
 
 

Коммерциялық емес мекеме  

«Білім беруді, 

денсаулық сақтауды  

сапамен қамсыздандыру  

және аккредиттеудің  

 Еуразиялық орталығы» 
 

Некоммерческое 

Учреждение «Евразийский 

Центр Аккредитации и 

обеспечения качества 

образования и 

здравоохранения» 

 
Қарасай батыр көш., 75, 

050029 Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

тел.: +7727 302 39 88, +7 701 3291665     

e-mail: info@ecaqa.org  

web-site: http://www.ecaqa.org  

ул. Карасай батыра, 75 

 050029  г. Алматы,  Республика Казахстан 

      тел.: +7 727 3023988; +7 701 3291665  

 e-mail: info@ecaqa.org    

web-site: http://www.ecaqa.org  

 

15.01.2021 ж., шығ. № 5/1 

Алматы қаласы  

Денсаулық сақтау басқармасының 

ШЖҚ «Жоғары медициналық колледжі»  

КМК директоры  

С.Е. Султангазиеваға  

 

Құрметті Светлана Елеусизовна! 

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының «Жоғары 

медициналық колледжі» ШЖҚ КМК (бұдан әрі-ЖМК) мамандандырылған 

аккредиттеу өткізуге өтінім берген білім беру бағдарламаларына қатысты «Білім 

беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің 

Еуразиялық орталығы» Коммерциялық емес мекемесінің (АЕО) Аккредиттеу 

Кеңесінің № 3 хаттамасы бойынша 2020 жылғы 25 желтоқсандағы шешімі туралы 

Сізге хабарлайды: 

− 0302000 «Мейіргер ісі» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы, 

біліктілігі: 0302054 «Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры» 5 (бес) жыл 

мерзімге аккредиттелсін. 

− ЖМК оқу-әдістемелік орталығы іске асыратын қосымша білімнің білім 

беру бағдарламалары (аккредиттеу туралы куәлікке қосымшадағы тізім 

бойынша) 5 (бес) жыл мерзімге аккредиттелсін. 

Осы хатпен бірге ЖМК-нің жоғарыда аталған білім беру бағдарламаларын 

мамандандырылған аккредиттеу туралы куәліктерінің түпнұсқасын жібереміз (1-

қосымша). 

ЖМК бөлімшелерінің басшыларын, бүкіл ұжымды, оқытушыларды, 

студенттерді және жеке Сізді колледждің Денсаулық сақтау мамандарын оқытуды 

ұйымдастырудағы және олардың біліктілігін арттырудағы жетістіктерін көрсеткен 

мамандандырылған аккредиттеуден сәтті өтуімен құттықтаймыз. 

Сыртқы сарапшылық комиссияның есептері және АЕО Аккредиттеу кеңесінің 

шешімі көрсетілген веб-сайтта http://www.ecaqa.org орналастырылатын болады. 

Аккредиттеуден кейінгі бақылауға келесілер кіретіндігін хабарлаймыз: 

− «2020-2025 жылдарға арналған, АЕО-ның Сыртқы сараптама комиссиясының 

ұсыныстары бойынша ЖМК қызметін жақсарту жөнінде іс-шаралар жоспарын» 

дайындау және 2021 жылдың 29 қаңтарына дейін АЕО-на бекітілген жоспардың 

түпнұсқасын ұсыну. (2-қосымшадағы жоспардың құрылымы). 
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− 2025 жылға дейін әр жылдың 20 желтоқсанын қосқанда жыл сайынғы «АЕО 

сыртқы сараптау комиссиясының ұсынымдарына сәйкес ЖМК білім беру 

бағдарламаларын жетілдіру жөніндегі іс-шараларды іске асыру туралы есепті ___ 

жылда» АЕО-на ұсыну. Есеп еркін нысанда жасалады, колледждің бірінші 

басшысы бекітеді және бұрыштама қояды. 

− қажет болған жағдайда Сыртқы сараптау комиссиясының ұсынымдарын 

орындау дәлелдемелерін алу мақсатында аккредиттеу туралы куәлік берілген 

күннен кейін 2 (екі) жылдан кейін сарапшы мен байқаушының АЕО-нан ЖМК-ге 

бір күндік сапарын ұйымдастыру. ЖМК тарапынан қосымша қаржыландыру талап 

етілмейді. Сарапшылардың келу күні колледж басшылығымен келісілгеннен кейін 

анықталады.   

 

Қосымша 1. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде білім беру бағдарламаларын 

аккредиттеу туралы куәліктер _____ бетрен тұрады. 

 

Қосымша 2. Жоспар құрылымы. 

 

 

 

Бас директор  

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

КГП на ПХВ «Высший медицинский  

колледж» Управления общественного  

здоровья города Алматы 

Султангазиевой С.Е.  

 

Уважаемая Светлана Елеусизовна! 

       Некоммерческое Учреждение «Евразийский центр аккредитации и 

обеспечения качества образования и здравоохранения» (ЕЦА) уведомляет Вас о 

решении Аккредитационного Совета ЕЦА от 25 декабря 2020 года, протокол № 3 в 

отношении заявленных на проведение специализированной аккредитации 

образовательных программ КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» 

Управления общественного здоровья города Алматы (далее – ВМК): 

− образовательную программу 0302000 «Сестринское дело», квалификация 

0302054 «Прикладной бакалавр сестринского дела» аккредитовать на период 

5 (пять) лет; 

− образовательные программы дополнительного образования, реализуемые 

Учебно-методическим центром ВМК (по списку в приложении к 

свидетельству об аккредитации) аккредитовать на период 5 (пять) лет.  

Вместе с данным письмом направляем оригинал свидетельств о 

специализированной аккредитации вышеперечисленных образовательных 

программ ВМК (Приложение 1).        

Поздравляем весь коллектив, руководителей подразделений ВМК, 

преподавателей, студентов и лично Вас с успешным прохождением 

специализированной аккредитации, продемонстрировавшей достижения колледжа 

в организации обучения и повышении квалификации специалистов 

здравоохранения.  

Отчеты внешней экспертной комиссии и решение Аккредитационного совета 

ЕЦА будут опубликованы на сайте http://www.ecaqa.org.  

Уведомляем Вас, что постаккредитационный мониторинг будет включать: 

− составление «Плана мероприятий по совершенствованию деятельности ВМК 

на период 2020-2025 гг. по рекомендациям Внешней экспертной комиссии ЕЦА» и 

предоставление в ЕЦА оригинала утвержденного плана в срок до 29 января 2021 г. 

(структура плана в Приложении 2). 

− предоставление в ЕЦА в срок до 20 декабря каждого года до 2025 г. 

включительно ежегодного «Отчета о реализации мероприятий по 

совершенствованию образовательных программ ВМК в соответствии с 

рекомендациями Внешней экспертной комиссии ЕЦА за ___ год». Отчет 

составляется в свободной форме, утверждается и визируется первым 

руководителем колледжа. 
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− при необходимости организацию однодневного визита эксперта и 

наблюдателя от ЕЦА в ВМК через 2 (два года) после даты выдачи свидетельств об 

аккредитации с целью получения доказательств выполнения рекомендаций 

Внешней экспертной комиссии. Дополнительного финансирования со стороны 

ВМК не требуется. Дата визита экспертов будет определена после согласования с 

руководством колледжа. 

 

Приложение 1. Свидетельства об аккредитации образовательных программ на 

казахском, русском и английском языке на ____ стр. 
 

Приложение 2. Структура плана. 

 

 

Генеральный директор  

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