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Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым Министрлігінің 

«Білім және ғылым саласындағы 

сапаны қамтамасыз ету комитеті» 

Республикалық Мемлекеттік 

Мекемесіне 

«Білім беруді, денсаулық сақтауды 

сапамен қамсыздандыру және 

аккредиттеудің Еуразиялық 

орталығы» Коммерциялық емес 

Мекемесінен  

Заңды мекен-жайы: Алматы қ.,  

Қарасай батыр көш., 75 (заңды 

тұлғанын тіркелу куәлігі № 15629-

1910-02-МЕ, БИН 170240005010) 

 

 

2021 ЖЫЛДЫҢ ЖЕЛТОҚСАН АЙЫНДА БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНДАРЫ 

МЕН БАҒДАРЛАМАЛАРЫН АККРЕДИТТЕУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

 

Аккредиттеу органы: «Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен 

қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы» Коммерциялық емес 

мекемесі (АЕО) 

Заңды тұлғаның мекен-жайы: 050029, Алматы қ., Қарасай батыр көш., 75 

Нақты мекенжайы: 050029, Алматы қ., Мәуленов к-сі, 92 

Электронды мекен-жайы: info@ecaqa.org, веб-сайт: www.ecaqa.org 

Телефон/факс: +77772893249, Мобил.тел:  +77013291665. 

 

2021 жылғы желтоқсанда аккредиттелген білім беру ұйымының атауы: 

1. 20.01.2022 ж. бастап 19.01.2027 ж. дейін АЕО Аккредиттеу Кеңесінің 

шешімімен «Ұлттық нейрохирургия орталығы» Акционерлік қоғамының 

білім беру бағдарламаларының мамандандырылған аккредиттелуі туралы 

куәліктерінің әрекеті (20.01.2022 ж. № 1 хаттама) 5 (бес) жыл мерзімге келесі 

деңгейлер мен мамандықтар бойынша жүзеге асырылады:  
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1) 7R01120 «Нейрохирургия ересектердің, балалардың» 

2) 7R01137 «Неврология ересектердің, балалардың» 

Сыртқы бағалау (сапары) күні: 06.12.–07.12.2021ж. 

 

2. 20.01.2022 ж. бастап 19.01.2027 ж. дейін АЕО Аккредиттеу Кеңесінің 

шешімімен «Қазақстан – Ресей медициналық университеті» мемлекеттік емес 

білім беру мекемесінің білім беру бағдарламаларының мамандандырылған 

аккредиттелуі туралы куәліктерінің әрекеті (20.01.2022 ж. № 1 хаттама) 5 (бес) жыл 

мерзімге келесі деңгейлер мен мамандықтар бойынша жүзеге асырылады:  
1) 6В10101 «Мейіргер ісі» 

2) 6В10102 «Фармация» 

3) 6В10104 «Стоматология» 

4) 6В10105 «Қоғамдық денсаулық сақтау» 

5) 7R01132 «Акушерия және гинекология ересектердің, балалардың» 

6) 7R01101 «Кардиология ересектердің, балалардың» 

7) 7R01113 «Психиатрия ересектердің, балалардың» 

8) 7R01114 «Радиология» 

9) 7R01115 «Онкология радиациялық» 

10) 7R01124 «Онкология ересектердің» 

11) 7R01138 «Отбасылық медицина» 

12) 7R01135 «Төтенше жағдайлар мен апаттар медицинасы» 

13) 7R01139 «Терапия» 

14) 7R01128 «Оториноларингология ересектердің, балалардың» 

15) 7R01126 «Урология және андрология ересектердің, балалардың» 

16) 7R01121 «Жақ сүйек-бет хирургиясы ересектердің, балалардың» 
Сыртқы бағалау (сапары) күні: 13.12.–15.12.2021ж. 

 

3. Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Жоғары медициналық колледжі» 

ШЖҚ МКК институционалдық аккредиттеуі АЕО Аккредиттеу Кеңесінің 

шешімімен (20.01.2022 ж. № 1 хаттама) 5 (бес) жыл мерзімге институционалдық 

аккредиттеу туралы куәліктің қолданылу мерзімі 20.01.2022 ж. бастап 19.01.2027ж. 

дейінгі аралықта аккредиттеуден кейінгі мониторингті жүзеге асырады. 
4. АЕО Аккредиттеу Кеңесінің (20.01.2022 ж. №1 хаттамасы) 5 (бес) жыл 

мерзімге шешімімен 20.01.2022 ж. бастап 19.01.2027 ж. дейін Нұр-сұлтан қаласы 

әкімдігінің ШЖҚ «Жоғары медициналық колледж» МКК Аймақтық 

симуляциялық орталығы бар біліктілікті арттыру бөлімшесі 

институционалдық аккредиттелді және куәліктің қолданылу мерзімі ішінде 

аккредиттеуден кейінгі мониторингті жүзеге асырады. 

5. Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Жоғары медициналық колледжі» 

ШЖҚ МКК (Нұр-Сұлтан ЖМК) білім беру бағдарламаларын мамандандырылған 

аккредиттеуі АЕО Аккредиттеу Кеңесінің шешімімен (20.01.2022 ж. № 1 хаттама) 5 

(бес) жыл мерзімге келесі мамандықтар бойынша жүзеге асырылады: 
1) 09120100 «Емдеу ісі», біліктілігі 4S09120101 «Фельдшер»; 

2) 09130200 «Акушерлік іс», 4S09130201 «Акушер (ка)»); 

3) 09130100 «Мейіргер ісі», біліктілігі 5АВ09130101 «Мейіргер ісінің қолданбалы 

бакалавры»; 

4) 09130100 «Мейіргер ісі», біліктілігі 4S09130103 «Жалпы практикадағы мейіргер»; 

5) 09160100 «Фармация», біліктілігі 4S09160101 «Фармацевт»; 

6) 09140100 «Зертханалық диагностика», біліктілігі 4S09140101 «Медициналық 

зертханашы»; 



 
 

7) 09110100 «Стоматология», біліктілігі 4S09110103 «Помощник врача-стоматолога»; 

Сыртқы бағалау күні (сапары): 22.12.–24.12.2021 ж. 

Институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу АЕО базалық және 

жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру сапасын жақсарту бойынша 

Дүниежүзілік Медициналық Білім беру Федерациясының Халықаралық 

Стандарттары негізінде әзірлеген (2015 ж. қайта қарау) және Еуропалық жоғары 

білім беру кеңістігінде сапаны қамтамасыз етудің стандарттарымен және 

нұсқауларымен үйлестірілген (2015 ж.) аккредиттеу стандарттары бойынша 

жүргізілгенін хабарлаймыз. 

АЕО сыртқы сараптау комиссиясының есептері мен АЕО Аккредиттеу 

Кеңесінің шешімі веб-сайтта «Аккредиттеу–аккредиттелген білім беру ұйымдары 

тізілімі» деген бөлімде жарияланатын болады www.ecaqa.org.  
 

Қосымша 1. Аккредиттеу туралы сертификаттардың үш тілдегі көшірмелері (80 пдф 

құжаттар) 

Қосымша 2. 10 беттен тұратын білім беру ұйымын бағалау қорытындысы бойынша сыртқы 

сараптау комиссиясының ұсынымдары. 

 

 

Бас директор  

МВА, м.ғ.д., профессор                                                Сарсенбаева С.С.        

  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

орынд. Умарова М.А.  тел. +7 701 3291665, +77475609212  


