жалғастыру және күшейту; 

2. «Мейіргер ісі» (офтальмология және т.б.) білім беру бағдарламасының түлектері үшін 

біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру, мүмкіндігін іздеу; 

3. «Фармация», «Гигиена және эпидемиология», «Зертханалық диагностика» БББ 

бойынша талапкерлермен кәсіптік бағдар беру жұмысын жандандыру. 

 

5-стандарт: АКАДЕМИЯЛЫҚ ШТАТ/ОҚЫТУШЫЛАР 

Сараптама комиссиясы колледжде оқытушылар мен жас педагогтардың қызметін 

ынталандырудың, ынталандырудың, ПОҚ және ӘБП біліктілігін арттырудың тиімді 

жүйесі бар екендігі туралы сенімді деректер алды. Кадр саясаты оқытушылардың үздіксіз 

кәсіби өсуін арттыруға және колледждің миссиясы мен мақсатын жүзеге асыру бойынша 

ұжымдық күш-жігердің тиімділігін арттыруға бағытталған. 

Оқу-тәрбие процесін кадрлық қамтамасыз ету ҚР БҒМ 13.07.2009 ж. №338 

бұйрығымен (30.04.2020ж. өзгерістерімен) бекітілген білім беру ұйымының басшыларына, 

педагог қызметкерлеріне және оларға теңестірілген адамдарға қойылатын біліктілік 

талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады, сондай-ақ, оқытушылар құрамының 

құзыреттілігін және оқыту сапасының тиімділігін бағалау критерийлеріне сәйкес. Кадр 

саясаты колледжді дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспарына 

сәйкес жүзеге асырылады. Колледж басшылығы оқытушылардың сандық және сапалық 

құрамына тұрақты негізде талдау жүргізеді, сондай-ақ педагогикалық қызметті тұрақты 

бақылауды және бағалауды жүзеге асырады. 

Ұжымның жас құрамы-37 жас, колледж әкімшілігінің орташа жасы-40 жас. 

Оқытушылар құрамы білім беру бағдарламаларын тиімді іске асыру қажеттілігінен, 

сондай-ақ ҚР Үкіметінің 31.12.2013 жылғы № 77 Қаулысы негізінде жылына 1080 сағат 

оқу жүктемесінің жалпы көлеміне сүйене отырып қалыптастырылады. Кадр құрамы 

бойынша құжат айналымы ҚР СМЖ СТ ISO 9001-2016 талаптарына сәйкес жүргізіледі. 

Колледж оқытушылары шетелде (Испания, АҚШ, Израиль, Финляндия, Ресей), 

Ағылшын тілі курстарында, «Carmel» медициналық орталығында (Израиль, Хайфа қ.), 

Jamk университетінде(fin), «Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті» АҚ 

/ҚазМҮББУ/ Алматы мемлекеттік дәрігерлерді жетілдіру институтында тағылымдамадан 

өту арқылы, «Холдинг Кәсіпқор» коммерциялық емес акционерлік қоғамы («Тalap» 

КЕАҚ, оқу- тренинг орталығы), «Қарағанды мемлекеттік медицина университеті» КЕАҚ, 

«Республикалық үздіксіз білім беру академиясы» ЖШС, «Республикалық медицина 

академиясы» Батыс Қазақстан облыстық филиалы, «С. Асфендияров атын. Қазақ ұлттық 

медицина университеті» КЕАҚ, «Республикалық жоғары медициналық колледж» ЖШС, 

«Өрлеу Біліктілікті Арттыру Ұлттық орталығы» АҚ, қала мен облыстың жетекші 

практикалық денсаулық сақтау мекемелерінде және т.б. кәсіби тағылымдамалар арқылы 
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өздерінің кәсіби шеберліктерін мезгіл-мезгіл арттырып отырады 

Колледж ішінде біліктілікті арттыру жүйесі бар - бастаушы педагог мектебі, 

тәлімгерлік, оқытушылардың өзін-өзі тәрбиелеуі, семинар-тренингтерге қатысу. Колледж 

оқытушылары өзін-өзі тәрбиелеумен айналыса отырып, саналы түрде өзін-өзі жетілдіре 

отырып, өз жұмыстарын халықаралық конференциялар жинақтарында және әртүрлі 

деңгейдегі басылымдар беттерінде белсенді жариялайды, оқулықтар, оқу-әдістемелік 

құралдар мен нұсқаулықтар әзірлейді, мерзімді басылымдарда, ғылыми-практикалық 

конференциялар материалдарының жинақтарында мақалалар жариялайды. Соңғы бес 

жылда колледж оқытушылары 346 жұмыс жариялады, оның ішінде конференция 

материалдарының жинақтарында - 157 мақала, республикалық және облыстық 

басылымдардың беттерінде жарияланымдар, 189 жұмыс шығарылды, оның ішінде: 60 

ОӘК және ПОӘК, оқу - әдістемелік құралдар-63 дана. 

Қызметкерлерді қызметтік ілгерілету ашылатын бос жұмыс орындарын колледжде 

«өсірілген» кадрлармен алмастыру нәтижесінде орын алады. 

  Құжаттар: Оқытушылардың жеке істері; оқытушыларды жұмысқа қабылдау 

туралы бұйрықтар; жұмыс жоспарлары мен ПШАМ материалдары; оқытушылардың 

сауалнамалық деректері. 

БҚЖМК -ның күшті жақтары анықталды, олар мыналарды қамтиды: 

колледждің педагогикалық ұжымының жұмыс тиімділігі мен бәсекеге 

қабілеттілігін арттыруға бағытталған педагогикалық құрамның құзыреттілігін рейтингтік 

бағалау жүйесі; 

оқытушылардың біліктілігін арттырудың жүйелі процесі, оның ішінде ҚР-да да, 

шетелде де кәсіби тағылымдама нысанында; 

Бастауыш педагог мектебінің жұмыс істеуі, тәлімгерлік практикасы; 

оқытудың инновациялық және белсенді технологияларын пайдалану: рөлдік 

ойындар әдістері, клиникаға дейінгі Имитациялық оқыту, проблемалық-ситуациялық 

оқыту, модульдік оқыту технологиясы, проблемалық оқыту мен жобалардың тұлғаға 

бағытталған әдісі, «кейс-технологиялар», «CBL», «TBL», «QR код», «SMART», «PBL», 

«RBL», «WEB-QWEST», «Стандартталған пациент әдісі», іскерлік ойындар және т.б.; 

оқытушылардың білікті кадрлық құрамының болуы; 

мұғалімдердің жеке басының оң өсуі үшін жағдайлар және колледждің тұрақты 

дамуына әркімнің жеке үлесін қосу әлеуетін толық ашу мүмкіндігі; 

қызметкерлер мен білім алушылар үшін денсаулық сақтау ортасын құру. 

 

ССК критерийлері бойынша қорытындылары. 4 стандарттан сәйкес келеді: 

толық-0, айтарлықтай -0, ішінара - 0, сәйкес келмейді-0. 

5-стандарт: орындалды 

Сыртқы сапар барысында анықталған жақсарту бойынша ұсыныстар жоқ: 

6-стандарт: БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ 

Сараптама комиссиясы колледжде материалдық-техникалық, ақпараттық кітапхана 

ресурстарының, қағаз және электрондық жеткізгіштердегі әдістемелік, ғылыми 

әдебиеттердің жоғары ассортименті, ҚР Денсаулық сақтау жүйесінің өзектілігі мен 

реформасын ескере отырып, колледжде де, практикалық базаларда да қолданылып, ұдайы 

жаңартылып, толықтырылып отыратын оқыту тілдері мен мамандықтар бөлінісінде 

мерзімді жазылым басылымдары бар екендігі туралы сенімді деректер алды. 

Қолда бар ресурстар жеткілікті көлемде ММББС талаптарына және нормативтік-

құқықтық актілерге сәйкес келеді, мәлімделген миссияға, стратегиялық мақсаттарға 

сәйкес келеді және колледж оқытушылары мен оқушылары үшін қолжетімді. 

Материалдық-техникалық ресурстарды сатып алудың, жаңартудың, толықтырудың оң 

динамикасы байқалады. Колледж материалдық-техникалық жарақтандыруды дамыту және 

жаңарту, оқу процесіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізу бойынша тұрақты 

жұмыс жүргізеді. Колледждің ӘБП басқа білім беру ұйымдарымен ұлттық және 
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халықаралық деңгейде ынтымақтастық саясатын енгізеді, Литва денсаулық ғылымдары 

университетінің (Каунас қ.) BN18-103, С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Carmel 

MedCurator Хайфа, Израиль, JAMK қолданбалы ғылымдар университеті Финляндия, 

Самара және Орынбор ММУ, College of RemoteandOffshoreMedicine (Англия). отандық 

және шетелдік мамандарын тарта отырып ASLS, PBLS, PALS, PHTLS бойынша, ПОҚ 

оқытуды кезең-кезеңімен жүргізеді. 

Колледжде іске асырылатын түрлі БББ-да жұмыс істейтін оқытушылардың 

жетекшілігімен білім алушылардың іздестіру-зерттеу жұмыстары (БАІЗЖ) белсенді 

жүргізілуде. Колледж басшылығы материалдық-техникалық базаны нығайту бойынша іс-

шараларды жоспарлы түрде өткізеді. 

Құжаттар: Материалдық-техникалық жарақтарды (тіс техникалық жабдықтарды, 

тренажерлік оқыту құралдарын, компьютерлік техниканы, оқу әдебиеттерін, жұмсақ және 

қатты мүкәммалды, шығыс материалдарын, көрнекі құралдарды) сатып алуға арналған 

шот-фактуралар; кабинет меңгерушілерінің және ЦӘК меңгерушілерінің өтінімдері; 

үйірме жұмысының материалдары (жоспарлар, фотоесептер, баспа қызметінің 

материалдары); Халықаралық әріптестермен шарттар мен жоспарлар жұмыс. 

БҚЖМК -ның күшті жақтары анықталды, олар мыналарды қамтиды: 

колледждің қызметі туралы үш тілде ақпараты бар ресми сайтының болуы; 

білім алушылар мен қызметкерлер үшін қауіпсіз орта жүйесін дамыту (өртке қарсы 

дабыл, бейнебақылау, лицензиялық күзет және т.б.); 

электрондық кітапхана жүйесінің болуы; 

симуляциялық орталығы бар өзінің оқу-клиникалық орталығының болуы; 

материалдық-техникалық, ақпараттық, кітапхана ресурстарының жоғары 

ассортименті мен таңдауы; 

практикалық сабақтарға арналған оқу кабинеттерін манекендермен және 

муляждармен үнемі толықтыру; практикалық оқытуға арналған клиникалық бахтардың 

кең қамтыуы; 

колледж түлектерін жұмысқа орналастырудың жоғары пайызы. 

 

ССК критерийлері бойынша қорытындылары. 12 стандарттан сәйкес келеді: 

толық-7, айтарлықтай -5, ішінара - 0, сәйкес келмейді-0. 

6-стандарт: орындалды 

Сыртқы сапар барысында анықталған жақсарту бойынша ұсыныстар: 

1. Мемлекеттік және орыс тілдерінде кітапхана қорын толықтыру жаңарту 

бойынша жұмысты жалғастыру; 

2.  Электрондық каталогты сатып алу және енгізу үшін қаражат іздеу; 

3. Материалдық-техникалық базаны спорттық мүкәммалмен, оқытудың қосалқы 

және ақпараттық-коммуникациялық техникалық құралдарымен жабдықтау және жаңарту. 

7-стандарт: БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАҒАЛАУ 

Сараптама комиссиясы білім беру бағдарламаларын бағалау білім алушылардың 

үлгерімі мен білім сапасы, білім алушылардың, ПОҚ және жұмыс берушілердің 

қанағаттану мониторингі деректері, сондай-ақ білім алушылардың жетістіктері негізінде 

жүргізілетіні туралы сенімді деректер алды. Колледжде білім беру бағдарламаларын 

зерделеу және бағалау үшін жұмыс берушілерден рецензиялау және келісу, 

студенттерден, оқытушылардан сауалнама, сауалнама әдістерімен кері байланыс алу, 

ОКБП отырысында талқылай отырып, ағымдағы, аралық, қорытынды аттестаттау 

қорытындылары бойынша студенттердің оқу жетістіктеріне мониторинг жүргізу, 

педагогикалық кеңесте жартыжылдық бойынша оқу көрсеткіштерінің қорытындыларын 

талқылау, түлектердің кәсіби құзыреттілік деңгейі туралы әлеуметтік серіктестердің 

өкілдері МАК- төрағалардан кері байланыс алу механизмі бар. 

Білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау жарты жылдықтың нәтижелері 

бойынша пәндер бойынша жүргізіледі. Жыл сайын нәтижелерді талдай отырып, аралық 
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және қорытынды аттестаттауға шығарылатын пәндер бойынша білім бөлімі жүргізіледі. 

Мамандықтың жекелеген пәндерін оқыту сапасы және оқу-әдістемелік құжаттаманың жай-

күйі бойынша колледжішілік бақылау жүзеге асырылады. Колледждің және оның 

бөлімшелерінің қызметіне ішкі мониторинг ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес жүзеге 

асырылады және жоспарлы сипатта. Тексеру нәтижелері бойынша тексерілген бөлімшенің 

басшысы болашақта анықталған сәйкессіздіктердің пайда болу мүмкіндігін болдырмауға 

бағытталған түзету әрекеттерін әзірлейді. Колледжде сауалнама сияқты әлеуметтанулық 

әдістер арқылы оқытушылардың, қызметкерлердің, жұмыс берушілердің, барлық курс 

студенттерінің күтуі мен қанағаттануы туралы зерттеулер жүйелі түрде жүргізіледі. 

Құжаттар: 1-3 курс білім алушыларының сауалнамасы мен сауалнамасын талдау 

нәтижелері; ЦӘК отырыстарының хаттамалары; педагогикалық әдістемелік кеңестердің 

материалдары, ДКК материалдары; жұмыс берушілердің анонимді сауалнамаларының 

материалдары. 

БҚЖМК-ның күшті жақтары анықталды, олар мыналарды қамтиды: 

сыртқы және ішкі рецензиялау арқылы білім беру бағдарламаларын бағалау 

жүйесінің болуы, жұмыс берушілердің пікірлері, жұмыс берушілер мен студенттердің 

сауалнамасының нәтижелері, ішкі және сыртқы аудиттерді жүргізу; 

барлық мүдделі тараптарға сауалнама жүргізу рәсімі арқылы оқытушылар мен 

білім алушылардың кері байланыс нәтижелерін жинау және талдау жүйесінің жұмыс 

істеуі; білім алушылардың білім беру процесінің сапасына, оқытушылардың – өз еңбегінің 

нәтижелеріне қанағаттануының жоғары деңгейі; 

сапа менеджменті жүйесінің сәйкессіздіктерді анықтау және түзету және алдын алу 

шараларын орындау құралы ретінде жұмыс істеуі; 

аралық аттестаттау нәтижелерімен кейінгі салыстырмалы талдаумен студенттерде 

бақылау ББД бағалауын жүргізу; 

жұмыс берушілердің білім беру бағдарламаларын, кәсіптік практика 

бағдарламаларын келісуге және рецензиялауға, білім алушылардың білімін, біліктілігін 

және дағдыларын бағалауға белсенді қатысуы. 

ССК критерийлері бойынша қорытындылары. 10 стандарттан сәйкес келеді: 

толық-9, айтарлықтай -1, ішінара - 0, сәйкес келмейді-0. 

7-стандарт: орындалды 

Сыртқы сапар барысында анықталған жақсарту бойынша ұсыныстар жоқ 

 

8-стандарт: БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІТЕНДІРУ 

Сараптама комиссиясы колледждің қолданыстағы ұйымдық құрылымы ҚРМК 

миссиясына, мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес әзірленгені туралы сенімді деректер 

алды. Колледж басқармасының штаттық құрылымы колледж бөлімшелерінің құрамын 

және лауазымдарының тізбесін (Директор, директордың орынбасары, бөлімше 

меңгерушілері, ОКБП басшылары) айқындайды. Колледж бөлімшелері белгілі бір 

функциялар жиынтығын орындауға жауапты қызметкерлердің ресми топтары болып 

табылады (Педагогикалық кеңес, бақылау кеңесі, әдістемелік Кеңес, ОКБП, кураторлар 

кеңесі). Құрылымдық бөлімшелер басшыларының біліктілігі басқарма міндеттеріне сәйкес 

келеді. Барлық негізгі процестерді реттейтін ішкі және сыртқы нормативтік-құқықтық 

актілердің базасы бар. Басшылар мен әкімшіліктің білім алушылар, оқытушылар мен ата-

аналар үшін ашықтығы мен қолжетімділігі кез келген туындаған сұрақтарға жедел жауап 

беру және шешу арқылы көрсетіледі. Колледж қызметінің ішкі тәртібі оқу орнының және 

жалпы ТжКБ қызметін айқындайтын құрылтай, заңнамалық құжаттардың, нормативтік-

құқықтық актілердің және нұсқаулық стандарттардың толық тізбесімен ұсынылған. 

Колледж қаржыландырудың, жоспарлаудың, есептіліктің тиімді және тұрақты 

механизмін, жариялылық қағидаты бойынша бюджет қаражатын бөлудің ашықтығы мен 

мөлдірлігін көрсетеді. 
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Құжаттар: Колледж Жарғысы; Колледждің құрылымдық бөлімшелерінің бірыңғай 

жоспары; Стратегиялық даму жоспары; Қызметкерлердің лауазымдық міндеттері; 

Ережелер, ұсыныстар; Бұйрықтарды есепке алу кітабы; Кіріс және шығыс құжаттарды 

тіркеу кітабы; Құрылымдық бөлімшелердің жұмыс жоспарлары; Ішкі тәртіп ережелері; 

Істер номенклатурасы. 

БҚЖМК -ның күшті жақтары анықталды, олар мыналарды қамтиды: 

колледж денсаулық сақтау секторымен, қоғаммен және үкіметпен сындарлы өзара 

іс-қимылды жүзеге асырады, ол қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес білікті мамандармен 

қамтамасыз етуге ықпал етеді; 

ISO 9001:2016 халықаралық сапа менеджменті жүйесі енгізілген 

ССК критерийлері бойынша қорытындылары. 11 стандарттан сәйкес келеді: 

толық-9, айтарлықтай -1, ішінара - 1, сәйкес келмейді-0. 

8-стандарт: орындалды 

Сыртқы сапар барысында анықталған жақсарту бойынша ұсыныстар: 

1. СМЖ жұмысын жүйелеу 

 

9-стандарт: ҮЗДІКСІЗ ЖЕТІЛДІРУ 

Сараптама комиссиясы колледждің ұсынылатын білім беру қызметтерінің сапасын 

үздіксіз арттыратыны туралы сенімді деректер алды. Колледждің стратегиялық даму 

жоспарының мақсаттары денсаулық сақтау қажеттіліктерінің өзгеруін, нормативтік-

құқықтық құжаттаманы, қоғамдағы өзгерістерді ескере отырып өзектендіріледі. 

Стратегиялық жоспар индикаторларды түзету бойынша 22.09.2020 ж. қайта қаралды 

(Бақылау кеңесінің 22.09.2020 ж. № 2 хаттамасы). Мейіргерлік білім беру мен мейіргерлік 

ғылымды дамытуға жағдай жасау және нығайту үшін БҚЖМК ЖШС-де мейіргерлік істі 

дамыту орталығы құрылды. 2014 жылдан бастап колледж мейіргер ісінің қолданбалы 

бакалаврларын даярлау бойынша пилоттық жобаға қатысты. 2016 жылы колледж 

институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу рәсімінен өтті, кейінгі жылдары 

аккредиттеуден кейінгі мониторинг жүргізілді. 2016 жылы Жоғары колледж мәртебесін 

алды. 2021 жылдан бастап 0302000 «Мейіргер ісі мамандығы бойынша арнайы пәндер 

бойынша аралық аттестаттау World Skills стандарттары бойынша демоемтихан 

форматында; ал қорытынды аттестаттау OSKE әдісімен жүргізіледі. Жоспарлау 

колледждің қолданыстағы қажеттіліктерін талдау нәтижелері бойынша, ағымдағы 

қызметті ескере отырып, алдыңғы тәжірибеге және болашаққа арналған перспективаларға 

сәйкес жүргізіледі. Колледжде кемшіліктерді жою мақсатында, сондай-ақ сапа 

саласындағы стратегияны, саясатты әзірлеу және ұйымдық құрылым мен функцияларды 

қайта қарау кезінде ПОҚ қызметіне үнемі талдау жүргізіледі. Үздіксіз жақсарту үшін 

жүргізілген талдаулар негізінде ресурстар үнемі бөлінеді. 

Құжаттар: Стратегиялық жоспар. 

БҚЖМК-ның күшті жақтары анықталды, олар мыналарды қамтиды: 

 нарықтық қатынастар жағдайында әрекет етуге қабілетті көп бейінді 

медициналық ұйымдарда жұмысқа бағдарланған бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға 

бағытталған мақсаттарды, міндеттерді, іс-шараларды және нысаналы индикаторларды 

қамтитын 2017-2021 жылдарға арналған Миссия, Пайым, Стратегиялық даму жоспары 

әзірленген; 

 БҚЖМК-да мейіргерлік білім беру мен мейіргерлік ғылымды дамытуға жағдай 

жасау және нығайту үшін төрт мектепті қамтитын мейіргер ісін дамыту орталығы 

құрылды: көшбасшылық, менторлар, мейіргерлік зерттеулер, еріктілер клубы; 

 колледждің ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің қажеттіліктеріне сәйкес 

мейіргер ісінің қолданбалы бакалаврларын даярлау жөніндегі пилоттық жобаны іске 

асыруға табысты қатысуы; 

 колледждің шығармашылық, кәсіби және мүдделеріне адал педагогикалық 

ұжым; 
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 БҚО ғана емес, басқа да облыстардың денсаулық сақтау ұйымдарында колледж 

түлектерін жұмысқа орналастырудың жоғары пайызы; 

 демографиялық жағдайдың, сырқаттанушылық құрылымының, әлеуметтік-

экономикалық және мәдени жағдайлардың өзгеруіне сәйкес білім беру бағдарламаларын 

тұрақты жаңартылуы; 

 аралық аттестаттау жүйесін WorldSkills халықаралық стандарттарына бейімдеу; 

 республикалық жобалар мен конкурстарда колледждің жетекші позициялары.- 

барлық мүдделі тараптармен жақсы қарым-қатынас орнату мүмкіндігі (ҚР ДСМ, БҚО 

әкімдігі, БҚО ДСБ, медициналық мекемелер) 

ССК критерийлері бойынша қорытындылары. 4 стандарттан сәйкес келеді: 

толық-2, айтарлықтай -2, ішінара - 0, сәйкес келмейді-0. 

9-стандарт: орындалды 

Сыртқы сапар барысында анықталған жақсарту бойынша ұсыныстар: 
1.Оқу-клиникалық орталық (құжат айналымы, ББДБ) деңгейінде цифрландыруды 

енгізу; 

2. Әлеуметтік серіктестер үшін БББ дайындау тәртібін, сапасын бағалауды, 

әзірлеуді және сараптаманы айқындайтын ережені әзірлеу. 

Осылайша, аккредиттеудің барлық 9 стандарты орындалды, өзін-өзі бағалау 

жөніндегі есепті талдау және сыртқы сараптамалық бағалау бағдарламасының міндеттерін 

орындау шеңберінде сараптама жүргізу процесінде аккредиттеудің базалық 

стандарттарының әрқайсысының критерийлерін орындауда сәйкеспеушіліктер табылған 

жоқ. 

5. БҚЖМК институционалдық қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар: 
1. Мемлекеттік және орыс тілдерінде кітапхана қорын толықтыру жаңарту 

бойынша жұмысты жалғастыру; 

2. Электрондық каталогты сатып алу және енгізу үшін қаражат іздеу; 

3. Материалдық-техникалық базаны спорттық мүкәммалмен, оқытудың қосалқы 

және ақпараттық-коммуникациялық техникалық құралдарымен жабдықтау және 

жаңарту. 

4. «Зертханалық диагностика», «Гигиена және эпидемиология» мамандықтары 

бойынша жұмысқа орналастыру жұмыстарын жалғастыру және күшейту; 

5. «Емдеу ісі», «Мейіргер ісі», «Қолданбалы бакалавриат» мамандықтары 

бойынша дуальды оқыту бойынша оқу-жоспарлау құжаттамасын жүйелеу; 

6. Батыс Қазақстан өңірінің практикалық денсаулық сақтау қажеттіліктерін ескере 

отырып, элективті пәндер каталогын, сондай-ақ барлық білім беру 

бағдарламалары бойынша аналитикалық және сыни ойлау қағидаларымен 

ғылыми әдіснаманың негіздері бойынша кеңейту; 

7. Барлық БББ бойынша тест тапсырмаларының электрондық базасын толықтыру 

және жүйелеу; 

8. Оқу-клиникалық орталық (құжат айналымы, ББДБ) деңгейінде цифрландыруды 

енгізу; 

9. «Мейіргер ісі» (офтальмология және т.б.) білім беру бағдарламасының 

түлектері үшін біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру, мүмкіндігін іздеу; 

10. «Фармация», «Гигиена және эпидемиология», «Зертханалық диагностика» БББ 

бойынша талапкерлермен кәсіптік бағдар беру жұмысын жандандыру. 

11. Әлеуметтік серіктестер үшін БББ дайындау тәртібін, сапасын бағалауды, 

әзірлеуді және сараптаманы айқындайтын ережені әзірлеу. 

12. Негізгі процестерді басқару жүйесін жетілдіру, құжаттаманы біріздендіру және 

іс қағаздарын жүргізу үшін сапа менеджменті жүйесінің жұмысын жүйелеу. 
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1-қосымша 

 

Техникалық және кәсіптік ұйымдарды Институционалдық аккредиттеу 

стандарттарына сәйкестігіне БҚЖМК-ның сыртқы институционалдық бағалау 

(жалпылау) сапасының бейіні мен критерийлері 
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1. МИССИЯ ЖӘНЕ СОҢҒЫ 

НӘТИЖЕЛЕР 

10 10    

2. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 15 12 2 1  

3. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ БАҒАЛАУ 5 4 1   

4. БІЛІМ АЛУШЫЛАР 14 12 2   

5. АКАДЕМИЯЛЫҚ 

ШТАТ/ОҚЫТУШЫЛАР 

4 4    

6. БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ 12 7 5   

7. БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАҒАЛАУ 

10 9 1   

8. БАСҚАРУ ЖӘНЕ 

ӘКІМШІЛІТЕНДІРУ 

11 9 1 1  

9. ҮЗДІКСІЗ ЖЕТІЛДІРУ 4 2 2   

                                                     

Барлығы:  

85 69 14 2  
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2-қосымша  

 

Сведения о количестве и категории участников встреч, интервью, собеседований с 

членами ВЭК 

№ Ф.И.О. Должность  

  1 Ирменов К.М. Директор 

2 Алмагамбетова Г.И.  Заместитель директора по УР 

3 Шунаева Б.К. Заместитель директора по практической работе 

4 Алмагамбетова Г.И. Ответственный секретарь приемной комиссии 

5 Темиралиева Н.А  Заведующая отделением «Лечебное дело» 

6 Утеулиева Д.З. Заведующая отделением «Сестринское дело» 

7 Алибаева Г.А.  Заведующая отделением «Прикладной 

бакалавриат» 

8 Каримова А.С.  Заведующая отделениями «Гигиена и 

эпидемиология», «Лабораторная диагностика», 

«Фармация» 

9 Мухамбетжанова А.С.  Заведующая учебной частью 

10 Исимова Ж.Т.   Заведующая УКП «Общегуманитарные и 

социально-экономические дисциплины» 

11 Таржманова М.А. Заведующая УКП «Общепрофессиональные 

дисциплины» 

12 Жапашова И.А.  Заведующая УКП «Основы сестринского дела» 

13 Курноскина В.П. Заведующая УКП «Клинические дисциплины №1» 

14 Трунова –Федулеева Н.В.  Заведующая УКП «Клинические дисциплины» №2 

15 Джидебаева С.Д.  Заведующая УКП «Фармация» 

16 Сагатова Г.Ж. Заведующая УКП «Гигиена и эпидемиология» и 

«Лабораторная диагностика» 

17 Кубиева Ш.Б.  Заместитель директора по УВР 

18 Алдабергенова М.С. Специалист по социальной работе со студентами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

3-қосымша 

Список документов, запрошенных членами ВЭК в период проведения внешней 

экспертной оценки 

 

№ Наименования документов Количество  

1.  Стратегический план 1 

2.  Учредительные документы 6 

3.  Должностные инструкции 10 

4.  Положения, правила по всем структурным подразделениям 23 

5.  Личные дела учащихся по всем ОП (выборочно) 5 

6.  Личные дела преподавателей (выборочно) 4 

7.  РУПы, ТУПЫ по всем ОП и дисциплинам (выборочно) 6 

8.  УМКД по всем ОП (выборочно) 4 

9.  Планы работ структурных подразделений 5 

10.  Годовой план работы колледжа 1 

11.  Анкетные данные учащихся 25 

12.  Анкетные данные преподавателей 20 

13.  Поименная книга  1 

14.  Протоколы заседаний НС, административных совещаний, метод 

совета, педагогического совета 

4 

15.  Материалы внутриколледжного совета и СМК 6 

16.  Публикации преподавателей 4 

17.  Книга учета библиотечного фонда 1 

18.  Дипломные работы учащихся прикладного бакалавриата 7 

19.  Договоры  клинических баз 21 

20.  Договора о международном сотрудничестве 5 

21.  Приказы по личному составу  3 

22.  Приказы по учащимся 4 

23.  Счет фактуры 6 

24.  Журнал по ТБ 2 

25.  Договора по дуальному обучению 8 

26.  Материалы по дополнительному  образованию (ФПК) 4 

27.  Материалы ПИРО и студенческого совета 12 
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4-қосымша 

Список студентов для анкетирования ЗКВМК 

 
 

№ ФИО Цикл обучения Контактные 

данные:      тел 

 

e-mail 

1 Аман Зарина Лечебное дело 87769183792 foraf371@gmail.com 

2 Аманқос Манар Лечебное дело 87785203241 Manaramankos9@gmail.com 

3 Болатова Альфия Лечебное дело 87025299802 bolatovaxr04@icloud.com 

4 Ғабдысиық Бағдат Лечебное дело 87771881449 bgabdysiyk@bk.ru 

5 Гайнуллина Гүлзада 

Лечебное дело 

87471159092 

gulzadagainulina99@gmail.co

m 

6 Галимжанова Лунара Лечебное дело 87082483657 Galimjanova01@gmail.com 

7 Давлетова Мадина Лечебное дело 87470814501 dauletova_2001@inbox.ru 

8 Нихова Әсемгүл Лечебное дело 87072792490 Asem.panigazy@mail.ru 

9 Жулдаев Ерген  Лечебное дело 87473400401 ergenkaliv12@gmail.ru 

10 Жумина Алмагүл  Лечебное дело 87077586362 almagulzumina@gmail.com 

11 Қайырғалиева Аягөз  Лечебное дело 87024063436 kaairgalievaa000@gmail.com 

12 Куанышева Гулсезим  Лечебное дело 87072505297 kuanisevagulsezim@gmail.ru 

13 Куспанова Ару  Лечебное дело 87714338101 kuspanova@gmail.com 

14 Лұқпанова Рая  Лечебное дело 87769232002 lukpanova02@list.ru 

15 Мендигалиева Перизат  Лечебное дело 87052405335 otepkalievaperizat@gmail.com 

16 Орынбасарова Гүлнұр 

Лечебное дело 

87073428408 

gulnursagyngalievna@gmail.c

om 

17 Рсалиева Малика  Лечебное дело 87751047715 nurbekovnaa17@gmail.com 

18 Самигуллина Назерке  Лечебное дело 87051504307 naz.samigul@gmail.com 

19 Серикбаева Самал Лечебное дело 87082865961 samal.serikbaeva@inbox.ru 

20 Сисекенова Назерке  Лечебное дело 87474153301 nazeksisekenova@gmail.com 

21 Умарова Дарина Лечебное дело 87762261567 darinaumarova42@gmail.ru 

22 Утебаева Эльвира Лечебное дело 87769214725 Tilegenova02mira@gmail.com 

23 

Шайдоллина Алтыншаш 

Тлепалықызы  

Лечебное дело 
87780717002 

altynshashshaidollina@gmail.c

om 

24 Шынболатқызы Асылым  

Лечебное дело 
87058221220 

asylymsynbolatkyzy@gmail.c

om 

25 

Амангелді Айдана 

Нұрбергенқызы Лечебное дело 

87055140841 

foridaamangeldi4@mail.com 

26 Анисов Рахат Асхатұлы  Лечебное дело 87058042001 rahatanesov70@gmail.com 

27 

Ахметалиева Диана 

Рүстемқызы 

Лечебное дело 87058143455 

akhemalievadiana@gmail.com 

28 Болатов Арайбек Аянұлы Лечебное дело 87055909031 123Araibek@gmail.com 

29 

Ғалимов Елдар 

Мұлқайдарұлы 

Лечебное дело 87058221138 

galimoveldar9@mail.com 

30 Елемесов Ерхан Едігеұлы Лечебное дело 87769199723 00erhan2002@gmail.com 

31 Жасұланқызы Гүлрайхан  Лечебное дело 87028209522 gzhasulankyzy@gmal.com 

32 

Избасова Диана 

Айғалиқызы 

Лечебное дело 87715975955 

dinaizbasova14@gamil.com 

33 

Ишанова Бақытгүлім 

Марданқызы 

Лечебное дело 87777619351 

ishanovabakit01@mail.com 

34 

Нұрымова Айзада 

Арманқызы 

Лечебное дело 87028751502 

nrymova02@mail.ru 

35 

Қанатқалиева Ұлдана 

Әлібекқызы 

Лечебное дело 87769140532 

uldana.kanatkali@mail.com 

mailto:ddoskaliyeva@list.ru
mailto:bolatovaxr04@icloud.com
mailto:dauletova_2001@inbox.ru
mailto:Asem.panigazy@mail.ru
mailto:ergenkaliv12@gmail.ru
mailto:zumina@gmail.com
mailto:kaairgalievaa000@gmail.com
mailto:kuanisevagulsezim@gmail.ru
mailto:kuspanova@gmail.com
mailto:otepkalievaperizat@gmail.com
mailto:gulnursagyngalievna@gmail.com
mailto:gulnursagyngalievna@gmail.com
mailto:naz.samigul@gmail.com
mailto:samal.serikbaeva@inbox.ru
mailto:darinaumarova42@gmail.ru
mailto:Tilegenova02mira@gmail.com
mailto:altynshashshaidollina@gmail.com
mailto:altynshashshaidollina@gmail.com
mailto:asylymsynbolatkyzy@gmail.com
mailto:asylymsynbolatkyzy@gmail.com
mailto:foridaamangeldi4@mail.com
mailto:rahatanesov70@gmail.com
mailto:akhemalievadiana@gmail.com
mailto:123Araibek@gmail.com
mailto:galimoveldar9@mail.com
mailto:00erhan2002@gmail.com
mailto:gzhasulankyzy@gmal.com
mailto:dinaizbasova14@gamil.com
mailto:ishanovabakit01@mail.com
mailto:nrymova02@mail.ru
mailto:uldana.kanatkali@mail.com
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36 

Кумарова Нұрбақыт 

Жаңабайқызы 

Лечебное дело 87085646713 

  

37 

Қыдырбай Жалғас 

Нұрымұлы 

Лечебное дело 87078514174 

kydyrbai_99_mir@yahoo.com 

38 

Мамбеталиев Нариман 

Назарұлы 

Лечебное дело 87770137956 n.mambetaliev0901@gmail.co

m 

39 

Мерешова Жанар 

Талғатқызы 

Лечебное дело 87475378386 

janar039@mail.com 

40 

Мураталиев Бекзат 

Манарбекұлы 

Лечебное дело 87755792802 muratalievbekzat5546@mail.c

om 

41 

Нұрғали Алтынгүл 

Бекболатқызы 

Лечебное дело 87053284861 nurgalievaaltyngul818@gmail.

com 

42 

Сағынғалиева Гаухар 

Ерланқызы 

Лечебное дело 87777615774 

gaukhar0901@gmail.ru 

43 

Сағынов Нұрлыхан 

Нұрханұлы 

Лечебное дело 87025271315 

sagynovn2001@gmail.com 

44 

Салимова Милана 

Сагингалиқызы 

Лечебное дело 87769192873 milanasalimova2002@gmail.c

om 

45 

Табылдиев Нұртілек 

Ерғалиұлы 

Лечебное дело 87009882846 

nake1999te@gmail.com 

46 Төлешова Аққу Русланқызы Лечебное дело 87718655465 akkutoleshova6@gmail.com 

47 

Умаров Алмат 

Алимжанович 

Лечебное дело 87076506024 

almatumarov07@gmail.com 

48 

Утегенова Айнұр 

Жұмагерейқызы 

Лечебное дело 87474912528 

ainur.utegenova01@gmail.com 

49 

Утешев Мейірбек 

Амангелдіұлы Лечебное дело 87081876121 

meirbekuteshev002@gmail.co

m 

50 

Айткалиева Дина 

Сайкалқызы 

Сестринское дело-

15 

87055143062 Dina.saiqalqyzy@bk.com 

 

51 

Атауова Дильназ 

Асылбековна 

Сестринское дело 87475812862 dilnazatauova5@gmail.com 

 

52 

Бақтығалиева Асылғаным 

Акылғалиқызы 

Сестринское дело 87769197602 

 

baktygalievaasylkhanym@gma

il.com 

 

53 

Бахытжанова Бактыгуль 

Абаевна 

Сестринское дело 87073537102 

 

Abaievna12@gmail.com 

 

54 

Ерғазиева Гүлфайруз 

Саржанқызы  

Сестринское дело 87476104204 Gul_ergazieva@mail.ru 

55 

Есбекова Аружан 

Нурбергеновна  

Сестринское дело 87082486141 Yesbekaruzhan@gmail.com 

56 

Жанұзақова Айгүл 

Орынбасар-қызы  

Сестринское дело +77778634369 

 

@zhanuzakova.aigul20gmail.c

om 

57 

Куанаева Аделия 

Нурлановна  

Сестринское дело 87475401870 kuanaeva040903@mail.ru 

 

58 

Курмашева Асылғаным 

Бериковна  

Сестринское дело 87783558928 

 

Asikon0700@mail.ru 

 

59 

Махмудова Әсел 

Болатбекқызы  

Сестринское дело +77789932667 

 

bolatbekovasel@gmail.com 

 

60 

Мурзагалиева Даяна 

Талапқызы  

Сестринское дело 87757214438 

 

dmurzagaliyeva@list.tu 

 

61 

Мұқанова Әсел 

Жоламанқызы  

Сестринское дело 87773666886 

 

Mukanovaasel411@gmail.com 

 

62 

Мұханбет Наргиза 

Таңатқызы  

Сестринское дело 87076544603 

 

nargiza003@icloud.com 

 

63 

Өтеуова Назерке 

Анарбекқызы  

Сестринское дело +77786340635 

 

nazerkeuteuova2303@gmail.c

om 

 

64 

65 

Рамазан Айкөркем 

Болатқызы  

Сестринское дело 87075911069 AYKORKEM.RAMAZAN@

MAIL.RU 

 

mailto:kydyrbai_99_mir@yahoo.com
mailto:n.mambetaliev0901@gmail.com
mailto:n.mambetaliev0901@gmail.com
mailto:janar039@mail.com
mailto:muratalievbekzat5546@mail.com
mailto:muratalievbekzat5546@mail.com
mailto:nurgalievaaltyngul818@gmail.com
mailto:nurgalievaaltyngul818@gmail.com
mailto:gaukhar0901@gmail.ru
mailto:sagynovn2001@gmail.com
mailto:milanasalimova2002@gmail.com
mailto:milanasalimova2002@gmail.com
mailto:nake1999te@gmail.com
mailto:akkutoleshova6@gmail.com
mailto:almatumarov07@gmail.com
mailto:ainur.utegenova01@gmail.com
mailto:meirbekuteshev002@gmail.com
mailto:meirbekuteshev002@gmail.com
mailto:Dina.saiqalqyzy@bk.com
mailto:dilnazatauova5@gmail.com
mailto:baktygalievaasylkhanym@gmail.com
mailto:baktygalievaasylkhanym@gmail.com
mailto:Abaievna12@gmail.com
mailto:Gul_ergazieva@mail.ru
mailto:Yesbekaruzhan@gmail.com
mailto:kuanaeva040903@mail.ru
mailto:Asikon0700@mail.ru
mailto:bolatbekovasel@gmail.com
mailto:dmurzagaliyeva@list.tu
mailto:nargiza003@icloud.com
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67 

Самиголлина Илана 

Жеңісқызы  

Сестринское дело 87077953210 

 

samigollinailana@gmail.com 

 

68 

Сансызбаева Зарина 

Жумабаевна  

Сестринское дело +77769491702 

 

Sansyzbayevazarina@gmail.co

m 

 

69 

Сапарова Айшолпан 

Маратқызы 

Сестринское дело  

87476074831 

Ajolpansaparova@gmail.com 

 

70 

Теміржанова Жанбота 

Таланқызы 

Сестринское дело 87058030711 

 

temrzhanova03@bk.ru 

 

71 

Төлеушова Раушангүл 

Жәрдемқызы 

Сестринское дело 87761838053 toleychovaraychan@gmail.co

m 

 

 

72 

Хажгалиева Нурай 

Уразгалейқызы  

Сестринское дело 87054470391 

 

narmanovanurai@gmail.com 

 

73 

Хамитова Назерке 

Нұрболатқызы  

Сестринское дело 87053906383 

 

nazerke.khamitova.03@mail.r

u 

74 

Шайхиева Сандигуль 

Кажмухановна  

Сестринское дело 87713067090 

87785515646 

 

Janjurek_1404@mail.ru 

 

75 

Шалабай Перизат 

Ханаткызы  

Сестринское дело 87052540140 perizat.shalabay@bk.ru 

 

76 

Муратова Асылзада 

Құттыбекқызы 

Сестринское дело 87073445380 

 

mcleandream197@gmail.com 

 

77 

Аяпберген Асылмурат 

Ізбасарұлы 

Лабораторная 

диагностика 

87775659339 asilmurat.97.13@gmail.com 

78 

Амирханова Балауса 

Аманжолқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87077583398 amirkhanovabalausa@gmail.c

om 

79 

Бурашева Назерке 

Ерсайынқызы 

Лабораторная 

диагностика 

  87770610025 Burasheva01n@gmail.com 

80 

Ғалым Илана Арманқызы Лабораторная 

диагностика 

87789065958 Galymilana95@gmail.com 

81 

Қазыюллаева Гулсая 

Серікқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87718800887 gulsaya.25.04.2001@gmail.co

m 

82 

Мутиғоллина Айнур 

Бейбітқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87087674120 amutigollina@gmail.com 

83 

Сағынғали Тілекші 

Есентайқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87476807698 tilekshi.esentaiqyzy@gmail.co

m 

84 

Тулеугалиева Назерке 

Нуржановна 

Лабораторная 

диагностика 

87054027130 Nazerketuleugalieva6@gmail.c

om  

85 

Карабалина Гулжанар 

Социалқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87474293231 karabalinagulzanar190@gmail.

com 

86 

Капсикова Асель 

Имангалиевна 

Лабораторная 

диагностика 

87776231206 asselkapsikova@mail.ru 

87 

Шукатова Арайлым 

Магалимовна 

Лабораторная 

диагностика 

87052083797 arailymshucatova@gmail.com 

88 

Муратова Құралай 

Елдарқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87081331305 mvkuralaii@gmail.com 

89 

Аманша Айкөркем 

Бақытжанқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87776478497 Amansha01a@gmail.com 

90 

Ахметкалиев Айбар 

Ильясович 

Лабораторная 

диагностика 

87473621025 aahmetkaliev55@gmail.com  

91 

Жұмагелдина Гүлназ 

Серікқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87474320199 Zhumageldinagulnaz0@gmail.

com  

92 

Қайдауова Алтынай 

Сағынғалиқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87714843010 Altynai270498@gmail.com  

93 

Кенжеғалиева Айсара 

Алтынбекқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87769204201 Aisara4444221@gmail.com  

94 

Маратқызы Әмина Лабораторная 

диагностика 

87074261216 Marativaamina911@gmail.co

m  

94 Негметуллина Айдана Лабораторная 87778633819 Ajdananegmetullina@gmail.co

mailto:samigollinailana@gmail.com
mailto:Ajolpansaparova@gmail.com
mailto:temrzhanova03@bk.ru
mailto:toleychovaraychan@gmail.com
mailto:toleychovaraychan@gmail.com
mailto:Janjurek_1404@mail.ru
mailto:perizat.shalabay@bk.ru
mailto:gulsaya.25.04.2001@gmail.com
mailto:gulsaya.25.04.2001@gmail.com
mailto:amutigollina@gmail.com
mailto:arailymshucatova@gmail.com
mailto:aahmetkaliev55@gmail.com
mailto:Zhumageldinagulnaz0@gmail.com
mailto:Zhumageldinagulnaz0@gmail.com
mailto:Altynai270498@gmail.com
mailto:Aisara4444221@gmail.com
mailto:Marativaamina911@gmail.com
mailto:Marativaamina911@gmail.com
mailto:Ajdananegmetullina@gmail.com
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Айдынғалиқызы диагностика m  

95 

Калдыбаева Аружан 

Айсақызы 

Лабораторная 

диагностика 

 

87053894474 

Mmecta05@gmai.com  

96 

Қайырова Ажар Серажқызы Лабораторная 

диагностика 

87716633595 Kajyrazar@gmai.com  

97 

Қайрат Сымбат Қайратқызы Лабораторная 

диагностика 

87054870839 Kairatsymbat07@gmail.com  

98 

Шагиров Айбар Султанович  Лабораторная 

диагностика 

87057700631 Aibarshagirov120@gmail.com  

99 

.Таңатова Аружан 

Қуандыққызы   

Фармация 87774794801 

 

aruzhantanatova01@mail.

ru 

 

100 

Атошева Алтынай 

Жайсанбекқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87072854690 altynaiatosheva@mail.ru 

101 

Вебер Ләйлә Генадийқызы Лабораторная 

диагностика 

87757038532 Ponsi2001@mail.ru 

102 

Әліп Мейрамгүл Мәдиқызы Лабораторная 

диагностика 

87073453513 Alipmeiramgul@mail.ru 

103 

Қазымова Дамира 

Қанайбекқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87053810448 kazymovadamira@mail.ru 

104 

Қайыржан Гүлдана 

Нұртасқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87473120561 Kairzhan2001@inbox.ru 

105 

Оспанғалиева Құндыз 

Есетқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87086515213 Kunduz.kundiz66@gmail.com 

106 

Сақтай Әсима 

Бауыржанқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87085815021 asimasaktaj@gmail.com 

107 

Саматова Жайна 

Саматқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87088355014 zajnasamatova3@gmail.com 

108 

Туралиева Мариям 

Васильевна 

Лабораторная 

диагностика 

87471154601 turalievamariam@gmail.com 

109 

Утегулова Гүлден 

Саматовна 

Лабораторная 

диагностика 

87078720068 guldenutegulova@mail.ru 

110 

Жанғали Торғын Лабораторная 

диагностика 

87072108467 Aqtorgyn.000@mail.ru 

111 

Муратқалиева Айбибі 

Ескендірқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87771800838 muratkali.a.e@mail.ru 

112 

Тулеушова Айгерім 

Серікқызы 

Лабораторная 

диагностика 

87058224281 Aigeraserik01@gmail.com 

113 

Айгалиева Динара 

Бакитжановна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87051117838  n.aytzhan@asu.edu.kz  

114 

Айтжан Жанерке 

Болатқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87016573607  zhanerke.nazerke@mail.ru  

115 

Айтжан Назерке Болатқызы Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87479070155  mengulnara@mail.ru  

116 

Есімова Ақбота 

Басыбеккызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87713756103  retsiis@mail.ru  

117 

Маркова Валерия 

Артемовна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

+77053891167  aruzannursvltanova@gmail.co

m  

118 

Мендыбаевна Гульнара 

Хайредденовна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87081767209  sapakova.a.i@gmail.com  

119 

Нурсултанова Аружан 

Бактыбаевна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87783670063  @giniyatkyzy@inbox.ru  

120 Сапакова Айшаби Прикладной   87476560737  tulegenovmiras@43gmail.com  

mailto:Mmecta05@gmai.com
mailto:Kajyrazar@gmai.com
mailto:Kairatsymbat07@gmail.com
mailto:Aibarshagirov120@gmail.com
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Ілиясқызы бакалавр 

сестринского дела 

121 

Талгатова Сая Гиниятовна Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87058227444  zloo1o@mail.ru  

122 

Тулегенов Мирас 

Миржанұлы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87051117838  daigalieva@bk.ru  

123 

Арон Жалғас Бауыржанұлы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87769270207 aronzalgas@gmail.com 

124 

Асауова Асмира  

Әбуғалиқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87769130354 asmira03@inbox.ru 

125 

Бақтыгалиева Дильяра 

Медетқызы  

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87081874363 Baktygaliyeva03@inbox.ru 

126 

Бисекенова Гульназ 

Муратовна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87051180401 
Bisekenovagulnaz81@gmail.c

om 

127 

Доржиева Асель Дашиевна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87477848917 18asel09@gmail.com 

128 

Қазиев Ербол Айболатұлы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87009591642 Kazieverbol3003@gmail.com 

129 

Каюпова Айым Мәлікқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87779790208 kaupovaajym@gmail.com 

130 

Красавина Алёна 

Анатольевна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87086744347 кr.al.an.07@gmail.com 

131 

Кулумбетова Алия 

Тулегеновна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87058000337 аliya2018123@gmail.com 

132 

Кураева Дильназ  

Ельжановна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87076735359 kuraevadi@mail.ru 

133 

Макеева Анфиса Павловна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87476534059 Makeeva0316@gmail.com 

134 

Муканов Азат Болатович 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

8787389230 Azatazat02@mail.ru 

135 

Нигметова Уасиля Адиевна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87754087007 avroraramina@mail.ru 

136 

Нурумгалиева  Аружан 

Жаксылыковна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87472352909 
nurumgalievaruzhan@gmail.c

om 

137 

Сарсенбай Дидара 

Талғатқызы  

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87767278917 sarsenbaevadidara42@gmail.c

om 

138 

Тастамбеков Рустам 

Серикұлы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87073611049 i7m00n@bk.ru 

139 

Толмачева Юлия  

Александровна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87078969155 Tolmacheva_7@mail.ru 

140 
Увалиева Анель Маратовна 

Прикладной   

бакалавр 
87765037371 Aneluvalieva31@gmail.com 

mailto:aronzalgas@gmail.com
mailto:asmira03@inbox.ru
mailto:Baktygaliyeva03@inbox.ru
mailto:Bisekenovagulnaz81@gmail.com
mailto:Bisekenovagulnaz81@gmail.com
mailto:18asel09@gmail.com
mailto:Kazieverbol3003@gmail.com
mailto:kaupovaajym@gmail.com
mailto:кr.al.an.07@gmail.com
mailto:аliya2018123@gmail.com
mailto:kuraevadi@mail.ru
mailto:Makeeva0316@gmail.com
mailto:Azatazat02@mail.ru
mailto:Tolmacheva_7@mail.ru
mailto:Aneluvalieva31@gmail.com


39 

 

сестринского дела 

141 

Хасанова Жансая 

Бердешқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87776894556 Zhans.khasanova@gmail.com 

142 

Шапошникова Александра 

Валерьевна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87475375933 Sandra_diamond@mail.ru 

143 

Мажитова Тахмина 

Ризақызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87715734143 mazhitovatahmina@gmail.com 

144 

Чернова Яна Юрьевна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87775820590 

yanachernova33@gmail.com 

145 

Абуғали Ақерке 

Мырзакелді қызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87476687805 Akerkeabugali890@gmail.ru 

146 

Алпысова Ақкөңіл 

Жумабекқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87780561585 Alpyssova001@gmail.com 

147 

Бақытова Назерке 

Ахтанқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87475493976 Bakytova2001@bk.ru 

148 

Батырбекова Гүлнұр 

Ораққызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87718654556 Batyrbekova010414@gmail.ru 

149 

Бирахметова Хапиза 

Жаксилыкқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87779798734 Birahmetovaaziza5@gmail.ru 

150 

Ғадилжан Ботакөз 

Жасұланқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87474826471 Botakoz.gadylzhan@mail.ru 

151 

Жалғас Роза Берікқызы Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87756264770 Roze-01@mail.ru 

152 

Жексенғалиева  Перизат 

Жанбулатқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87714345301 Perizat610@mail.ru 

153 

Жүнісова Аружан 

Бейсенқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87785551524   

87471922798 

Zhunisova-01@mail.ru 

154 

Ибрагимова Жанаим Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87777619349 Ibraimova.zh01@mail.ru 

155 

Малoшов Нұралы 

Марленұлы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87474652719 Maloshovnuraly@mail.ru 

156 

Мейрамғалиқызы Аэлита Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87760640001 Meiramgalikyzy@mail.ru 

157 

Мизамғалиева Зерде 

Қожаққызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87760637630 01-zerdem@mail.ru 

158 

Мирахмудова Айсұлу 

Назымғалиқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87758913406 Miraxmudova00@gmail.ru 

159 

Мухамбетова Айшат 

Архатқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87472921705 Aishat.medical@mail.ru 

160 

Нариман Милена 

Ерболқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87719219599 Milenanariman01@mail.ru 

mailto:Zhans.khasanova@gmail.com
mailto:Sandra_diamond@mail.ru
mailto:mazhitovatahmina@gmail.com
mailto:Akerkeabugali890@gmail.ru
mailto:Alpyssova001@gmail.com
mailto:Bakytova2001@bk.ru
mailto:Batyrbekova010414@gmail.ru
mailto:Birahmetovaaziza5@gmail.ru
mailto:Botakoz.gadylzhan@mail.ru
mailto:Roze-01@mail.ru
mailto:Perizat610@mail.ru
mailto:Zhunisova-01@mail.ru
mailto:Ibraimova.zh01@mail.ru
mailto:Maloshovnuraly@mail.ru
mailto:Meiramgalikyzy@mail.ru
mailto:01-zerdem@mail.ru
mailto:Miraxmudova00@gmail.ru
mailto:Aishat.medical@mail.ru
mailto:Milenanariman01@mail.ru
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161 

Нармагамбетова Айнұр 

Рақымқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87715966442 Amanbaevna1209@gmail.ru 

162 

Рамазанова Әлима 

Бөкенбайқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87051005972 Alima.ramazanova@inbox.ru 

163 

Сагинова Жанымгуль 

Ерлановна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87473835190 Saginova_zhanymgul@icloud.

ru 

164 

Сапаргалиева Гулден 

Рамазанқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87058118225 Sapaaar01@gmail.ru 

165 

Сухпусунова Асем 

Назимовна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87714585537 Frankllin1203@gmail.ru 

166 

Таңатарова Ақбота 

Қуанышқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87769282001 Akbota_tanatarova@mail.ru 

167 

Тажібаева Гүлнұр 

Сатыбалдықызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87474231674 Tashibaeva.gulnur00@mail.ru 

168 

Темиргалиева Альбина 

Акановна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87474939305 Albina0508@gmail.ru 

169 

Ұзақбаева Перизат 

Жалғасқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 

87055143825 Perizat.zhalgas@bk.ru 

170 

Абдурахманова Рушана 

Ханалиевна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87052302081 

abdurahmanovaruwana26@gm

ail.com 

171 

Аллабаева Феридахан 

Асылбекқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87055911612 

allabayeva@bk.ru 

172 

Алексеева Елизавета 

Павловна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87477107165 

Liza.alek99@mail.ru 

173 

Арон Аружан 

Мергенбайқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87769191221 

aruzhan.aron@mail.ru 

174 Арстанов Дамир Бекжанұлы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87755708570 

arstanov.damir@gmail.com 

175 

Байбулова Жанеля 

Миржановна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87754138296 

zhan22_10@bk.ru 

176 

Бақтығалиева Айгерім 

Әділбекқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87074523714 

Baktygalievaaigerim@mail.ru 

177 Бержан Майра Арманкызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87757255646 

Basharova006@mail.ru 

178 Бку Аида Талғатқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87073423570 

aida.bku@bk.ru 

179 

Бушанова Аяжан 

Елемесовна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87474031737 

nuri94@mail.ru 

180 

Ғайсина Малика 

Жамбулқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87769125118 

malikagaisina2001@gmail.co

m 

181 Ғани Қанат Бақтығалиұлы Прикладной   87769209446 gani-007@bk.ru 

mailto:Amanbaevna1209@gmail.ru
mailto:Alima.ramazanova@inbox.ru
mailto:Saginova_zhanymgul@icloud.ru
mailto:Saginova_zhanymgul@icloud.ru
mailto:Sapaaar01@gmail.ru
mailto:Frankllin1203@gmail.ru
mailto:Akbota_tanatarova@mail.ru
mailto:Tashibaeva.gulnur00@mail.ru
mailto:Albina0508@gmail.ru
mailto:Perizat.zhalgas@bk.ru
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бакалавр 

сестринского дела 

182 

Дәулетқалиев Мирас 

Саясатұлы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87715820672 

mirasdav@mail.ru 

183 

Ербулатова Вероника 

Николаевна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87769146111 

erbulatova97@bk.ru 

184 Исатайқызы Жаңылсын 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87754121214 

isataevna02@mail.ru 

185 

Кайрлатипова Дана 

Нурлановна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87078815054 

dana.kairlatipova@mail.ru 

186 

Құмашева Снежанна 

Жеңісқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87055923554 

SnezhannaKumasheva@yande

x.kz 

187 

Құрымбай Арина 

Салауатқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 81112214145 

arinakurymbaeva@mail.ru 

188 

Кушкарбаев Абубакир 

Кайратбекулы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87022871286 

gulsina.tabldievna@mail.ru 

189 

Любина Карина 

Дмитриевна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87073484718 

krn.lyubina@mail.ru 

190 

Мақсотова Айгүл 

Қуанышқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87776772069 

aigul_maksotova@mail.ru 

191 

Салимова Саягул 

Айнурқызы 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87769135367 

Salimovasaagul@gmail.com 

192 

Сарсынбаева Гульжанат 

Нуржановна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87771951838 

gsarsynbaeva02@mail.ru 

193 

Төрехан Еламан Ермекұлы Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87475815782 

elaman07region@gmail.com 

194 

Тынышбаева Жансая 

Бахадыровна 

Прикладной   

бакалавр 

сестринского дела 87078535679 

utezhanova.93@mail.ru 

195 

Ағатаева Сымбат 

Аділжанқызы 

Сестринское дело 87713852962 
adilzhanovnaaas@gmail.com 

196 

Ағзамова Назерке 

Амангелдіқызы 

Сестринское дело 87475147570 moldahmetov9093@gmail.co

m 

197 

Ахмедьярова Гүлсезім 

Женісқызы 

Сестринское дело 87769219925 ahmediarovasezim@gmail.co

m 

198 

Әліпқалиева Әспет 

Қалиқызы 

Сестринское дело 87786744342 
aspetalipkalieva@gmail.com 

199 Брызгина Наталья Ивановна Сестринское дело 87082486890 bryzginan@bk.ru 

200 Дайнова Айзада Абаевна Сестринское дело 87081314817 aizada200133@gmail.ru 

201 

Досетова Ранида 

Нұрболатқызы 

Сестринское дело 87774764898 
ranidadosetova01@gmail.com 

202 

Есентаева Айшабибі 

Абылайқызы 

Сестринское дело 87757844199 
98_ayka@mail.ru 

203 

Жанұзақова Айгүлім 

Мұханжанқызы 

Сестринское дело 87772208742 ajgolekzanuzakova@gmail.co

m 

204 

Зейнетулла Аяжан 

Маратқызы 

Сестринское дело 87053907578 
zeinetullaaaa@gmail.com 

205 

Кабсикова Күнайым 

Жайсаңғалиқызы 

Сестринское дело 87055910815 kabsikovakunajym@gmail.co

m 

mailto:gsarsynbaeva02@mail.ru
mailto:adilzhanovnaaas@gmail.com
mailto:moldahmetov9093@gmail.com
mailto:moldahmetov9093@gmail.com
mailto:ahmediarovasezim@gmail.com
mailto:ahmediarovasezim@gmail.com
mailto:aspetalipkalieva@gmail.com
mailto:bryzginan@bk.ru
mailto:aizada200133@gmail.ru
mailto:ranidadosetova01@gmail.com
mailto:98_ayka@mail.ru
mailto:ajgolekzanuzakova@gmail.com
mailto:ajgolekzanuzakova@gmail.com
mailto:zeinetullaaaa@gmail.com
mailto:kabsikovakunajym@gmail.com
mailto:kabsikovakunajym@gmail.com
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206 

Қайырғали  Гүлназ 

Ерғазықызы 

Сестринское дело 87058221814 
gulnazergazovna00@mail.ru 

207 

Лазырова Аружан 

Зинорқызы  

Сестринское дело 87715970517 
lazyrevajan@gmail.com 

208 

Максим Гүлханым 

Ержанқызы 

Сестринское дело 87769300312 
maksimaisultan@gmail.com 

209 

Мақсотов Армат Хамитұлы Сестринское дело 87769018809 armatmaksotov001@gmail.co

m 

210 

Муратов Марат Сакенович Сестринское дело 87777978289 muratov.marat2000@gmail.co

m 

211 

Нағым Ботагөз 

Жасталапқызы 

Сестринское дело 87478824826 
nagymbotagoz@gmail.com 

212 

Орынғалиева Гүлнәзік 

Қобланқызы 

Сестринское дело 87053874730 oryngalievagulnazik@gmail.co

m 

213 

Рафихова Динара 

Бисенғалиқызы 

Сестринское дело 87714330362 
dinararafihova@gmail.com 

214 

Сарбаева Гульдана 

Ерлановна 

Сестринское дело 87002552157 
guldanasarbaeva5@gmail.com 

215 Сергей Гүлназ Арманқызы Сестринское дело 87473991059 sergeigulnaz04@gmail.com 

216 

Серікова Айнамкоз 

Сұлтанбекқызы 

Сестринское дело 87055708517 
s.ainamkoz.s@gmail.com 

217 

Сурамысова Назерке 

Есполқызы 

Сестринское дело 87053898296 
nazerke25032001@gmail.com 

218 

Телемген Арайлым 

Тлеубергенқызы 

Сестринское дело 87086567200 
telemgena@gmail.com 

219 Хази Райхан Лукпанқызы Сестринское дело 87775131504 khaziraikhan2000@gmail.com 

220 

Ахатова София 

Әліпқалиқызы 

Сестринское дело -

33 
8 777 873 60 

24 

sofiaahatova3@gmail.co

m 

221 

Әжібаева Ақбаян 

Бақтыбайқызы 

Сестринское дело -

33 
8 771 433 54 

74 

akbayan2301@gmail.com 

222 

Бақтығали 

Қаракөзайым 

Жүсіпқызы 

Сестринское дело -

33 
8 771 065 

6132 

karakozaiymbaktygali@g

mail.com 

223 

Бақытжанов  Даулет  Сестринское дело -

33 
87716622282 Bahitzhanov.daulet@gma

il.com 

224 

Бисенбаева Зарина 

Сериковна  

Сестринское дело -

33 
87082332190 Zaya.bisesenbaeva@iclou

d.com 

225 

Ғайнеш Әсем 

Серікқызы 

Сестринское дело -

33 
 8 708 179 92 

63 

Gaineshovaasem@gmail.

com 

226 

Дарханова Альбина 

Дархановна 

Сестринское дело -

33 
8 708 489 79 

31 

darhanovaalbina21@gma

il.com 

227 

Даскал Фариза 

Сабыржанқызы 

Сестринское дело -

33 
8 747 3901744 fariza23082001@gmail.c

om 

228 

Ертелеуова Малика 

Русланқызы 

Сестринское дело -

33 
8 776 904 27 

97 

ertleuovamalika@gmail.c

om 

229 

Жасауова Лунара 

Муратжановна 

Сестринское дело -

33 
8 776 917 36 

02 

Zhlunara @gmail.com 

230 

Жасулан Шолпан 

Жасуланқызы 

Сестринское дело -

33 
 8 707 676 64 

19 

sholpanzhasulan0105@g

mail.com 

231 

Жұбандыкова Аружан 

Сабырқызы 

Сестринское дело -

33 
8 705 592 97 

34 

Zhubandukova@gmail.co

m 

232 

Куанышбекова Балауса 

Куанышбековна 

Сестринское дело -

33 
8 707 705 18 

00 

kuanysbekovabalausa@g

mail.com 

233 

Куанышева Альфия 

Ескендировна 

Сестринское дело -

33 
8 778 606 31 

13 

kuanishevaalfiya2401@g

mail.com 

mailto:gulnazergazovna00@mail.ru
mailto:lazyrevajan@gmail.com
mailto:maksimaisultan@gmail.com
mailto:armatmaksotov001@gmail.com
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234 

Қабыл Айсана 

Сейльханқызы 

Сестринское дело -

33 
8 747 081 21 

66 

aysana.kabyl.98@mail.ru 

235 

Қойбағар Айшолпан 

Қойбағарқызы 

Сестринское дело -

33 
8 708 569 82 

84 

koibagarkiziaisholpan@g

mail.com 

236 

Қосанова Гүлмайдан 

Сабырғалиқызы 

Сестринское дело -

33 
8 747 102 56 

27 

kosanova001@gmail.com 

237 

Нәсіпқалиева Айым 

Махамбетқызы 

Сестринское дело -

33 
8 777 566 94 

06 

mahambetovaaiym@gma

il.com 

238 

Нуретова Дана 

Махаббатқызы 

Сестринское дело -

33 
 8 771 152 56 

52 

dana.nuretova10@gmail.

com 

239 

Сағынгереева 

Алтынзер 

Өнерғалиқызы 

Сестринское дело -

33 
8 747 245 06 

07 

altynzers001@gmail.com 

240 

Сейтқали Айнұр 

Боранбайқызы 

Сестринское дело -

33 
8 776 912 57 

47 

ainurseitkali@gmail.com 

 

Тельман Самал 

Мэлсқызы 

Сестринское дело -

33 
8777 390 29 

19 

samalekaaa@gmail.com 

241 

Утесинова Сымбат 

Еркінбайқызы 

Сестринское дело -

33 
8 776 283 22 

13 

Utysonaovasymbat@gma

il.com 

242 

Утебаева Айгерім 

Қобландықызы 

Сестринское дело -

33 
8 747 295 99 

65 

utebayevaaigerim07@gm

ail.com 

243 

Ахатова София 

Әліпқалиқызы 

Сестринское дело -

33 
8 777 873 60 

24 

sofiaahatova3@gmail.co

m 

244 Абилкайрова Гулназ Акушер 87082486985 g_abilkairova@mail.ru 

245 Алдамжарова Лилиана Акушер 87768780101 Aldamzharova00@inbox.ru 

246 

Анесова Булбул Акушер 87072145238 @anesovabulbul803@gmail.co

m 

247 Байманова Дарига Акушер 87055904341 darigabajmanova@gmail.com 

248 Бактигерей Альбина Акушер 87084899880 Albinabaktygerei@gmail.com 

249 Бисенгалиева Асем Акушер 87769220078 Bisengaliyeva20@inbox.ru 

250 

Гиззатова Мадина Акушер 87054031023 @gizzatovamadina9@gmail.co

m 

251 Дишенова Гаухар Акушер 87470810298 Dishenova98@bk.ru 

252 Жумашева Альбина Акушер 87774787667 Albina_92_16@mail.ru 

253 Исламбекова Нурай Акушер 87075430328 nurajislambekova@gmail.com 

254 Кулбекова Анар Акушер 87055905713 Zulfirakulbekova@gmail.com 

255 Қадырболат Айшагүл Акушер 87052320155 Kadyrbolata03@gmail.com 

256 Казиева Томирис Акушер 87055714489 Kaziyeva.tomiris@bk.ru 

257 Канатова Света Акушер 87761234982  

258 

Құсайнова Айда Акушер 87476614802 Aidakusjanova454@gmail.co

m 

259 

Құттыбекқызы Асылжан Акушер 87475153858 Asylzhan.kuttybekkyzy@mail.

ru 

260 Мақсотова Торғын Акушер 87769147824 Torgynmaksotova@gmail.com 

261 

Мулдашева Альбина Акушер 87027908742 Albina.kadyrbai88m@gmail.c

om 

262 

Мурзагелдиева Актоты Акушер 87078543788 aktotymurzagaldieva@gmail.c

om 

263 Раулева Айгерім Акушер 87475367125 Aigerim.rauleva@mail.ru 

264 Семгалиева Гулбану Акушер 87475105810 Bizhanovna1999@mail.ru 

265 Тұяққалиева Үлбір Акушер 87054214203 Lbr.tyaaliyeva.03@bk.ru 

mailto:g_abilkairova@mail.ru
mailto:Aldamzharova00@inbox.ru
mailto:darigabajmanova@gmail.com
mailto:Albinabaktygerei@gmail.com
mailto:Bisengaliyeva20@inbox.ru
mailto:Dishenova98@bk.ru
mailto:Albina_92_16@mail.ru
mailto:Kadyrbolata03@gmail.com
mailto:Kaziyeva.tomiris@bk.ru
mailto:Aidakusjanova454@gmail.com
mailto:Aidakusjanova454@gmail.com
mailto:aktotymurzagaldieva@gmail.com
mailto:aktotymurzagaldieva@gmail.com
mailto:Aigerim.rauleva@mail.ru
mailto:Bizhanovna1999@mail.ru
mailto:Lbr.tyaaliyeva.03@bk.ru
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266 Шапиева Умсынай Акушер 87471282909 umsynaishapieva@gmail.com 

267 

Абдурахманова Ульвия Сестринское дело  87052406365 ulviaabdurahmanova06@gmail

.com 

268 

Акмалиева Алсу 

Руслановна 

Сестринское дело  87075890345 

 

akmaliyeva@list.ru 

269 Батырханқызы Ақгулім Сестринское дело  87023748583 akgulim2502@gmail.com  

2270 

Горбачева (Вакарь) 

Александра Васильевна 

Сестринское дело  87055454330 

 

aleksandra1999vakar@mail.ru 

271 

Дисенова 

Милина 

Айваровна 

Сестринское дело  87085356006 

 

milina.disenva@icloud.com 

272 

Ермекова 

Малика 

Кенжебайқызы 

Сестринское дело  87071693863 

 

malika.e99k@gmail.com 

273 

Жумагалиева 

Зарина 

Жанболатовна 

Сестринское дело  87471907503 

 

zarina.zhumagalieva2000@gm

ail.com 

274 

Камелешева 

Наргиза 

Ельтайевна 

Сестринское дело  87777619349 

 

nargiza_1801@ma.ru 

275 

Колесова 

Елена 

Владимировна 

Сестринское дело  87471151909 elena-ok@mail.ru  

276 

Кучма 

Юлия 

Васильевна 

Сестринское дело  87712137132 

 

yulya200130@mail.ru 

277 

Қапез 

Ермек 

Ерғалиұлы 

Сестринское дело  87029381407 

 

ermekkapez@mail.ru 

278 

Мергалиева 

Эльвира 

Ержановна 

Сестринское дело  87714846241 

 

mergalieva.elvira2210@gmail.

com 

279 

Мещанов 

Александр 

Леонидович 

Сестринское дело  8777340957 3 

sasha_20m01@mail.ru 

280 

Мұханбетжанова 

Айкерім 

Жасұланқызы 

Сестринское дело  87774780196 

 

muhanbetjanova110201@gmai

l.com 

281 

Нигметова 

Гулжан 

Исенгельдеевна 

Сестринское дело  87712134054 

 

nigmetova010123@mail.ru 

282 

Пурахина 

Элина 

Руслановна 

Сестринское дело  87769196444 

 

0410elina@mail.ru 

283 

Райко 

Игорь 

Олегович 

Сестринское дело  87769185288 simorov28@gmail.com 

 

284 

Романова 

Арина 

Романовна 

Сестринское дело  87777758787 

 

arina.r1301@icloud.com 

285 

Сакиева 

Дильназ 

Сериковна 

Сестринское дело  87075424608 dilnaz.sakiyeva@mail.ru  

286 

Султангалиева 

Аяжан 

Жанболатовна 

Сестринское дело  87769230800 

 

sultangalieva000@mail.ru 

287 

Таштамышева 

Римма 

Радикқызы 

Сестринское дело  87776037314 

 

rimma_2000@mail.ru 

288 

Төремуратова 

Құндыз 

Сестринское дело  87054331587 

 

kundyz.0005@mail.ru 

mailto:umsynaishapieva@gmail.com
mailto:simorov28@gmail.com
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Төремұратқызы 

289 

Тулеугалиева 

Зулфия 

Жанболатовна 

Сестринское дело  87769177886 

 

ztuleugalieva@mail.ru 

290 

Файзуллина 

Салтанат 

Болатқызы 

Сестринское дело  87778607339 

 

sbolatovna21@mail.ru 

291 

Шораева 

Рамина 

Рашидовна 

Сестринское дело  87056388651 

 

rashidkyzy.ramina@mail.ru 

292 

Абилкасова Нургуль 

Нурсаиновна 

Акушерка 87072001898 abilkasova2020@bk.ru 

 

293 

Абилхасова Дана 

Маратқызы 

Акушерка 87713864772 danamaratova01@mail.ru 

 

294 

Амангельдина Сәндігүл 

Өркенқызы 

Акушерка 87055141810 sandiamangeldina@gmail.com 

 

295 
Аманова Әсем Лесқызы 

Акушерка 87084014763 amanova.asem00@mail.ru 

 

296 
Бауыржанова Аружан 

Акушерка 87023127322 arukazhenis9400@mail.ru 

 

297 

Бекжанова Гүлназ 

Акушерка 87074248078 bekzanovagulnaz4@gmail.co

m 

 

298 

Болатова Айгерім 

Болатқызы 

Акушерка 87786452383 bolatovaaigerim1999@gmail.c

om 

 

299 

Досмагамбетова Ақбота 

Бақтығалиқызы 

Акушерка 87763471746 dosmagambetovaabotakan@m

ail.ru 

 

300 

Есболатова Айымгүл 

Салауатқызы 

Акушерка 87769156000 аyimgulesbolatova2001@gmai

l.com 

 

301 

Есболова Жаннұр 

Жамбылқызы 

Акушерка 87005651996 zyesbolova@gmail.com 

 

302 

Есенгалиева Айару 

Галламқызы 

Акушерка 87473838615 aiaru.esengalieva@icloud.com  

 

303 

Жаметова Гүлнара 

Даукенқызы 

Акушерка 87718673383 zametovagulnara@gmail.com  

304 

Жанболатова Гулрайхан 

Жанболатқызы 

Акушерка 87085457020 zhanbolatova01@inbox.ru 

 

305 
Ибрашева Аяжан 

Акушерка 87026192210 aya.ibr010809@gmail.com 

 

306 

Ізбасарова Дана 

Мирманқызы 

Акушерка 87769192963 danaizbasarova09@gmail.com 

 

307 Ізтөлеу Мөлдір Талғатқызы Акушерка 87774698420 iztoleu00@gmail.com  

308 
Қобланқызы Әдемі 

Акушерка 87712783808 koblankizi01@gmail.com 

 

309 

Құтжанова Маржан 

Махамбетқызы 

Акушерка 87753114912 maryakutzhanova09012001@g

mail.com 

 

310 

Мендібай Жангүлім 

Асыланқызы 

Акушерка 87002521560 mendibayzhangulim@gmail.co

m 

 

311 

Насипкалиева Аида 

Бекқалиқызы 

Акушерка 87718664578 nasipkalieva04a@gmail.com 

 

312 

Серікқали Ақбөбек 

Талғатқызы 

Акушерка 87472564648 akbobek.serikkali@gmail.com 

313 

Сәлімқызы Гаухар 

Акушерка 87714326781 salimovnagauhar057@gmail.c

om 

 

mailto:abilkasova2020@bk.ru
mailto:danamaratova01@mail.ru
mailto:sandiamangeldina@gmail.com
mailto:amanova.asem00@mail.ru
mailto:arukazhenis9400@mail.ru
mailto:bekzanovagulnaz4@gmail.com
mailto:bekzanovagulnaz4@gmail.com
mailto:bolatovaaigerim1999@gmail.com
mailto:bolatovaaigerim1999@gmail.com
mailto:dosmagambetovaabotakan@mail.ru
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314 

Сытдыкова Бақтыгүл 

Құрманғазықызы 

Акушерка 87775164681 baktygulsytdykova@gmail.co

m 

 

315 

Тлегенова Тлектес 

Тлеккабыловна 

Акушерка 87472876067 tlegenovat9798@gmail.com 

 

316 

Уметаева Раушан 

Азаматовна 

Акушерка 87775960595 raush.umetaeva.95@gmail.co

m  

 

317 

Хамидолла Аяжан 

Ғарифуллақызы 

Акушерка 87082962757 khamidollaa@Icloud.com 

 

318 

Хамидуллина Асылхан 

Саламатовна 

Акушерка 87052675947 asylkhan.khamidullina@mail.r

u 

 

319 

Хасан Ақгүлім 

Серікбайқызы 
Акушерка 

87714832654 Khassanovaakgulim@gmail.co

m 

 

320 

Абдиева Умида 

Яхшиликқызы 

 Сестринское   дело 87761076610 Umit.abdieva@mail.ru 

321 Аблай Толқын Аблайқызы Сестринское   дело 87769175317 ablajtolkyn@gmail.com 

322 

Арыстанова Фариза 

Кайржанова 

Сестринское   дело 87071640189 arystanovafariza1989@gmail.c

om 

323 

Баймулдина Альбина 

Ержанқызы 

Сестринское   дело 87477345048 albina.baimuldina@mail.ru 

324 Байниязова Анар Асқаровна Сестринское   дело 87779742509 anarabajniazova@gmail.com 

325 Бақасова Гүлден Жаикқызы Сестринское   дело 87075910673 bakasovagulden@gmail.com 

326 

Елеуова Диляра 

Мерекеқызы 

Сестринское   дело 87779791201 eleuovadilara43@gmail.com 

327 

Еншалла Камила 

Мендыбайқызы 

Сестринское   дело 87076494145 ekami@mail.ru 

328 Әліп Ұлболсын Мәдиқызы Сестринское   дело 87714335617 alipulbolsyn@mail.ru 

329 

Жексенғали Сақыпжамал 

Нұрболатқызы 

Сестринское   дело 87718661339 Zheksengalieva03@mail.ru 

330 

Зинуллина Гүлжан 

Бауыржанқызы 

Сестринское   дело 87058030942 gulzhan.zinullina@bk.ru 

331 

Кеманова Алтыншаш 

Иброхимқызы 

Сестринское   дело 87071631147 Kemanova25031967@gmail.c

om 

332 

Қойшыбаева Айсезім 

Бақтыбайқызы 

Сестринское   дело 87478136625 koishibaevaaisezim@gmail.co

m 

333 

Қоңырова Көркем 

Романқызы 

Сестринское   дело 87714330118 konyrova03@mail.ru 

334 

Максутова Назерке 

Сәрсенбіқызы 

Сестринское   дело 87052301542 nazerkemaksutova03@gmail.c

om 

335 

Маратова Шұғыла 

Қанағатқызы 

Сестринское   дело 87056258228 qanagatovna03@gmail.com 

336 

Махамбетова Меңсұлу 

Махамбетқызы 

Сестринское   дело 87057900105 makhambetova95@mail.ru 

337 

Нуретова Марал 

Асылбековна 

Сестринское   дело 87711512702 maralym19@mail.ru 

338 

Оразалиева Анеля 

Жанболатқызы 

Сестринское   дело 8705141078 orazalievaanela28@gmail.com 

339 

Сарсеналиева 

АлтынМуқанбетқалиқызы 

Сестринское   дело 87712789899 sarsenalieva3@mail.ru 

340 Серік Ақгүл Боранбайқызы Сестринское   дело 87473623858 makhambetova95@mail.ru 

341 

Төлжан Дильназ 

Талғатқызы  

Сестринское   дело 87713769279 tolzhandilnaz@gmail.com 

342 Уресова Асем Ахметқызы Сестринское   дело 87773630750 asem.ahmetkyzy.03@mail.ru 

343 

Шамғон Айнұр 

Асылбекқызы 

Сестринское   дело 87762910036 ainurshamgon0@gmail.com 

344 Шонаева Қымбат Сестринское   дело 87714329686 kymbat.tusipova@gmail.com 

mailto:baktygulsytdykova@gmail.com
mailto:baktygulsytdykova@gmail.com
mailto:tlegenovat9798@gmail.com
mailto:khamidollaa@Icloud.com
mailto:asylkhan.khamidullina@mail.ru
mailto:asylkhan.khamidullina@mail.ru
mailto:Khassanovaakgulim@gmail.com
mailto:Khassanovaakgulim@gmail.com
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Қайратқызы 

345 

Абилкаирова Урик 

Ержановна 

Лечебное  дело 87055144036 Abilkairovaurik@gmail.com  

346 

Адирова Нұржанат 

Тенелқызы 

Лечебное  дело 87074528780 Adirovanurjanat@gmail.com 

347 

Азиргалиева Мөлдір 

Саматқызы 

Лечебное  дело 87775679699 Azirgalieva@list.ru 

348 Асқарқызы Райхангүл Лечебное  дело 87024716074 askarkyzyraikhan1@gmail.ru 

349 

Баймұқанова Айгерім 

Қуантайқызы 

Лечебное  дело 87473628105 baimukanovaaigerim@gmail.r

u 

350 

Бекболова Айзада 

Мадиярқызы 

Лечебное  дело 87770616620 aiza.bekbolova@gmail.ru 

351 Газизова Риза Тельмановна Лечебное  дело 87052055369 Gaziriza31@gmail.ru 

352 

Дайырова Гульфира 

Авадовна 

Лечебное  дело 87059844134 guleeeka01abatovna@mail.ru 

353 

Джамалова Малина 

Шоназаровна 

Лечебное  дело 87075881586 Dzamalova.mm@gmail.ru 

354 

Есболаева Асылай 

Қанатқызы 

Лечебное  дело 87756537302 aesbolaeva@list.ru 

355 Ерболатқызы Нұрсауле Лечебное  дело 87474719371 nursaule.erbolatkyzy@bk.ru 

356 Кажимов Ақжол Ернакаұлы Лечебное  дело 87053280314 akzholkazhimov@gmail.com 

357 

Катжанова Зульфат 

Рустамовна 

Лечебное  дело 87474506010 katzhanovazulfat@gmail.com 

358 

Қуанышалиева Сұлутас 

Кәдірқызы 

Лечебное  дело 87056383836 sulutas.kadir@mail.ru 

359 

Қаменов Ерасыл 

Сулейменұлы 

Лечебное  дело 87055179515 Erow280800@gmail.ru 

360 

Магзумова Лаура 

Искаковна 

Лечебное  дело 87758227437 magzumovalaura2001@gmail.

com 

361 

Мырзакен Санжар 

Жеңісұлы 

Лечебное  дело 87071618446 murzakens@gmail.ru 

362 

Маратова Аягүл 

Талғатқызы 

Лечебное  дело 87056382494 Maratovaaagul@gmail.ru 

363 

Нуркашева Мадина 

Шавхатовна 

Лечебное  дело 87071618446 nurkasheva_photography@mai

l.ru 

364 

Талапова Гүлнұр 

Қайырбековна 

Лечебное  дело 87769487579 G.qairbekqyzy@gmail.com 

365 

Тулентаева Нуржауған 

Нурзатқызы 

Лечебное  дело 87759138867 Nurzhaugan2002001@gmail.r

u 

366 

Утеш Улмекен 

Серікқалиұызы 

Лечебное  дело 87054432562 Bekulan2018@gmail.ru 

367 

Халелов Бақдаулет 

Рулланович 

Лечебное  дело 87004342000 Halelovbakdaulet@gmail.ru 

368 

Хайруллина Алтын 

Нурланқызы 

Лечебное  дело 87058196493 altynnurlanovna@gmail.com 

369 

Чигирева Ақбота 

Маратқызы 

Лечебное  дело 87475827682 Akbota_0301@mail.ru 

370 

Шагиева Алина 

Қуандықовна 

Лечебное  дело 87715971127 alinashagieva2000@gmail.ru 

371 

Базарбай  

ИльфатТлеккабылович 

Лечебное  дело 8747384

308 

Bazarbay0001@bk.ru 

372 

Балтабаев Дархан 

Болатович 

Лечебное  дело 87785518510 Zhirenovov@Mail.Ru 

373 

БижановАлибекКаныб

екулы 

Лечебное  дело 87012010202 

 

Bizhanovalibek_00@Gm

ail.com 

374 

Даулова Дана 

Муратова 

Лечебное  дело 87055664086 

 

dana.daulova99@gmail.c

om 
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mailto:baimukanovaaigerim@gmail.ru
mailto:aiza.bekbolova@gmail.ru
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mailto:aesbolaeva@list.ru
mailto:nursaule.erbolatkyzy@bk.ru
mailto:akzholkazhimov@gmail.com
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mailto:alinashagieva2000@gmail.ru
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375 

ЕдресоваАйданаЖенис

овна 

Лечебное  дело 87473775237 

 

aidanaedresova64@gmail

.com 

376 

Есенгелді Лэйла 

Жасұланқызы 

Лечебное  дело 8747 256 2171 

 

Lejlaesengeldy5@gmail.c

om 

377 

Измуханова Алина 

Нуржановна  

Лечебное  дело 87076773168 

 

alinaizmuhanova@gmail.

com 

378 

Калинина Любовь 

Сергеевна 

Лечебное  дело 87762131395 

 

Lyuba_Korokova@Mail.r

u 

379 

Кереев Абзал 

Кайыргалиевич 

Лечебное  дело 7708 131 4574 Kereev.Abzal1999@gmai

l.com 

400 

Лоскутова Любовь 

Александровна 

Лечебное  дело 87776510133 loskutova162000@gmail.

com 

401 

Луганская Лилия 

Сергеев 

Лечебное  дело 87055915157 

 

Luganskaalilia08@gmail.

ru 

402 

Максотова Айкоркем 

Женісбекқызы 

Лечебное  дело 87750765937 

 

Aikorkem.maksotova.01

@gmai.com 

403 

Мамбеталиев Алибек 

Тюлебаеыич 

Лечебное  дело 87075749661 mambetaliev2106@gmail

.com 

404 

Милушкина Милана 

Валерьевна 

Лечебное  дело 87055149138 milana.milushkina@gmai

l.com 

405 

Мендрасимова Нурлы 

Қайырханқызы 

 

Лечебное  дело 7 777 204 

4286 

Nur.mendrasimjva@mail.

com 

406 

Мырзагалиева Аружан 

Нұрболатқызы 

Лечебное  дело 87761408038 aruzhaye@bk.ru 

407 Саинов Бвту Caинұлы Лечебное  дело 77712787075 Batu.sayynov@inbox.ru 

408 

Сарбалакова Саяна 

Саиновна 

Лечебное  дело 87770619353 sarbalakovasaiko2001@g

mail.com 

409 

Серіков Жангельді 

Серікұлы 

Лечебное  дело 77085822127 Serikov07_Zh@Gmail.C

om 

410 

Талиев 

ДамирМураддымович 

Лечебное  дело 7 747 396 

2199 

Damir99t@icloud.com 

411 

Темешова Назерке 

Адилбековна 

Лечебное  дело 87007331997 

87716408263 

temesheva@Gmail.Com 

Zholengaliev.Nur@Iclou

d.Com 

412 

Тукашева Диляра 

Ринатовна 

Лечебное  дело 877478810704 Tukashevadilyara@Gmai

l.Com 

413 

Узилова Анастасия 

Юрьевна  

Лечебное  дело 8771824650,   

87762397047 

 

uzilovanastya@gmail.co

m 

414 

Фазылов Бекзат 

Ержанұлы 

Лечебное  дело 7705 590 9390 

 

Fazylov06.08.@mail.ru 

415 

Шахова Виктория 

Викторовна  

Лечебное  дело 87472804815 

 

viktoriasahova195@gmai

l.com 

416 

Серік Әлия Бауыржанқызы Сестринское   дело- 

12 

87712138365 serikliya0702@gmail.com 

417 

Балғабаева Ақбаян 

Бекбулатқызы 

Сестринское   дело- 

-21 

87077958023 bab090102@gmail.com 

418 

Дауленова Жайна 

Нуржановна 

Сестринское   дело- 

27 

87052176464 dauletova.zh95@icould.com 

419 

Сағынбаева Жаркынай Сестринское   дело-

23 

87020985622 Sagynbayeva0202@mail.ru 

mailto:Kereev.Abzal1999@gmail.com
mailto:Kereev.Abzal1999@gmail.com
mailto:Luganskaalilia08@gmail.ru
mailto:Luganskaalilia08@gmail.ru
mailto:aruzhaye@bk.ru
mailto:temesheva@Gmail.Com
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420 

Маннапова Анар 

Ақылболатқызы 

Сестринское   дело- 

25 

87711559878 mannapova.anar@gmail.com 

421 

Мұратова Айкөркем 

Айтқалиқызы 

Сестринское   дело- 

23 

87716658297 aikoaitkalikizi@gmail.com 

422 

Сакенова Назерке Сестринское   дело-

23 

87710545808 nazerkesakenova02@gmail.ru 

423 

Борангалиева Дильназ Сестринское   дело-

23 

87055129418 borangalievadilnaz@gmail.co

m 

424 

Жұбатқанова Жансая Сестринское   дело-

11 

87785648567 zubatkanovamajgul@gmail.co

m 

425 

Исмагулова Эльянора Сестринское   дело- 

11 

87071735238 elyanora.ismagulova@bk.ru 

426 

Есимова Шұғыла Сестринское   дело- 

11 

87479175044 esimova_sh@mail.ru 

427 

Безьянова Тамара 

Александровна 

Сестринское   дело- 

11 

87081858950 tamara.biezianova@mail.ru 

428 

Рамазан Римма Саматқызы Сестринское   дело-

19А 

87074507642 foraklient467@gmail.com 

429 

Есет Мәдина 

Кенжеғалиқызы 

Сестринское   дело-

19Б 

8 707 210 68 30 azamataskarov191@gmail.co

m 

430 

Ниязбекова Динара 

Балтабековна 

Сестринское   дело-

35 

87074274611 niyazbekovadinara@mail.ru 

431 

Бисенгалиева Гулбану 

Махсотовна 

Сестринское   дело 

-35 

87712970636 gulbanuajsuakova5@gmail.co

m 

432 

Бисекешова Зульфия 

Орынбасаровна 

Сестринское   дело 

-35 

87781395172 zulfiabissekeshova@mail.ru 

433 

Кабдошева Аида Аскаровна Сестринское   дело- 

35 

87073325201 aidakabdosheva@yandex.kz 

434 

Ғайнеш Әсем Серікқызы Сестринское   дело- 

33 

87752597915 Gaineshovaasem@gmail.com 

435 

Сапанова Диана 

Альбековна  

Фармация- 21 8 707 279 8514 sapanova07@gmail.com  

436 

Булатова Айгоркем 

Нурлановна 

Фармация- 21 87088521868  aikobulatova00@gmail.com 

437 

Газезова Гулнар 

Нариманкызы 

Фармация- 21 87763442601 gazezovaglnar@gmail.com 

438 

Ескакова Данагул 

Сериккызы 

Фармация- 21 87474971124 serikova.danok@gmail.com 

439 

Акимжанова Акжибек 

Тулегенкызы 

Фармация- 21 87718653664 akzhibek.2002@mail.ru 

440 

Капанова Наргиза 

Болатовна  

Фармация- 21 87073094394 nargizakapanova2016@gmail.

com 

441 

Кизекенов Айдар 

Биржанулы  

Фармация- 21 87773655477 wd4zb19835@gmail.com 

442 

Нурмагамбетова Сабина 

Нурболатовна  

Фармация- 21 87006693525 nurmahambetova.1997@inbox

.ru 

443 Жогло Валерия Сергеевна Фармация -11 8 705 872 80 44 valeriazhoglo@mail.ru 

444 

Казбаева Даяна 

Бауржановна 

Фармация -11 8 708 233 46 69 d.kazbaeva280503@icloud.co

m 

445 

Рысқали Аманжан 

Талапұлы 

Фармация -11 8 747 761 44 74 amanaman2003@mail.ru 

446 

Сағынғалиева Ботакөз 

Нұрланқызы 

Фармация -11 8 705 217 12 72 botasagingalieva@gmail.com 

447 Сапарова Карина Ерлановна Фармация -11 8 707 279 40 35 saparova417@gmail.com 

448 Сапина Дина Сабитовна Фармация -11 8 707 758 79 72 Sapina.dina@icloud.com 

449 Саяшкина Дарья Олеговна Фармация -11 8 708 931 34 58 darya.sayashkina@mail.ru 

450 

Шарипова Нұрайна 

Асылбекқызы 

Фармация -11 8 776 279 58 95 sharipovanuraina@gmail.com 

451 

Жаскайратова Акерке 

Болатовна  

Фармация -31 87058119296 

 

Bolatovna_00a@bk.ru 

mailto:valeriazhoglo@mail.ru
mailto:d.kazbaeva280503@icloud.com
mailto:d.kazbaeva280503@icloud.com
mailto:amanaman2003@mail.ru
mailto:botasagingalieva@gmail.com
mailto:saparova417@gmail.com
mailto:Sapina.dina@icloud.com
mailto:darya.sayashkina@mail.ru
mailto:sharipovanuraina@gmail.com
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452 

Жасулан Акманер 

Габиденкызы 

Фармация -31 87082483678 zhasulan.akmaner@mail.ru 

453 

Камешова Сабина 

Ерулановна  

Фармация -31 87471130609 

 

kameshovasabina9@gmail.co

m 

454 

Максут Дильназ 

Рустамкызы 

Фармация -31 87785520052 Maksut.dilnaz01@gmail.com 

455 Сапар Аружан Асланкызы Фармация -31 87075580782 aruzhanss_07@mail.ru 

456 

Сатбаев Артур 

Халыкбекович  

Фармация -31 87057961165 

 

artursatbaev@mail.ru 

457 

Салауат Аружан Тилеккызы Фармация -31 87762077783 

 

salauat.aa@mail.ru 

458 

Танатова Аружан 

Куандыккызы 

Фармация -31 87774974801 

 

aruzhantanatova01@mail.ru 

459 

Тилеккабыл Жангуль 

Мейыржанкызы 

Фармация -31 87785514472  

460 

Атошева Алтынай 

Жайсанбекқызы 

Лабораторная 

диганостика 

87072854690 altynaiatosheva@mail.ru 

461 

Әліп Мейрамгүл Мәдиқызы Лабораторная 

диганостика - 21 

87073453513 Alipmeiramgul@mail.ru 

462 

Қазымова Дамира 

Қанайбекқызы 

Лабораторная 

диганостика - 21 
87053810448 kazymovadamira@mail.ru 

463 

Қайыржан Гүлдана 

Нұртасқызы 

Лабораторная 

диганостика - 21 
87473120561 Kairzhan2001@inbox.ru 

464 

Оспанғалиева Құндыз 

Есетқызы 

Лабораторная 

диганостика - 21 
87086515213 Kunduz.kundiz66@gmail.com 

465 

Сақтай Әсима 

Бауыржанқызы 

Лабораторная 

диганостика - 21 
87085815021 asimasaktaj@gmail.com 

466 

Саматова Жайна 

Саматқызы 

Лабораторная 

диганостика - 21 
87088355014 zajnasamatova3@gmail.com 

467 

Туралиева Мариям 

Васильевна 

Лабораторная 

диганостика - 21 
87471154601 turalievamariam@gmail.com 

468 

Утегулова Гүлден 

Саматовна 

Лабораторная 

диганостика - 21 
87078720068 guldenutegulova@mail.ru 

469 

Жанғали Торғын Лабораторная 

диганостика - 21 
87072108467 Aqtorgyn.000@mail.ru 

470 

Муратқалиева Айбибі 

Ескендірқызы 

Лабораторная 

диганостика - 21 
87771800838 muratkali.a.e@mail.ru 

471 

Тулеушова Айгерім 

Серікқызы 

Лабораторная 

диганостика - 21 
87058224281 Aigeraserik01@gmail.com 

472 

Шағуан Нұрлан Гигиенист-

эпидемиолог-21 

876076162 shaguanov07@gmail.com 

473 

Самат Ақбота Гигиенист-

эпидемиолог-21 
87472720301 akbotasamat@bk.ru 

474 

Муратова Данагуль Гигиенист-

эпидемиолог-21 
874777853980 zgalialma8@gmail.com 

475 

Кадиров Амандық Гигиенист-

эпидемиолог-21 
87055922409 kadirovamandyk01@gmail.co

m 

476 

Мендыгалиева Карина Гигиенист-

эпидемиолог-21 
87716488286 Mendygalievakarina654@gma

il.com 

477 

Утепбергенова Айжамал Гигиенист-

эпидемиолог-21 
87074324827 utepbergenovaaizhamal@gmai

l.com 

478 

Батырбекұлы Райымбек Гигиенист-

эпидемиолог-21 
87778590303 rbatyrbekly@gmail.com 

479 

Ғабдікәрімов Диас Гигиенист-

эпидемиолог-21 
87715962808 dgabdukarimov@gmail.com 

480 

Досмухамбетова Аида Гигиенист-

эпидемиолог-21 
87051664134 aida_dos01@list.ru 

481 

Еслаева Нурайна Гигиенист-

эпидемиолог-21 
87081786437 eslaevanuraina01@gmail.com 

482 

Жақсығалиева Тілекші Гигиенист-

эпидемиолог-21 
87052203374 tilekshijaksigalieva@gmail.co

m 
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483 

Маратова Зарина Гигиенист-

эпидемиолог-21 
87072159496 maratovzarina@gmail.com 

484 

Малаев Еламан  Гигиенист-

эпидемиолог-21 
87771307947 ElamanMalaev@gmail.com 

485 

Назарбеков Ернар Гигиенист-

эпидемиолог-21 
87475585242 ernarnazarbekov07@gmail.co

m 

486 

Курманова Диана Сестринское   дело 

-37 

87775661699 Dkurmanova78@gmail.com 

487 

Салауатова Карина Сестринское   дело 

-37 

87781484545 salauatovakarina@gmail.com 

488 

Сабитова Диана Сестринское   дело 

-37 

87074514794 Sabitovadiana584@gmail.com 

489 

Бақтығали Қаркөзайым 

Жүсіпқызы 

Сестринское   дело 

-33 

87752437842 karakozaiymbaktygali@gmail.

com 

490 

Дарханова Альбина 

Дархановна 

Сестринское   дело 

-33 

87473624127 darhanovaalbina21@gmail.co

m 

491 

Куанышева Альфия 

Ескендировна 

Сестринское   дело 

-33 

87786063113 kuanishevaalfiya2401@gmail.

com 

492 

Нұретова Дана 

Махаббатқызы 

Сестринское   дело 

-33 

87786413503 dana.nuretova10@gmail.com 

493 

Максина Юлия Алексеевна Сестринское   дело 

-12 

77769178465 yulichka.maksina@inbox.ru 

494 

Полуэктова Юлия 

Сергеевна 

Сестринское   дело 

-12 

77769215324 poluektova0708y@gmail.com 

495 

Бактыгереева Лизаман Сестринское   дело 

25 

87775213222 baktgereevaliza@gmail.c

om 

496 

Қанатова Назира Сестринское   дело 

25 

87058495289 nazirakanatova588@gmai

l.com 

497 

Жұпбаева Данагул Сестринское   дело 

25 

87053907672 dananigmetzhankyzy@g

mail.com 

498 

Жанболатова Айнара Сестринское   дело 

25 

87714329910 ainarazhanbolatova80@g

mail.com 

499 

Сабитова Аяулым Сестринское   дело 

25 

87775668499 Sabitova0078@gmail.co

m 

500 

Ізбассарова Жадыра Сестринское   дело 

25 

87058141095 izbasarova.zh07@gmail.c

om 
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5-қосымша 

Список интервью в базах с медицинскими работниками 

№ ФИО Место работы Должность 

1 Жумашева Рита 

Тулеуовна  

ГКП на ПХВ 

"Областная 

многопрофильная  

больница" аптека 

Заведующая 

аптекой 

2 Хайрова Акмарал 

Кайратовна 

ГКП на ПХВ 

"Областная 

многопрофильная  

больница"  

Главная медсестра 

3 Мурзахметов 

Арман 

Зағипарович 

ГКП на ПХВ 

"Городская 

многопрофильная 

больница" 

Директор 

4 Каракузова 

Гульнара 

Амирхановна 

ГКП на ПХВ 

"Городская 

многопрофильная 

больница" 

Главная медсестра 

5 Калиева Светлана 

Гинятовна 

ГКП на ПХВ 

"Областная 

многопрофильная  

больница" дневной 

стационар 

Старшая медсестра  

6 Мулдахметова 

Жупар Сериковна 

ГКП на ПХВ 

"Областная 

многопрофильная  

больница"  

отделение 

травмотологии 

Старщая медсестра 
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6-қосымша 

Список работодателей  

№ ФИО Место работы Должность Номер телефона 

1 Кауымбаева Мира 

Нурлановна 

«Управления 

санитарно- 

эпидемиологического 

контроля» г Уральска 

Заведующая 

отделением 

87055911890 

2 Утепова 

Гүлбагида 

Газизовна 

ГКП на ПХВ 

«Городская 

поликлиника №6» 

Завлабораторией  87756886305 

3 Тажекенова 

Гульсара 

Мадениетовна 

ГКП на ПХВ 

«Областной 

перинатальный 

центр»  

Главная медсестра 87055928587 

4 Курмашева 

Майра 

Кубайдулловна 

ГКП на ПХВ 

"Областная станция 

скорой медицинской 

помощи" 

Главный фельдшер 87477605108 

5 Жумашева Рита 

Тулеуовна  

ГКП на ПХВ 

"Областная 

многопрофильная  

больница" аптека 

Заведующая 

аптекой 

87775654954 

6 Хайрова Акмарал 

Кайратовна 

ГКП на ПХВ 

"Областная 

многопрофильная  

больница"  

Главная медсестра 87752823757 

7 Ермеккалиева 

Светлана 

Борисовна 

ГКП на ПХВ « 

Городская 

поликлиника №1» 

Директор 87773302449 

8 Хайрекешев 

Арман Серикович 

ТОО «Медицинский 

центр» 

Заместитель 

директора по 

лечебной работе 

87076222543 

9 Ахметова Надия 

Абриковна 

ШЖҚ "Облыстық  

жұқпалы аурулар 

ауруханасы" МКК 

Директор 87715657775,                    

87753735952 

10 Аймурзиева 

Маншук 

Кудайбергеновна 

ТОО «Медцентр» Главная медсетра 87029322377 

11 Утешев Мадияр 

Амангельдиевич 

ГКП на ПХВ 

"Областная станция 

скорой медицинской 

помощи" 

Директор 87054120944 

12 Нургалиева 

Акжарқын 

Отаровна  

ГКП на ПХВ « 

Городская 

поликлиника №3» 

Главная медсестра 87051276610 

13 Куандыкова 

Кунзира 

Утешовна 

ГКП на ПХВ « 

Городская 

поликлиника №6» 

Главная медсестра 87021974222 

14 Токсанов Ерлан  

Виленович 

ГКП на ПХВ 

"Областной 

онкологический 

диспансер 

Директор 87777914605 
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15 Каракузова 

Гульнара 

Амирхановна 

ГКП на ПХВ 

"Городская 

многопрофильная 

больница" 

Главная медсестра 87770615102 

 

Список работодателей участвовавшие в ZOOM  конференции 

№ ФИО Место работы Должность Номер телефона 

1 Утепова 

Гүлбагида 

Газизовна 

ГКП на ПХВ 

«Городская 

поликлиника №6» 

Завлабораторией  87756886305 

2 Тажекенова 

Гульсара 

Мадениетовна 

ГКП на ПХВ 

«Областной 

перинатальный 

центр» 

Главная медсестра 87055928587 

3 Хайрова Акмарал 

Кайратовна 

ГКП на ПХВ 

"Областная 

многопрофильная  

больница" 

Главная медсестра 87752823757 

4 Хайрекешев 

Арман Серикович 

ТОО «Медицинский 

центр» 

Заместитель 

директора по 

лечебной работе 

87076222543 

5 Аймурзиева 

Маншук 

Кудайбергеновна 

ТОО «Медцентр» Главная медсетра 87029322377 

6 Куандыкова 

Кунзира 

Утешовна 

ГКП на ПХВ « 

Городская 

поликлиника №6» 

Главная медсестра 87021974222 

7 Токсанов Ерлан  

Виленович 

ГКП на ПХВ 

"Областной 

онкологический 

диспансер 

Директор 87777914605 
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7-қосымша 

Список штатных  преподавателей Западно – Казахстанского Высшего медицинского 

колледжа для анкетирования 

№ ФИО Уч.степе

нь/ 

уч.звани

е 

Место 

работы 

Должност

ь 

Стаж в 

образова

нии 

Телефон 

e-mail 

 

1 Исимова 

Жанар 

Тнейбаевна                       

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

35 лет 87055127924 

zhanar.isimova@bk.ru 

2 Бергенова 

Даметкен 

Ерболатовна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

29 лет 87055233986 

bergenova75@bk.ru 

3 Габдуллина 

Гульмира 

Сайлауовна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

30 лет 87752125469 

gabdullina_gulmira@b

k.ru 

4 Гупранов 

Канат 

Сагиндиков

ич 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

20 лет   74740158020 

kgs-76@mail.ru 

5 Жумагалиев 

Аян 

Жанузакови

ч                  

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

29 лет 87007673103 

ayan75ayan@mail.ru 

6 Ундаганова 

Эльмира 

Куанышевна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

30 лет 87016586991 

elmira1203@mail.ru 

7 Исимов 

Муратолла 

Увалиевич                  

 Западно – 

Казахстан

ский 

преподава

тель 

34 года 87714849662 

isimov.muratolla@mail

.ru 
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Высший 

медицинск

ий 

колледж 

8 Кубиева 

Шынар 

Бекбулатовн

а 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

23 года 87475766564 

shinnar1234@mail.ru 

9 Кабылтаева 

Аида 

Куандыковн

а        

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

17 лет   87755759256 

kabiltaeva81@mail.ru 

1

0 

Мукашев 

Асхат 

Узакбаевич 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

19 лет 87475747292 

Askhatmukashev81@g

mail.com 

1

1 

Сарсенбаева 

Жаннат 

Байжановна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

12 лет 87478720384 

zhanna-zhanna-

1983@list.ru 

1

2 

Шатахова 

Алма 

Аяпкалиевн

а 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

34 года 87758363236 

Shatakhova.alma@ 

mail.ru 

1

3 

Жапақова 

Алмагүл 

Қазболатқыз

ы            

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

9 лет   87014387239 

alma_2380@mail.ru 

1

4 

Мусина 

Кунзада 

Мутигуллов

на 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

преподава

тель 

35 лет 87013157646 

mussina68@kmail.ru 

 

mailto:mussina68@kmail.ru
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колледж 

1

5 

Мухтарова 

Айдана 

Сайлаубеков

на 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

1 год 6 

мес 

87475375115 

aidana_iskra@mail.ru 

1

6 

Жанбыршин

а Жаркынай 

Жангелдиев

на 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

5 лет   87076032327 

zharkynay.zhanbyrshin

a@bk.ru 

1

7 

Саханова 

Ляйла 

Муратовна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

6 лет   87759907088 

leila.sakhanova@mail.r

u 

1

8 

Таржманова 

Мейрамгул 

Талаповна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

7 лет 87474742371 

tarzhmanova91@mail.r

u 

1

9 

Байгазиева 

Мира 

Кайдаровна                        

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

18 лет 87076469203 

baigazieva.mira@bk.ru 

fiz.anat@mail.ru 

 

2

0 

Умбетова 

Айкоркем 

Алижановна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

3 года 6 

мес 

87476039885 

fiz.anat@mail.ru 

 

2

1 

Бискалиева 

Гульнария 

Юсуповна                

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

13 лет 87753737163 

gulnarbiskalieva@gmai

l.com 

2 Жапашова магистр Западно – преподава 5 лет   87014352236 

mailto:baigazieva.mira@bk.ru
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2 Индира 

Абдукаримо

вна 

ОЗД Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

тель indira_78@iist.ru 

 

2

3 

Алибаева 

Гаукар 

Аушатовна                        

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

45 лет 87471056141 

gaukar_1953@mail.ru 

 

2

4 

Бердиева 

Гулзәр 

Қосаманқыз

ы                     

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

5 лет   87752362492 

Gulzar_3_92 @mail.ru 

 

2

5 

Гусманова 

Лаура 

Кдырашевна                     

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

5 лет   87774682391 

Laura.gusmanova@mai

l.ru 

2

6 

Жумина 

Гульфайрус 

Ерболатовна             

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

5 лет   87026784525 

gulfari2183@mail.ru 

 

2

7 

Мухамбетжа

нова 

Асылзада 

Сапаргалиев

на 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

13 лет 87784490701 

m_assylzada_s@mail.u 

2

8 

Петренко 

Валентина 

Александро

вна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

33 года 87772752141 

valya.petrenko.51@mai

l.ru 

2

9 

Сариева 

Кулян 

Хамидуллие

вна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

преподава

тель 

25 лет 87781060707 

ksarieva11@gmail.com 

mailto:gaukar_1953@mail.ru
mailto:gulfari2183@mail.ru
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медицинск

ий 

колледж 

3

0 

Утеулиева 

Дана 

Забухановна 

магистр 

Биологи

и 

Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

7 лет 87774764119 

dana-uteulieva@mail.ru 

3

1 

Курноскина 

Вера 

Петровна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

40 лет 87771950956 

kurnoskina.vp@gmail.c

om 

3

2 

Алмагамбет

ова 

Гульмира 

Ибрагимовн

а           

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

7 лет   87773994950 

gull-mira7@mail.ru 

 

3

3 

Бисариева 

Макпал 

Саматовна                          

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

2 года 6 

мес 

87757947608 

makpal.1986@mail.ru 

3

4 

Ермекова 

Аселим 

Булекбаевна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

2 года 6 

мес 

87474846024 

alua_rufat@mail.ru 

3

5 

Кенжина 

Назым 

Касымгалие

вна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

1 год 6 

мес 

87780477174 

n_a_z_y_m1971@mail.

ru 

3

6 

Набигалиева 

Махаббат 

Даулеткалие

вна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

2 года 6 

мес 

87022408280 

nabigalieva@bk.ru 

 

mailto:gull-mira7@mail.ru
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3

7 

Нурдаулетов

а Мадина 

Ерболатовна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

1 год 6 

мес 

87769133527 

madishyn2903@mail.ru 

3

8 

Семгалиева 

Сандугаш 

Бакитовна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

3 года 6 

мес 

87753005143 

semgalieva76@bk.ru 

3

9 

Тажкенов 

Орынбасар 

Нигметкали

евич 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

9 лет 87774799989 

orynbasar.tazhkenov@

mail.ru 

4

0 

Утебалиева 

Гулназ 

Магжановна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

5 лет 87078546568 

gul_naz1986@mail.ru 

4

1 

Исмагулова 

Гульсара 

Шакимовна  

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

6 лет 87013854563 

gulsara1954@gmail.co

m 

4

2 

Трунова – 

Федулеева 

Наталья 

Викторовна 

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

4 года 87013949456 

trunova-

feduleeva@mail.ru 

4

3 

Абужалитов 

Аманжол 

Заевич                            

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

10 лет 87078977467 

abuzhalitov-

aman.@mail.ru 

amanzholsulpak@gmail

.com 

 

 

4

4 

Бактыгалиев 

Мерей 

Маратович                        

 Западно – 

Казахстан

ский 

преподава

тель 

2 года 6 

мес 

87477854888 

merey.baktygaliev@ma

il.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atrunova%2dfeduleeva@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atrunova%2dfeduleeva@mail.ru
mailto:abuzhalitov-aman.@mail.ru
mailto:abuzhalitov-aman.@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aamanzholsulpak@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aamanzholsulpak@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amerey.baktygaliev@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amerey.baktygaliev@mail.ru
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Высший 

медицинск

ий 

колледж 

 

4

5 

Габдрахимо

в Мерлан 

Курмангали

евич       

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

7 лет   87785454531 

 Dilitus84@mail.ru 

 

 

4

6 

Дусекенова 

Алтынай 

Куанышкал

иевна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

2 года 6 

мес 

87011539449 

altynay.dusekenova@m

ail.ru 

 

 

 

4

7 

Дюсенбаева 

Айгерм 

Жанкелдыев

на 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

1 год 6 

мес 

87027907924 

aigerm-91@mail.ru 

 

 

 

4

8 

Куздавлетов

а Алтынай 

Тенишкалие

вна 

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

2 года 6 

мес 

87016360817 

altynai_0978@mail.ru 

 

 

4

9 

Муфтахиева 

Айгул 

Кажмуратов

на 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

12 лет 87024237747 

aigul.muftahieva@mail.

ru 

 

5

0 

Шунаева 

Баянслу 

Каирмановн

а 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

32 года 87754133335 

b.shunaeva@ mail.ru 

 

5

1 

Орынбасаро

ва Аида 

Жетпісовна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

преподава

тель 

6 мес 87085200366 

orynbassarova-

aida@mail.ru 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a%d0%9c.%d0%9a.Dilitus84@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaltynay.dusekenova@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaltynay.dusekenova@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaigerm%2d91@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaltynai_0978@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaigul.muftahieva@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaigul.muftahieva@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aorynbassarova%2daida@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aorynbassarova%2daida@mail.ru
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колледж 

5

2 

Джидебаева 

Сара 

Досмуханов

на 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

7 лет   87752440810 

sara_dzhidebaeva@mai

l.ru 

5

3 

Исмагулова 

Тамара 

Максутовна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

4 года   87473300793 

ismagulovatm@mail.ru 

5

4 

Кунакбаева 

Жанар 

Булатовна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

19 лет 87027469882 

zhanan-10@mail.ru 

5

5 

Саясатова 

Қаламқас 

Аманжоловн

а 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

1 год 6 

мес 

87023833257 

kalamkas_-95@mail.ru 

5

6 

Кулниязова 

Жумагуль 

Омаровна 

магистр 

 

Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

2 года 6 

мес 

87776187155 

88zhuma88@mail.ru 

5

7 

Сагатова 

Гулсулу 

Жасулановн

а 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

7 лет   87021942556 

Kalkaman-tana@list.ru 

5

8 

Каримова 

Асылзада 

Сагиновна 

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

28 лет 87754128001 

asilzada.karimova@mai

l.ru 

5 Темиралиев магистр Западно – преподава 9 лет 87013745455 
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9 а Нурлы 

Амановна 

ОЗД Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

тель nurly_temiralieva@mai

l.ru 

6

0 

Бергенова 

Луиза 

Эдиссоновн

а                           

 Западно – 

Казахстан

ский 

Высший 

медицинск

ий 

колледж 

преподава

тель 

12 лет 87024134776 

bergenoval@mail/ru 

 

 

 

 

 


