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18.06.2021 ж., шығ.№ 90 

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) 

 

 

2020 ЖЫЛДЫҢ ЖЕЛТОҚСАН АЙЫНДА БІЛІМ БЕРУ 

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: 87272- 3023988, Мобил.тел:  +77013291665. 

 

2021 жылғы мамырда аккредиттелген білім беру ұйымдарының және білім 

беру бағдарламаларының атауы: 

1. 17.06.2021 ж. бастап 16.06.2026 ж. дейін АЕО Аккредиттеу Кеңесінің 

шешімімен (17.06.2021 ж. № 5 хаттама) 5 (бес) жыл мерзімге «Құрмет Белгісі» 

орденді көз аурулары Қазақ ғылыми-зерттеу институты» ЖШС 

институционалдық аккредиттеуі туралы куәліктің қолданылу мерзімі ішінде 

аккредиттеуден кейінгі мониторингті жүзеге асырады. 
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2. «Көз аурулары ҚазақҒЗИ» ЖШС «Офтальмология, соның ішінде балалар 

офтальмологиясы» резидентурасының білім беру бағдарламасын 

мамандандырылған аккредиттеу АЕО Аккредиттеу Кеңесінің шешімімен 

(17.06.2021 ж. № 5 хаттама) 5 (бес) жыл мерзімге аккредиттелді.   

Көз аурулары ҚазҒЗИ институционалдық аккредиттеу және оның білім беру 

бағдарламаларының сертификаттарының қолданылу кезеңі 17.06.2021 ж. бастап 

16.06.2026 ж. дейін. 

 

3. 17.06.2021 ж. бастап 16.06.2026 ж. дейін «Семей медицина университеті» 

КеАҚ білім беру бағдарламаларының мамандандырылған аккредиттелуі туралы 

куәліктерінің әрекеті 5 (бес) жыл мерзімге келесі деңгейлер мен мамандықтар 

бойынша жүзеге асырылады: 
1) 6В01103 «Педиатрия»  

2) 6В10104 «Фармация» 

3) 7М10108 «Қоғамдық денсаулық сақтау» 

4) 7М10111 «Денсаулық сақтаудағы менеджмент» 

5) 7М10112 «Денсаулық сақтаудағы менеджмент» 

6) 7М10114 «Медициналық-профилактикалық іс» 

7) 7М 10115 «Гигиена» 

8) 7М10116 «Эпидемиология» 

9) 7R09101 «КАРДИОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР КАРДИОЛОГИЯСЫ» 

10) 7R09105 «Гематология (ересектер)» 

11) 7R09108 «Эндокринология, соның ішінде балалар эндокринологиясы» 

12) 7R09113 «Психиатрия, соның ішінде балалар психиатриясы» 

13) 7R091150 «Радиациялық терапия» 

14) 7R09132 «Акушерлік және гинекология, оның ішінде балалар гинекологиясы» 

15) 7R09134 «Соттық медициналық сараптама» 

16) 7R09137 «Неврология, соның ішінде балалар» 

17) 7R09141» Физикалық медицина және оңалту» 

18) 7R09117«Анестезиология және реаниматология, солардың ішінде балалардың». 
  

4. АЕО Аккредиттеу Кеңесінің (17.06.2021 ж. № 6 хаттама) шешімімен 5 (бес) 

жыл мерзімге аккредиттелген «А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми 

хирургия орталығы» АҚ институционалдық аккредиттеу туралы куәліктің 

қолданылу мерзімі ішінде 17.06.2021 ж. бастап 16.06.2026 ж. дейін аккредиттеуден 

кейінгі мониторингті жүзеге асырылады. 

5. «А.Н.Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ 

(А.Н. Сызғанов атындағы ҰҒХО) резидентурасының білім беру бағдарламаларын 

мамандандырылған аккредиттеуі АЕО Аккредиттеу Кеңесінің шешімімен 

(17.06.2021 ж. № 5 хаттама) 5 (бес) жыл мерзімге келесі мамандықтар бойынша 

аккредиттелді: 
1) 7R01117 «Анестезиология және реаниматология (ересектер, балалар)»; 

2) 7R01119 «Ангиохирургия (ересектер, балалар)»; 

3) 7R01122 «Пластикалық хирургия (ересектер, балалар)»; 

4) 7R01114 «Радиология»; 

5) 7R01118 «Кардиохирургия (ересектер, балалар)». 

 А.Н. Сызғанов атындағы ҰҒХО институционалдық аккредиттеу және оның 

резидентурасының білім беру бағдарламаларының сертификаттарының қолданылу 

кезеңі 17.06.2021 ж. бастап 16.06.2026 ж. дейін. 

6. 17.06.2021 ж. бастап 16.06.2026 ж. дейін «С.Ж. Асфендияров атындағы 

Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ резидентурасының білім беру 



 
 

бағдарламаларының мамандандырылған аккредиттелуі туралы куәліктерінің 

әрекеті 5 (бес) жыл мерзімге келесі мамандықтар бойынша жүзеге асырылады: 
1) Офтальмология, оның ішінде балалар офтальмологиясы 

2) Ангиохирургия, оның ішінде балалар ангиохирургиясы 

3) Оториноларингология, соның ішінде балалар оториноларингологиясы 

4) Кардиохирургия, оның ішінде балалар кардиохирургиясы 

5) Травматология және ортопедия, оның ішінде балалар травматологиясы және ортопедиясы 

6) Онкология 

7) Акушерлік және гинекология, оның ішінде балалар гинекологиясы 

8) Эндокринология, оның ішінде балалар эндокринологиясы 

9) Ревматология, оның ішінде балалар ревматологиясы 

10) Нефрология, оның ішінде балалар нефрологиясы 

11) Инфекциялық аурулар, оның ішінде балалар аурулары 

12) Аллергология және иммунология, оның ішінде балалар аллергологиясы және иммунологиясы 

13) Кардиология, оның ішінде балалар кардиологиясы 

14) Сәулелік диагностика 

15) Психиатрия 

16) Невропатология, оның ішінде балалар невропатологиясы 

17) Неонатология 

18) Педиатрия 

19) жақ-бет хирургиясы, оның ішінде балалар хирургиясы 

20) Ортодонтия (бастапқы аккредиттеу). 

 

7. Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Павлодар 

медициналық жоғары колледжі» МКК институционалдық аккредиттеуі АЕО 

Аккредиттеу Кеңесінің шешімімен (17.06.2021 ж. № 5 хаттама) 5 (бес) жыл 

мерзімге институционалдық аккредиттеу туралы куәліктің қолданылу мерзімі 

17.0.2021 ж. бастап 16.06.2026 ж. дейінгі аралықта аккредиттеуден кейінгі 

мониторингті жүзеге асырады. 

 

8. Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Павлодар 

медициналық жоғары колледжі» МКК (Павлодар МЖК) білім беру 

бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеуі АЕО Аккредиттеу 

Кеңесінің шешімімен (17.06.2021 ж. № 5 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 4S09110102 «Дантист»; 

8) 09110200 «Ортопедиялық стоматология», біліктілігі 4S09110201 «Тіс технигі». 

  

Павлодар ВМК мамандандырылған аккредиттеу сертификаттарының және оның 

білім беру бағдарламаларының қолданылу кезеңі 17.06.2021 ж. бастап 16.06.2026 

ж. дейін.  

 

9. 17.06.2021 ж. бастап 16.06.2026 ж. дейін институционалдық аккредиттеу 

туралы куәліктің қолданылу мерзімі ішінде аккредиттеуден кейінгі мониторингті 

жүзеге асыра отырып, 5 (бес) жыл мерзімге АЕО Аккредиттеу Кеңесінің 

(17.06.2021 ж. № 5 хаттама) шешімімен «Қазақстан-Ресей медициналық 



 
 

университеті» КеББМ институционалдық аккредиттеуден өтті. Сыртқы бағалау 

күні (сапары): 03.06.–04.06.2021 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 

мен білім беру бағдарламаларының тізілімі - колледждер» деген бөлімде 

жарияланатын болады www.ecaqa.org.  
 

 

Бас директор  

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

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

 

 



 
 

 

 

 

 

 

В РГУ «Комитет по обеспечению 

качества в сфере образования  

и науки» Министерства образования и 

науки Республики Казахстан 

от Некоммерческого Учреждения 

«Евразийский Центр аккредитации и 

обеспечения качества образования и 

здравоохранения»   

Юрид. адрес: г.Алматы, ул. Карасай 

батыра 75, (свидетельство о регистрации 

юридического лица № 15629-1910-02-

МЕ, БИН 170240005010) 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МАЕ 2021 ГОДА 

 

Аккредитационный орган: Некоммерческое Учреждение «Евразийский Центр 

аккредитации и обеспечения качества образования и здравоохранения» (ЕЦА). 

Юридический адрес: 050029, г.Алматы, ул.Карасай батыра, 75 

Фактический адрес: 050029, г.Алматы, ул.Мауленова, 92 

Электронная почта: info@ecaqa.org, веб-сайт: www.ecaqa.org   

Телефон/факс: +77272-3023988, мобил.тел:  +77013291665. 

 

Наименование организации образования и образовательных программ, 

аккредитованных в мае 2021 года:  

1. Институциональная аккредитация ТОО «Казахский ордена «Знак 

Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней» решением 

Аккредитационного Совета ЕЦА (протокол № 5 от 17.06.2021 г.) на период 5 (пять) 

лет с осуществлением постаккредитационного мониторинга в течение срока 

действия свидетельства об институциональной аккредитации с 17.06.2021 г. по 

16.06.2026г. 

2. Специализированная аккредитация образовательной программы 

резидентуры «Офтальмология, в том числе детская» ТОО «Казахский НИИ 

глазных болезней» решением Аккредитационного Совета ЕЦА (протокол № 5 от 

17.06.2021 г.) на период 5 (пять) лет.  

Период действия сертификатов институциональной аккредитации КазНИИ 

глазных болезней и его образовательной программы с 17.06.2021 г. по 16.06.2026г. 

 

3. Специализированная аккредитация образовательных программ НАО 

«Медицинский Университет Семей» на период 5 (пять) лет с действием 

свидетельства об аккредитации с 17.06.2021 г. по 16.06.2026г. по следующим 
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уровням и специальностям: 
1) 6В01103 «Педиатрия»;  

2) 6В10104 «Фармация»; 

3) 7М10108 «Общественное здравоохранение»; 

4) 7М10111 «Менеджмент в здравоохранении»; 

5) 7М10112 «Менеджмент в здравоохранении»;  

6) 7М10114 «Медико-профилактическое дело»; 
7) 7М10115 «Гигиена»; 

8) 7М10116 «Эпидемиология»; 

9) 7R09101 «Кардиология, в том числе детская»; 

10) 7R09105 «Гематология (взрослая)»; 

11) 7R09108 «Эндокринология, в том числе детская»; 

12) 7R09113 «Психиатрия, в том числе детская»; 

13) 7R09115 «Лучевая терапия»; 

14) 7R09132 «Акушерство и гинекология, в том числе детская»; 

15) 7R09134 «Судебно-медицинская экспертиза»; 

16) 7R09137 «Неврология, в том числе детская»; 

17) 7R09141 «Физическая медицина и реабилитация» 

18) 7R09117 «Анестезиология и реаниматология, в том числе детская». 

 

4. Институциональная аккредитация АО «Национальный научный центр 

хирургии имени А.Н. Сызганова» решением Аккредитационного Совета ЕЦА 

(протокол № 5 от 17.06.2021 г.) на период 5 (пять) лет с осуществлением 

постаккредитационного мониторинга в течение срока действия свидетельства об 

институциональной аккредитации с 17.06.2021 г. по 16.06.2026г. 

5. Специализированная аккредитация образовательных программ 

резидентуры АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. 

Сызганова» (ННЦХ им. А.Н. Сызганова) решением Аккредитационного Совета 

ЕЦА (протокол № 5 от 17.06.2021 г.) на период 5 (пять) лет по следующим 

специальностям: 
1) 7R01117 «Анестезиология и реаниматология взрослая, детская»;   

2) 7R01119 «Ангиохирургия взрослая, детская»;   

3) 7R01122 «Пластическая хирургия взрослая, детская»; 

4) 7R01114 «Радиология»;  

5) 7R01118 «Кардиохирургия взрослая, детская». 

Период действия сертификатов специализированной аккредитации ННЦХ им. 

А.Н. Сызганова и его образовательных программ резидентуры с 17.06.2021 г. по 

16.06.2026г. 

 

6. Специализированная аккредитация образовательных программ 

резидентуры НАО «Казахский Национальный медицинский университет им. 

С.Д. Асфендиярова» на период 5 (пять) лет с действием свидетельства об 
аккредитации с 17.06.2021 г. по 16.06.2026г. по следующим специальностям: 

1) Офтальмология, в том числе детская    

2) Ангиохирургия, в том числе детская   

3) Оториноларингология, в том числе детская  

4) Кардиохирургия, в том числе детская  

5) Травматология и ортопедия, в том числе детская  

6) Онкология  

7) Акушерство и гинекология, в том числе детская  

8) Эндокринология, в том числе детская  

9) Ревматология, в том числе детская  

10) Нефрология, в том числе детская  



 
 

11) Инфекционные болезни, в том числе детские  

12) Аллергология и иммунология, в том числе детская  

13) Кардиология, в том числе детская  

14) Лучевая диагностика  

15) Психиатрия  

16) Невропатология, в том числе детская  

17) Неонатология  

18) Педиатрия  

19) Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская  

20) Ортодонтия (первичная аккредитация) 

 

7. Институциональная аккредитация ГКП на ПХВ «Павлодарский 

медицинский высший колледж» Управления здравоохранения Павлодарской 

области решением Аккредитационного Совета ЕЦА (протокол № 5 от 17.06.2021 г.) 

на период 5 (пять) лет с осуществлением постаккредитационного мониторинга в 

течение срока действия свидетельства об институциональной аккредитации с 

17.06.2021 г. по 16.06.2026г. 

8. Специализированная аккредитация образовательных программ ГКП на 

ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж» Управления 

здравоохранения Павлодарской области (Павлодар МВК) решением 

Аккредитационного Совета ЕЦА (протокол № 5 от 17.06.2021 г.) на период 5 (пять) 

лет по следующим специальностям:  
1) 09120100 «Лечебное дело», квалификации 4S09120101 «Фельдшер»;  

2) 09130200 «Акушерское дело», квалификация 4S09130201 «Акушер(ка)»;  

3) 09130100 «Сестринское дело», квалификация 4S09130103 «Медицинская сестра общей 

практики»;  

4) 09130100 «Сестринское дело», квалификация 5АВ09130101 «Прикладной бакалавр 

сестринского дела»;  

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

6) 09140100 «Лабораторная диагностика», квалификация 4S09140101 «Медицинский 

лаборант»; 

7) 09110100 «Стоматология», квалификация 4S09110102 «Дантист»; 

8) 09110200 «Стоматология ортопедическая» 4S09110201, квалификация «Зубной 

техник». 

  

Период действия сертификатов специализированной аккредитации Павлодар 

ВМК и его образовательных программ с 17.06.2021 г. по 16.06.2026г. 

 

9. Институциональная аккредитация НУО «Казахстанско-Российский 

медицинский университет» (КРМУ) решением Аккредитационного Совета ЕЦА 

(протокол № 5 от 17.06.2021 г.) на период 5 (пять) лет с осуществлением 

постаккредитационного мониторинга в течение срока действия свидетельства об 

институциональной аккредитации с 17.06.2021 г. по 16.06.2026г.   

 

Информируем Вас, что институциональная и специализированная 

аккредитация проведена по Стандартам аккредитации, разработанным ЕЦА на 

основе Международных Стандартов Всемирной Федерации Медицинского 

Образования по улучшению качества базового и послевузовского медицинского 

образования (Пересмотр 2015 г.) и гармонизированных со Стандартами и 

руководящими принципами обеспечения качества в Европейском пространстве 



 
 

высшего образования (ESG 2015 г.).  

Отчеты внешней экспертной комиссии ЕЦА и решение Аккредитационного 

Совета ЕЦА будут опубликованы на веб-сайте www.ecaqa.org в разделе 

«Аккредитация–Реестр аккредитованных организаций образования и 

образовательных программ- Колледжи» 

  

 

Генеральный директор  

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

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Умарова М.А.  тел. +7 701 3291665, +774756092122 

 
 
 

 

http://www.ecaqa.org/

