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Ұлттық біліктілік шеңбері 

бойынша біліктілік деңгейі 
7 деңгей 

Бағдарламаны іске асыру 

мерзімдері 
қыркүйек 2020- тамыз 2021 

Құрылым Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Департаменті 

Байланысушы тұлға Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Директоры 

Әзірлеу үшін негіздеме БББ «Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар 

бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттар мен 

үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 

шілдедегі №647 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 

ақпандағы № ҚРДСМ-12/2020 бұйрығына сәйкес әзірленді. 

Жұмысқа орналасқан түлектер 

саны 

Жоқ  

Қазақстанда бар білім беру 

бағдарламалары 

ҚР - да 7М10101 «Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық 

технологияларды басқару» білім беру бағдарламасы бойынша 

білім беру қызметіне лицензияға қосымша 2 ЖОО-да бар: 

ҚазҰМУ С.Д.Асфендияров атындағы, Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ 

Алдыңғы білім Мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білім 5В110200 – 

«Қоғамдық денсаулық сақтау», 5B130100 – «Жалпы 

медицина», 040100 – «Емдеу ісі», 040200 – «Педиатрия», 

040600 – «Шығыс медицинасы», 5B130200 - «Стоматология», 

5В110100 – «Мейірбике ісі», 5В110300 – «Фармация», 

5В110400 - «Медициналық-профилактикалық іс», 5В030100 - 

«Құқықтану», 5В050600 - «Экономика», 5В050700 - 

«Менеджмент», 5В051000 - «Мемлекеттік және жергілікті 

басқару», 5В051300 - «Әлемдік экономика». 

Бітірушіге академиялық 

дәреже беріледі / біліктілік 

беріледі 

7М10101 «Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық 

технологияларды басқару»  білім беру бағдарламасы бойынша 

денсаулық сақтау магистрі 

Білім беру бағдарламасының 

миссиясы 

Жаңа қоғамдық денсаулық сақтау саласында жоғары білікті 

бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға, білім, ғылым мен 

практиканы интеграциялау негізінде олардың үздіксіз кәсіби 

дамуына кешенді көзқарас 

Мақсаты Қоғамдық денсаулық сақтау саласында қазіргі заманғы ғылыми 

және тәжірибелік мәселелерді тұжырымдауға және шешуге, 

денсаулық сақтау жүйесінде зерттеу, оқытушылық және 

басқару қызметін табысты жүзеге асыруға қабілетті білікті 

мамандарды даярлау. 

 

Білім беру бағдарламасының паспорты 

Бағдарламаның қажеттілігін негіздеу (қажеттілікті талдау, нормативтік құжаттар, мансап 

және т. б.) 
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7М10101 «Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық технологияларды басқару»  тобының 

медициналық мамандықтары бойынша магистратураның білім беру бағдарламасын меңгергісі 

келетін адамдардың алдыңғы білім деңгейі. 

 

 

Білім беру бағдарламасының пререквизиттері    

Атауы KZ ECTS Сағаты Оқыту нәтижелері 

Қоғамдық денсаулық сақтау 3 

 

5 

 

90 

 

Халықтың денсаулығын сақтау, 

денсаулық сақтау саясатының 

принциптері, денсаулық 

көрсеткіштері және халықтың 

денсаулығын жақсарту тетіктері 

туралы білу. 

Менеджмент негіздері 3 5 90 Менеджмент, принциптер, әдістер 

және басқару функциялары туралы 

негізгі түсініктерді білу. 

 

Жалпы құзыреттер 

Оқу бағдарламасының нәтижелері (outcomes) 

  Түлектер қабілетті болады: 

ОН1 Басқару және психология саласындағы білім мен түсініктерді көрсету, шетел тілін 

қолдану. 

ОН2 MS Project немесе OpenProj жобаларын жоспарлау құралдарын, SVN нұсқаларын 

бақылау құралдарын, жобалардың еңбек сыйымдылығын бағалау әдістерін, жобалық 

қауіптерді бағалау әдістерін, жоба барысын бақылау әдістерін пайдаланады. Жобалық 

командада рөлдерді бөлу, міндеттерге жоба декомпозициясын жүргізу, жоба жоспарын 

жасау, еңбек шығыны мен  қауіптерді бағалау жүргізу дағдыларын қолданады. Жобаның  

қауіптерді басқару стратегиясын таңдайды. 

ОН3 Қазіргі заманғы компьютерлік жүйелерді оңтайландыру үшін ақпаратты берудің негізгі 

модельдері мен құралдарын пайдаланады. Ақпараттық процестер мен объектілерді 

формальды сипаттау білімі мен әдістерін, Денсаулық сақтау саласындағы кәсіби 

қызметте оны қолданудың негізгі кезеңдері мен принциптерін қолданады; 

ОН4 Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру бойынша негізгі басқару функцияларын іске асыру 

үшін ақпараттық үдерістің құрылымы, ақпараттық үдерістерді ұйымдастыру негіздері, 

ақпараттық жүйелердің тұжырымдамалық моделінің принциптері туралы дағдылар мен 

білімді пайдаланады. 

ОН5 Ақпараттық жүйелерді жүйелі талдау және синтездеу негіздерін пайдалана отырып, 

кәсіпорынның сыртқы және ішкі ортасын талдайды; практикалық денсаулық сақтауды 

бағалаудағы пәнаралық қағидаттар және оны жаңғырту бойынша ұсыныстарды әзірлеу. 

ОН6 Деректер қоры жүйесінің негізгі ұғымдары, корпоративтік және реляциялық деректер 

қорын басқару жүйесінің архитектурасы туралы, деректер қоры жүйелеріндегі 

ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету туралы, деректер қоры қауіпсіздігінің 

теориялық және практикалық негіздері және деректер қорын басқару жүйесі туралы, 

SQL реляциялық тілінің стандарттары туралы білімді қолданады. Деректер қорының 

қорғалуы мен қауіпсіздігін басқарады. 

Адамдардың алдыңғы білім деңгейіне қойылатын талаптар, 

білім беру бағдарламасын меңгеруге тілек білдіруші 
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ОН7 ОЖ орнату, есептік жазбаларды басқару, пайдаланушының жұмыс ортасының 

параметрлерін баптау, аппараттық құрылғыларды қосу және баптау, жадыны, дискілерді 

және файлдық жүйелерді басқару, желілік параметрлерді баптау дағдыларын қолданады. 

ОН8 Операциялық жүйені оның жұмыс істеу ортасында базалық күйге келтіруді қамтамасыз 

етеді, процестер мен ағындарды жоспарлау мен синхрондаудың базалық алгоритмдерін 

іске асырады. 

 

Әрі қарай оқу мүмкіндіктері 

 

7М10101 «Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық технологияларды басқару» білім беру 

бағдарламасы аяқталғаннан кейін түлектерге конкурстық негізде бейіні бойынша докторантураға 

түсу құқығы беріледі. 

Үміткерлерге қойылатын талаптар жыл сайын қайта қаралады және ағымдағы жылдың 1 

шілдесінен кешіктірілмей университет сайтында ашық түрде орналастырылады. 
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Магистратураның оқу жоспары             

Циклы 
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Аудиториядан тыс курс 

Қорытынды бақылауды бағалау 

түрі (ҚББ) 

д
ә
р

іс
 

п
р

а
к

. 

за
н

 

М
О

Ө
Ж

 

М
Ө

Ж
 

Е
м

т
и

х
а

н
 

I курс 

БП   Базалық пәндер циклі (БПЦ) 10 300  100 100 100    

ЖООК   ЖОО компоненті (ЖООК) 6 180  60 60 60    

   Модуль 1. Қоғамдық-педагогикалық пәндер модулі          

БПЖООК  п Iya1101 Шет тілі (Кәсіби) 2 60  20 20 20 Е 2 Тестілеу 

БПЖООК  п Мen1102 Менеджмент 2 60  20 20 20 Е 2 Жазбаша емтихан 

БПЖООК  п PU1103 Басқару психологиясы 2 60  20 20 20 Е 2 Тестілеу 

ТК   Таңдау компоненті 4 120  40 40 40    

   Модуль 2. Бизнес аналитик 1          

БПЖООК  п UP1204 Жобаларды басқару 4 120  40 40 40 Е 4 Тестілеу 

   Модуль 2. IT менеджер 1          

БПЖООК 
 п 

UITP120

5 

Ақпартаттык технологиялар (АТ) 

жобаларын басқару 

4 120  40 40 40 
Е 

4 Тестілеу 

БП   Бейінді пәндер циклы (БПЦ) 25 750  275 200 275    

ЖООК   ЖОО компоненті (ЖООК) 9 180  60 60 60    

БПТК  п OM1306 Операциялық менеджмент 3 90  30 30 30 Е 3 Жазбаша емтихан/ Тестілеу 

БПТК 
 

п AMBP13

07 

Бизнес үдерістерді талдау және 

модельдеу 
3 90  30 30 30 Е 

3 Тестілеу 

   Таңдау компоненті (ТК) 16 480  160 160 160    

   Модуль 3. Бизнес аналитик 2          

БПТК  п UM1408 Маркетингті басқару 4 120  40 40 40 Е 4 Тестілеу 

БПТК  п OIB1409 Ақпараттық қауіпсіздік негіздері 4 120  40 40 40 Е 4 Тестілеу 

БПТК  п TI1410 Ақпарат теориясы 4 120  40 40 40 Е 4 Тестілеу 

БПТК  п BI1411 Бизнес-зерттеу 4 120  40 40 40 Е 4 Тестілеу 

   Модуль 3. IT менеджер 2          

БПТК 
 

п SBD141

2 
Серверлік деректер базасы 

4 120  40 40 40 
Е 

4 Тестілеу 

БПТК  п OS1413 Операциялық жүйелер 4 120  40 40 40 Е 4 Тестілеу 

БПТК  п OIS1414 Ақпараттық жүйе негіздері 4 120  40 40 40 Е 4 Тестілеу 
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I курс 

БПТК  п ITIP1415 Кәсіпорынның IT-инфрақұрылымы 4 120  40 40 40 Е 4 Тестілеу 

ӨТ   PP1416 Өндірістік тәжірибе 3 90  45  45 д/с 3 Дифференциалды сынақ 

   ТЕОРИЯЛЫҚ ОҚЫТУ 35 1050  375 300 375    

   Эксперименттік-зерттеу жұмысы 13 390        

МТЗЖ 
  EIRM1517 Магистранттың эксперименталды-зерттеу 

жұмысы, оның ішінде тағылымдамадан өту 
және магистрлік жобаны орындау (МЭЗЖ) 

13 390  117  273 д/с 13 Дифференциалды сынақ  
Жазбаша есеп (қағаз түрінде) 

   Қорытынды аттестаттау (ҚА) 12 360        

МДРҚ   OZMP161

8 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

12 360  108  252 д/с 12 Диссертация қорғау 

Барлығы 60 1800  600 300 900  60  

 

 

Құзыреттілік матрицасы 

 
№ Пән атауы (D) Қысқаша сипаттамасы Кред

ит 

саны 

Оқытудың қалыптасатын нәтижелері* 

ON1 ON2 ON3 ON4 ON5 ON6 ON7 ON8 

БП Базалық пәндер циклі (БПЦ) 10         

ЖОО

К 
ЖОО компоненті (ЖООК) 6         

 Жалпы білім беру модулі 6         

1 Шет тілі (Кәсіби) Пәннің мазмұны шетел серіктестерімен қарым-қатынас 

жасау кезінде кәсіби және ғылыми қызметті шешу үшін 

лингвистикалық құзыреттілікті дамыту болып табылады, 

сонымен қатар оқу автономиясының деңгейін, өздігінен 

білім алу қабілетін арттыруды, ақпараттық мәдениетті 

дамытуды, ой-өрісін кеңейтуді және жалпы мәдениетті 

арттыруды қамтамасыз етуге бағытталған. Еңбек 

2 х        
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нарығында оның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал 

ететін кәсіби біліктер мен дағдыларды жетілдіру. 

2 Менеджмент  Бұл курста Денсаулық сақтау жүйесіндегі менеджмент 

теориясы мен практикасына байланысты мәселелердің 

негізгі шеңбері, басқару функциялары, байланыстырушы 

процестер, топтық динамика және көшбасшылық, 

ұйымдағы адам қарастырылады. Қарау әдіснамасының 
негізін барлық негізгі мектептер мен менеджмент 

бағыттарының кең таралған, қазіргі және өзекті 

тұжырымдамалары мен құрал-саймандарын біріктіретін 

кешенді тәсіл құрайды. 

2 х    х    

3 Басқару 

психологиясы 

Пән басқару қызметінің психологиялық компонентінің 

рөлі мен көпаспектілі мазмұны туралы қазіргі заманғы 

түсініктерді қарастырады; кәсіби іс-әрекетті табысты 

жүзеге асыру және өзін-өзі жетілдіру үшін болашақ 

магистрдің психологиялық мәдениетін арттыру. Басқару 

жүйесіндегі жұмыстың тиімділігі мен сапасын арттыру 

мақсатында басқару қызметінің психологиялық 

жағдайлары мен ерекшеліктерін талдауды қамтитын 

басқару психологиясының негізгі міндеттері оқытылады. 

2 х        

ТК Таңдау компоненті 4         

 Білім беру траекториясы: бизнес аналитик          

 
 

 

 

 

4 

Жобаларды басқару 

Пән жобаларды басқарудың заманауи әдістері мен 
технологияларын қамтиды. Кәсіби қызметте жобалық 

басқаруды пайдаланудың негізгі принциптерін білу. 

Жобалау кезеңдерін дамытуда кәсіби құзіреттілікті 

қалыптастыру - тұжырымдаманы әзірлеу, жобаның 

мақсаттары мен міндеттерін, белсенді және оңтайлы 

ресурстарын анықтау, жобаны іске асыру үшін іс-

шаралар жоспарын, бағдарламаларын құру. 

4  х       

 Білім беру траекториясы: IT менеджер          

5 

Ақпартаттык 

технологиялар (АТ) 

жобаларын басқару 

Индустрияда қабылданған технологиялық процеске 

сәйкес бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу бойынша 

жобаны жоспарлау мен басқарудың бірінші практикалық 

дағдыларын алу және магистранттарды жобаларды 

басқарудың қазіргі заманғы әдістерімен таныстыру.   

4  х       
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Жобаны басқарудың негізгі тәжірибелерін зерттеу; АТ 

жобасын бір рөлде басқарудың практикалық дағдыларын 

алу: жоба менеджері, жоба сәулетшісі, сапа жөніндегі 

менеджер; техникалық тапсырманы құрастыруда, 

жұмыстарды жоспарлауда, жобаны бағалауды өткізуде, 

жобалық тәуекелдерді талдауда практикалық дағдыларды 
алу. 

 Бейінді пәндер циклы (БПЦ) 25         

 ЖОО компоненті (ЖООК) 6         

6 
Операциялық 

менеджмент 

Операцияларды басқару операциялық бөлімшелердің 

өнімділігін бағалаумен, бәсекелестік артықшылықтарды 

қамтамасыз ету үшін жаңа немесе жақсартылған 

операциялық рәсімдер мен жүйелерді әзірлеумен, жедел 

басқаруға әсер ететін қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 

шешімдерді қабылдаумен және адам ресурстарымен 

байланысты. Пән үдерістерді, мүмкіндіктерді талдауды, 

сапа стандарттарын әзірлеу мен пайдалануды, 

корпоративтік стратегиядағы операциялық стратегияның 

рөлін қамтиды. 

3 

х  х х     

7 

Бизнес үдерістерді 

талдау және 

модельдеу 

Пән қарастырады: объектілердің модельдерін, әртүрлі 

табиғаттың бизнес-үдерістері мен жүйелерін құрудың, 

жүзеге асырудың және зерттеудің заманауи әдістері 
туралы білімді меңгеру; моделдеу әдіснамасымен 

танысу; Бизнестің практикалық міндеттерін шешу үшін 

математикалық және компьютерлік модельдерді тиімді 

қолдануды үйрену және оқыту; ақпараттық 

технологияларды үздіксіз дамыту және жетілдіру 

жағдайында жаңа әдістер мен технологияларды одан әрі 

өз бетінше меңгеру үшін қажетті компьютерлік 

технологиялар бойынша болашақ магистрлердің 

шығармашылық әлеуетін дамыту. 

3 

  х  х    

 Таңдау компоненті (ТК) 16         

 Білім беру траекториясы: бизнес аналитик 16         

8 Маркетингті басқару Пән денсаулық сақтаудағы маркетингтің негізгі 

теориялық аспектілерін, медициналық қызмет көрсету 

нарығын талдаудың әдістемелік негіздерін, маркетингтік 

4 х  х  х    
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шағын орталарды, медициналық ұйымдардың 

маркетингтік қызметін, сондай-ақ маркетингті басқару 

процесін, маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыруды, 

Денсаулық сақтау саласындағы маркетингтік кешенді 

қалыптастыру ерекшеліктерін көрсетеді. 

9 

Ақпараттық 
қауіпсіздік негіздері 

Пәннің мақсаты-әртүрлі бағыттағы ұйымдар мен 

кәсіпорындарда құпия ақпаратты сақтау, өңдеу, іздеу, 
беру, қайта құру, жабу және қалпына келтіру 

мәселелерінің қазіргі жағдайы туралы білім алу болып 

табылады. 

4    х  х   

10 

Ақпарат теориясы 

Пән дегеніміз: 

- ақпаратты өлшеу сұрақтары, арналар мен сигналдар 

түсініктері, ақпаратты қорғау және кодтау теориясының 

негізгі түсініктері мен есептерін оқу; 

- нақты жағдайларды ойнату және практикалық 

міндеттерді шешу, соның ішінде компьютерлік 

техниканы қолдану арқылы ақпарат теориясын әзірлеудің 

зерттеу құралдары мен әдістерін қолдануда практикалық 

дағдыларды алу; 

- кәсіпорындар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінің 
жұмыс істеуінің нақты жағдайларына қарастырылған 

әдістерді бейімдеу дағдыларын қалыптастыру. 

4   х х     

11 

Бизнес-зерттеу 

Пән денсаулық сақтау ұйымдары заманауи есептеу 

архитектуралары мен технологияларын, деректерді 

визуализациялаудың қазіргі заманғы әдістері мен 

құралдарын, статистикалық және болжамдау әдістерін, 

сондай-ақ деректерді талдаудың іргелі әдістерін 

пайдалана отырып, деректерді талдау бойынша өзінің 

күш-жігерінің арқасында бизнес туралы шынайы түсінік 

алу жолдарын көрсетеді. Студенттер деректерді 

талдаудың іргелі әдістері мен бизнес-деректердің үлкен 

көлеміндегі заңдылықтарды анықтау мен талдауға 
тәсілдері туралы практикалық білім алады. 

4    х х    

 
Білім беру траекториясы: IT менеджер 

16         

12 Серверлік деректер 
базасы 

Студенттерде таратылған ақпараттық жүйелерді 
серверлік қолдау бөлігінде де, әртүрлі клиенттік 

4      х   
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қосымшаларды әзірлеу үшін де кәсіби деректер қорын 

басқару жүйесі бағдарламалық және аспаптық 

құралдарын және олармен біріктірілген компоненттік 

бағдарламалау құралдарын іске асыру және практикалық 

пайдалану туралы жалпы түсініктерді 

қалыптастыру.студенттерді деректер қорын басқару 
жүйесі мысалында Қазіргі деректер қорын басқару және 

қорғау қағидаларымен, сондай-ақ SQL процедуралық 

тілінің негіздерімен таныстыру мақсатын қояды. 

13 

Операциялық 

жүйелер 

Бұл пәннің мақсаты кәсіби сала саласында заманауи ОЖ 

қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті 

мамандарды дайындау болып табылады. ОЖ аппараттық 

құралдардың абстракциясын орнатады және компьютер 

пайдаланушылары бірлесіп пайдаланатын ресурстарды 

басқарады. Берілген пәннің тақырыптарында 

компьютерлік жүйенің аппараттық бөлігімен және 

желілермен өзара әрекеттесуге қатысты базалық білімдер 

ашылады, ядро режимінде және пайдаланушы режимінде 

жұмыс сипатталады, сондай-ақ ОЖ жобалау мен 
әзірлеудің негізгі тәсілдері баяндалады. 

4       х х 

14 Ақпараттық жүйе 

негіздері 

"Ақпараттық жүйелер негіздері" пәнін оқытудың негізгі 

мақсаты әртүрлі кластағы және тағайындаудағы 

ақпараттық жүйелердің модельдері мен әдістерін құру 

саласында арнайы білімді қалыптастыру, ақпараттық 

процесс құрылымы, ақпараттық процестерді 

ұйымдастыру негіздері, жүйелік талдау және ақпараттық 

жүйелерді синтездеу негіздері. 

4    х     

15 

Кәсіпорынның IT-
инфрақұрылымы 

Пән ақпараттық инфрақұрылымды басқару теориясы мен 

тәжірибесінің негіздерін оқытуға, кәсіпорынның 

дамуының қазіргі тенденциялары туралы, олардың 

қозғалатын күштері туралы, кәсіпорынның 

архитектурасына ақпараттық-телекоммуникациялық 
технологиялардың көпжақты әсер етуі туралы, 

кәсіпорынның ұйымдық-басқарушылық және ақпараттық 

жүйелерін құрудың ұйымдастырушылық және 

заңнамалық аспектілері туралы, стратегиялық жоспарлау 

әдістері туралы теориялық білім алуға бағытталған. 

4   х  х    
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16 Өндірістік тәжірибе Өндірістік тәжірибе, оқу үрдісінде алған білімдерін 

бекіту үшін, жұмыс тәжірибесін зерделеуге, сонымен 

қатар өндірістік дағдыларды игеруге және еңбекті 

ғылыми ұйымдастырудымен негізделеді. Сонымен қатар 

отандық және шетелдік ғылымның соңғы 

жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің, эксперименттік 
деректерді өңдеудің және түсіндірудің заманауи 

әдістерімен танысу үшін. 

3  х х х х х х х 

 ТЕОРИЯЛЫҚ ОҚЫТУ (1:2) 35         

17 Магистранттың 

эксперименталды-

зерттеу жұмысы, 

оның ішінде 

тағылымдамадан өту 

және магистрлік 

жобаны орындау 

(МЭЗЖ) 

Экспериментально-исследовательская работа проводится 

для ознакомления с новейшими теоретическими, 

методологическими и технологическими достижениями 

отечественной и зарубежной науки, с современными 

методами научных исследований, обработки и 

интерпретации исследовательских и экспериментальных 

данных. 

13 х х х х х х х х 

ҚА Қорытынды аттестаттау (ҚА) 12         

18 

Магистрлік жобаны 

рәсімдеу және 
қорғау 

По своему содержанию магистерский проект 

самостоятельное исследование, в которой разработаны 

теоретические положения, решена научная проблема,  

изложены научно обоснованные решения, внедрение 
которых вносит значительный вклад в развитие системы 

здравоохранения. 

         

  БАРЛЫҒЫ 60         
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Материалдық ресурстар  

 

Кітапхана 
«Денсаулық сақтау менеджменті» кафедрасы магистратурада оқу процесін жүргізу үшін 

айтарлықтай материалдық-техникалық базаға ие. Аудиториялық қор құрамына: дәріс залдары, оқу 

бөлмелері, зертханашылар үй-жайлары, оқытушылар мен ассистенттерге арналған бөлме, 

профессорлар мен доценттерге арналған бөлме, кафедра меңгерушілеріне арналған кабинеттер, 

компьютерлік сыныптар кіреді. Дәріс залдары қажетті техникалық қамтамасыз ету құралдарымен 

– стационарлық мультимедиялық проекторлармен жабдықталған және 50 орынға есептелген. Оқу 

бөлмелері 10-нан 50 орынға дейін есептелген. 

Оқу бөлмелері семинар/практикалық/зертханалық сабақтарды өткізу үшін толық 

жабдықталған, оларда қажетті корпустық жиһаз, оқу-әдістемелік жабдықтар мен құралдар бар. 

 

АИС PLATONUS 
«PLATONUS» ақпараттық жүйесі білім беру жүйесін басқару процестерін, сондай-ақ 

жоғары және орта оқу орындарының оқу процесін басқаруды тиімді ақпараттық қолдауды 

қамтамасыз етуге арналған. 

«PLATONUS» ақпараттық жүйесі жоғары және орта оқу орындарының, олардың персоналы 

мен студенттерінің, магистранттарының, докторанттарының қызметін ақпараттық-техникалық 

қамтамасыз етуді жетілдіру негізінде білім беру қызметтерін көрсету сапасын арттыруды 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Кешен барлық деңгейдегі оқу орындарында (балабақша, мектеп, колледж, ЖОО, академия, 

университет) стандартталған электрондық құжаттарды пайдалану және оқу процесін басқару 

процесіне жаңа білім беру ақпараттық технологияларын енгізу негізінде процестерді (оқу, 

әкімшілік, ұйымдастыру, есепке алу-талдау) басқаруды автоматтандыруға арналған. 

Кешенді енгізу есебінен Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметі, Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 

министрлігі Білім беру мекемелеріне қойылатын талаптарға, халықаралық ұйымдардың 

ұсынымдарына сәйкес білім беру процесінің барлық субъектілеріне ақпараттық қызмет көрсетуді 

жақсартуға қол жеткізіледі. 

 

Оқыту форматы 

«ҚДСЖМ» ҚМУ докторантурасы мен магистратурасында оқыту келесі форматтар бойынша 

жүзеге асырылады: 

 қашықтықтан оқыту; 

 аралас оқыту.  

Қашықтықтан оқыту-педагог қызметкерлер мен білім алушылардың өзара және 

педагогикалық, сондай-ақ ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды пайдалана 

отырып оқыту құралдарымен уақыт пен кеңістікте мақсатты түрде ұйымдастырылған және 

келісілген өзара іс-қимыл процесі. 

Аралас оқыту (Blended Learning) – бұл білім беру порталында орналастырылған арнайы 

электрондық оқу материалдарын пайдаланатын, дәстүрлі күндізгі оқытуды онлайн оқытумен 

ұштастыру негізінде білім беру процесін ұйымдастыру. 

Тиісті мемлекеттік органдар шектеу іс-шараларын жүзеге асырған, төтенше жағдай 

енгізген, белгілі бір аумақта әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар 

туындаған жағдайларда білім беру сапасын қамтамасыз ету мақсатында «ҚДСЖМ» ҚМУ  

сабақтар өткізуді қашықтықтан пайдалана алады. 
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LMS Moodle  

«ҚДСЖМ» ҚМУ-де қашықтықтан оқыту форматы LMS Moodle платформасын және 

электрондық корпоративтік поштаны пайдалана отырып жүргізіледі. 

Қашықтықтан оқыту жүйесі (қож) Moodle платформасы арқылы жүзеге асырылады 

(moodle.ksph.kz), қол жетімділігі «ҚДСЖМ» ҚМУ веб порталы арқылы қамтамасыз етілген 

www.ksph.kz және қашықтықтан оқыту компоненттері бар білім беру бағдарламалары үшін 

қолданылады.  

Оқу процесін қашықтықтан ұйымдастыру білім алушылардың білімді игеруі үшін барынша 

қолайлы жағдай жасауға ықпал етеді. Барлық оқытушылар, тьюторлар мен білім алушылар ҚҚҚ-

ға қол жеткізе алуы тиіс. Ол үшін ақпараттық технологиялар департаменті логиндер жасайды. 

Қашықтықтан оқыту нысаны бойынша білім алушылар жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

департаментінен логин мен пароль алады. Курс кураторы білім алушыларды бағдарлама пәндеріне 

тіркейді. 

Қашықтықтан оқыту нысандарын пайдаланатын білім алушылар тапсырмаларды уақтылы 

және толық орындауға, онлайн дәрістер мен вебинарларға қатысуға міндетті. Қашықтықтан оқыту 

нысаны тапсырмаларды орындауды, содан кейін талап етілетін онлайн нысанды толтыруды 

немесе сканкопияларды, скриншоттарды, фотосуреттерді және басқа да орындалған 

тапсырмаларды қатысуды ағымдағы бақылауды және үлгерімді ағымдағы бақылауды тексеру 

және жүзеге асыру үшін жүктеуді көздейді. 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудағы маңызды сәт-виртуалды (синхронды немесе 

асинхронды) өзара әрекеттесу. Синхронды өзара әрекеттесу студент пен оқытушының нақты 

уақыт режимінде қарым-қатынасын қамтамасыз етеді. Ол үшін қашықтықтан оқыту жүйесінің 

чаттарын немесе бейнеконференцияларды пайдалануға болады. Асинхронды өзара іс-қимыл 

студент пен оқытушы нақты уақыт режимінде сөйлесе алмаған жағдайда жүзеге асырылады, бұл 

жағдайда қашықтықтан оқыту кезінде байланыс электрондық пошта арқылы хат алмасу, тарату 

тізімдері немесе телеконференция арқылы ұйымдастырылады. 

Moodle порталында Магистратура және Докторантура бөлімдерінде аралық (АА) және 

қорытынды аттестаттау (ҚА), кешенді емтихан (КЕ) бөлімдері ашылған, онда АА және ҚА өткізу 

ережелері, КЕ сұрақтары мен тестілер орналастырылған. Магистрлік жобалар бойынша бөлімдер 

ашылды, онда магистрлік жобаны/диссертацияны дайындау нұсқаулығы және ДҒЗЖ және МҒЗЖ 

бойынша аттестаттау өлшемшарттары бар бөлім орналастырылды.  
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Профессорлық-оқытушылар құрамы  (Қосымша 1) 
                                                                             

Магистратура базасына қойылатын талаптар  

Өндірістік практика базалары Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру ұйымдары, ғылым ұйымдары болып табылады. 

Практикадан өту кезінде магистрант практика бағдарламасында көзделген тапсырмаларды орындайды, практика күнделігін ресімдейді; 

кәсіпорындағы, мекемедегі, ұйымдағы ішкі еңбек тәртібінің қағидаларын, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария 

қағидаларын сақтайды; практика басшысына кәсіпорынның басшысы қол қойған барлық тапсырмалардың орындалуы туралы жазбаша 

есепті, сондай-ақ практика бағдарламасында көзделген есептік құжаттаманы ұсынады. 
 

Кафедра базалары, практика базалары 

Р/№ Атауы Адресі 
Шарттың күні мен 

№  

Шарттың 

мерзімі 
Пәні Кафедрасы 

1 «Халықаралық ақпараттық 

технологиялар 

университеті» АҚ 

Алматы қ., 

Манас/ Жандосов 

к-сі, 34 А/8  А 

№131/16 

13.09.2016 ж 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Денсаулық сақтау 

менеджменті 

2 Алматы қаласының 

Денсаулық сақтау 

басқармасы 

 

н / ж 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Денсаулық сақтау 

менеджменті 

3 ҚР ДСМ «Республикалық 

электрондық денсаулық 

сақтау орталығы» РМК 

Астана қ., 

Иманов к-сі, 13 

№24   

04.09.2017 ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Денсаулық сақтау 

менеджменті 

4 «Қазақстан медициналық 

үздіксіз білім беру 

университеті» АҚ 

Алматы қ., Манас 

к-сі, 34 

№58  

16.05.2018ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Денсаулық сақтау 

менеджменті 

5 ҚР ДСМ ҚДСК Алматы 

қаласы Қоғамдық 

денсаулық сақтау 

департаменті РММ 

 н / ж  

18.05.2018 ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Денсаулық сақтау 

менеджменті 

6 ҚР ДСМ «Қоғамдық  н\ж белгісіз Зерттеу Денсаулық сақтау 
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денсаулық сақтау ұлттық 

орталығы» ШЖҚ РМК 

 02.07.2018 ж мерзімге практикасы менеджменті 

7 Алматы қ. «Қоғамдық 
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Бітірушілерге қорытынды аттестаттау бағдарламасы 

 

Білім алушыларды қорытынды аттестаттау тиісті мамандық бойынша регламенттелген білім 

беру бағдарламасы нысанында өткізіледі. 

Қорытынды аттестаттауға жұмыс және жеке оқу жоспарлары мен білім беру 

бағдарламаларының талаптарына сәйкес білім беру процесін толық аяқтаған білім алушылар 

жіберіледі. Білім беру процесі аяқталуының негізгі критерийі білім алушылардың МЖМБС 

талаптарына сәйкес оқытудың теориялық курсы мен практиканың қажетті көлемін меңгеруі болып 

табылады.  

Жұмыс және жеке оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламаларының талаптарын 

орындамаған бітіруші курстың білім алушысы қорытынды аттестаттауға жіберілмейді және жазғы 

семестрден өтпей қайта оқу курсына қалдырылады. Қорытынды аттестаттаудан өткен және тиісті 

білім беру бағдарламасын меңгергенін растаған білім алушыларға МАК шешімімен академиялық 

дәреже беріледі және білімі туралы құжат беріледі. Қорытынды аттестаттаудан өтпеген білім алушы 

келесі оқу жылында қорытынды аттестаттау басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей ЖОО 

басшысының атына қайта қорытынды аттестаттауға жіберу туралы өтініш жазады. Білім алушыны 

қайта қорытынды аттестаттау алдыңғы қорытынды аттестаттауға қанағаттанарлықсыз баға алған 

нысандар бойынша ғана өткізіледі. "Қанағаттанарлықсыз" деген баға алған адамдарға мемлекеттік 

емтихандарды қайта тапсыруға, сондай-ақ диссертациялық жұмысты (жобаны) қайта қорғауға 

қорытынды аттестаттаудың осы кезеңі рұқсат етілмейді. 

7М10101 «Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық технологияларды басқару» білім беру 

бағдарламасының түлектерін қорытынды аттестаттау – бекітілген тақырыптар бойынша магистрлік 

жобаны қорғау. 

 

Магистрлік диссертация қорғау 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында 

магистрлік жоба енгізілді – бұл таңдаған мамандықтың өзекті проблемасының қолданбалы 

міндетін шешуге мүмкіндік беретін теориялық және (немесе) эксперименттік нәтижелерді 

қамтитын дербес зерттеу болып табылатын бейінді магистратура магистрантының бітіру біліктілік 

жұмысы. 

Магистрлік жоба оқытудың бейіндік бағыты магистрантының кәсіби біліктілік деңгейін 

және оның ғылыми (практикалық) таным әдіснамасын меңгеру дәрежесін және алған білімінің, 

іскерлігінің, дағдылары мен құзыреттерінің тиісті мамандық бойынша Мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкестігін айқындайды. 

Магистрлік жобаны жазу мен қорғаудың мақсаты-тиісті магистрлік бағдарлама бойынша 

түлектің кәсіптік және жалпы білім беру дайындық деңгейін және оның ғылыми таным 

әдіснамасын меңгеру дәрежесін және алған білімінің, іскерлігінің, дағдысының және құзыретінің 

магистратураның мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына 

сәйкестігін растау. 

Магистрлік жобаны жазу және қорғау міндеттері: 

 мәселені дұрыс тұжырымдай білу, оның даму жағдайын анықтау, дамымаған (немесе 

жеткіліксіз дамыған) аспектілерді анықтау қабілетін көрсету; 

 мәселені шешудің қажетті және жеткілікті шарттары мен әдістерін анықтау қабілетін 

көрсету; 

 тиісті білім саласындағы әдеби дереккөздердің мәліметтерін зерттеу, жалпылау және 

салыстырмалы талдау жасау қабілетін көрсету; 



 

 

«ҚДСЖМ» ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  
 

КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ» 
 

Жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру департаменті 

7М10101 «Денсаулық сақтау 

саласындағы ақпараттық 

технологияларды басқару» Білім беру 

бағдарламасы 

СМК-ОП-7.5.1/03-2019 

Версия: 2 

Страница 20 из 26 

 

 

 зерттеу мақсатына қол жеткізу үшін пайдаланылатын ғылыми таным әдістерінің 

жиынтығын пайдалана отырып, ғылыми зерттеулерді өз бетінше жүргізу қабілетін 

көрсету; 

 алынған нәтижелерді іс жүзінде пайдалану және мәселені одан әрі зерттеу үшін 

қорытындыларды өз бетінше негіздеу және практикалық ұсыныстарды тұжырымдау 

қабілетін көрсету. 

 

1.3 Магистрлік жобаның маңызы 

Магистрлік жоба қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың элементі, мамандық бойынша 

магистр академиялық дәрежесін бере отырып, мамандықтардың білім беру бағдарламалары 

бойынша оқу процесінің аяқталуы болып табылады. 

Магистрлік жобаны орындау кезінде білім алушылар тиісті бағытта кең білім алуды талап 

ететін дербес эксперименттік-зерттеу қызметінің дағдыларын, арнайы ақпаратты кәсіби түрде 

баяндау, өз көзқарасын дәлелдеу және қорғау қабілетін көрсетуі тиіс. 

Магистрант міндетті: 

 эксперименттік-зерттеу қызметі барысында туындайтын және тереңдетілген кәсіби 

білімді талап ететін міндеттерді тұжырымдау және шешу. 

 зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, бар әдістерді өзгерту және нақты зерттеу 

міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеу. 

 эмпирикалық материалды жалпылау, жүйелеу және теориялық тұрғыдан түсіну. 

 алынған нәтижелерді өңдеу, оларды қолда бар әдеби деректерді ескере отырып талдау 

және түсіну. 

 заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, библиографиялық жұмысты 

жүргізу. 

 нормативтік дереккөздер мен ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу үшін 

қажетті шамада шет тілдерін меңгеру. 

 жүргізілген зерттеудің қорытындыларын қазіргі заманғы редакциялау және басып 

шығару құралдарын тарта отырып, қолда бар талаптарға сәйкес ресімделген жазбаша 

жұмыс түрінде ұсыну. 

Магистрлік жобаны қорғауға рұқсат беру проблемалық комиссияның ұсынысы негізінде 

ЖОО басшысының бұйрығымен рәсімделеді. Егер ғылыми жетекші және (немесе) шығарушы 

кафедра "қорғауға жіберілмейді" немесе "қорғауға ұсынылмайды" деген теріс қорытынды берген 

жағдайда, магистрант магистрлік жобаны қорғамайды. 

Магистратураның білім беру бағдарламасының теориялық оқудың толық курсын меңгерген, 

бірақ ғылыми-зерттеу компонентін орындамаған магистрантқа зерттеу компонентінің кредиттерін 

қайта игеруге және магистрлік жобаны келесі оқу жылында ақылы негізде қорғауға мүмкіндік 

беріледі. 

Магистратураның білім беру бағдарламасының теориялық оқудың толық курсын меңгерген, 

бірақ белгіленген мерзімде магистрлік жобаны қорғамаған магистрантқа магистратурада оқу 

мерзімі ақылы негізде ұзартылады.. 

Магистрлік жобаларды қорғау кестесі академиялық күнтізбеге сәйкес бекітіледі. Бұл ретте 

күніне 6-8 магистрант қорғауға жіберіледі. 

Пікір мен рецензия магистрлік жобаға салынады. Қорғауға магистрлік жоба екі данада басып 

шығарылған түптелген түрде болған жағдайда ғана қабылданады. 

Магистранттардың жобаларын қорғау МАК отырысында оның мүшелерінің кемінде 2/3 

қатысуымен жүзеге асырылады. Қорғауға зерттеу жүргізілген ұйымның өкілдері және басқа да 
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мүдделі тұлғалар шақырылуы мүмкін. Магистрлік жобаны қорғау магистранттың қалауы бойынша 

мемлекеттік немесе орыс тілінде жүргізіледі. 

Бір магистрлік жобаны қорғау ұзақтығы 50 минуттан аспауы тиіс. Магистрлік жобаны қорғау 

үшін магистрант МАК алдында кемінде 15 минут баяндама жасайды. Қорғау қашықтық форматта 

жүргізілген кезде баяндама уақыты кемінде 10 минут белгіленуі мүмкін. 

Магистрлік жобаны қорғау сапасын арттыру мақсатында магистрант-түлек ғылыми 

жетекшінің басшылығымен ашық баспасөзде жариялау үшін баяндама және оның қысқаша 

тезистерін дайындайды. 

Баяндаманы дайындау кезінде баяндама материалы мен иллюстрациялық материалдың 

логикалық бірлігін қамтамасыз ету керек. 

Баяндама материалы магистранттың-түлектің МАК мүшелеріне үндеуін, магистрлік жоба 

тақырыбын ұсынуды, сондай-ақ тыңдаушылардың қызығушылығын ынталандыратын зерттеу 

идеясын қамтуы тиіс. Бұдан басқа, баяндамада магистрлік жоба тақырыбының өзектілігінің 

негіздемесін келтіру, зерттеудің мақсатын қалыптастыру, оның негізгі міндеттерін айқындау, 

ғылыми жаңалығын көрсету, жұмыстарды жүргізу әдістемесінің сипатталуы, енгізу үшін 

ұсынылатын іс-шаралар қалыптастырылуы тиіс. 

Магистрлік жобаны талқылауға сұрақтар немесе сөз сөйлеу нысанында барлық қатысушылар 

қатыса алады. Талқылаудан кейін комиссия хатшысы пікірді (ғылыми жетекші қатысқан жағдайда, 

соңғысы өзі сөз сөйлей алады) және рецензияны оқиды. Пікірде және (немесе) рецензияда 

ескертулер болған жағдайда, магистрант олардың мәні бойынша дәлелді түсініктеме беруі тиіс. 

Қорғау нәтижелері қолда бар деректердің барлық жиынтығы бойынша бағаланады, оның 

ішінде: 

 магистрлік жобаның мазмұны бойынша; 

 магистранттың баяндамасы бойынша; 

 қорғау кезіндегі сұрақтарға магистранттың жауаптары бойынша; 

 магистранттың мінездемесі бойынша жұмыстың ғылыми жетекшісімен; 

 жұмысқа рецензенттің бағалауы бойынша. 

Магистрлік жобаны қорғау нәтижелері бойынша балдық-рейтингтік әріптік жүйе бойынша 

баға қойылады. 

  Оң бағаны арттыру мақсатында қорытынды мемлекеттік аттестаттауды қайта тапсыруға жол 

берілмейді. 

Екі кезеңнің нәтижелері бойынша "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған адамдарға 

емтихандарды қайта тапсыруға қорытынды аттестаттаудың осы кезеңінде рұқсат етілмейді.  

Аттестаттау қорытындысы бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған білім алушылар білім 

алуды аяқтамаған азаматтарға берілетін анықтаманы бере отырып, ректордың бұйрығымен ЖОО-

дан шығарылады. 

Аттестаттау қорытындысы бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған білім алушылар келесі 

жылғы қорытынды аттестаттау кезеңіне қайта қабылдануға және қорытынды аттестаттауға қайта 

қатысуға құқылы, бірақ 2 реттен артық емес. 

Қорытынды аттестаттауға дәлелді себептермен (науқастануы, отбасылық жағдайлары, әскери 

комиссариатқа, тергеу органдарына шақыруы) келмеген білім алушы немесе оның өкілі емтихан 

күнінен бастап 2 тәуліктен кешіктірмей МАК төрағасының атына өтініш жазады және дәлелді 

себебін растайтын құжатты ұсынады. 

Төраға білім алушыны емтиханға жіберу туралы мәселені комиссияның талқылауына 

шығарады, оң шешім болған жағдайда төраға емтихан тапсыру күнін МАК отырысының басқа күні 

белгілейді. 

Қорытынды аттестаттау нәтижелерімен келіспеген білім алушы апелляцияны ол өткізілгеннен 

кейінгі келесі жұмыс күні сағат 18.00-ден кешіктірмей береді. 
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Қанағаттанарлықсыз баға алғаннан кейін денсаулық жағдайы туралы МАК-қа ұсынылған 

құжаттар қаралмайды. 

Апелляцияны өткізу үшін ЖОО басшысының бұйрығымен біліктілігі мамандық бейініне 

сәйкес келетін тәжірибелі оқытушылар қатарынан апелляциялық комиссия құрылады. 

Магистрлік жобаны қорғау нәтижелері жоғары оқу орындарында білім алушылардың 

үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік 

қағидаларына сәйкес әрбір магистрантқа жеке хаттамамен ресімделеді. Магистрлік жобаны қорғау 

нәтижелері МАК отырысының хаттамасы ресімделгеннен кейін сол күні жарияланады. 

Қорытынды аттестаттаудан өткен, магистратураның тиісті кәсіптік оқу бағдарламасын 

меңгергенін растаған және магистрлік жобаны көпшілік алдында қорғаған білім алушыға МАК 

шешімімен 7М10101 «Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық технологияларды басқару» білім 

беру бағдарламасы бойынша "денсаулық сақтау магистрі" академиялық дәрежесі беріледі. тиісті 

мамандық бойынша "магистр" және мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі.  

Қорытынды аттестаттау бағдарламасы жыл сайын қайта қаралады және ағымдағы жылдың 1 

қаңтарынан кешіктірілмей университеттің электрондық ресурсында орналастырылады. 

 

Білім беру бағдарламасын іске асыру үшін жауапкершілікті бөлу 

Білім беру үдерісіне жалпы басшылық жасау және 7М10101 «Денсаулық сақтау саласындағы 

ақпараттық технологияларды басқару» ББ іске асырудың барлық аспектілерін университет 

деңгейінде жалпы бақылауды "ҚДСЖМ" ҚМУ білім беру және ғылыми қызмет проректоры жүзеге 

асырады.  

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру департаменті 7М10101 «Денсаулық сақтау 

саласындағы ақпараттық технологияларды басқару»  білім беру бағдарламасының іске асырылуы 

мен тиімділігіне жауапты құрылымдық бөлімше болып табылады. 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру департаменті университеттің оқу процесін үйлестіру 

және әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастыруға жауапты құрылымдық бөлімше болып 

табылады. 

7М10101 «Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық технологияларды басқару» білім беру 

бағдарламасын әдістемелік сүйемелдеу бойынша негізгі мәселелерді шешу құрамына ПОҚ және 

білім алушылар кіретін алқалы кеңесші органдар болып табылатын академиялық кеңестің (АК) 

отырыстарында жүзеге асырылады. 

Кафедралардың ПОҚ жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментімен бірлесіп ББ, білім 

беру траекторияларын әзірлеуге қатысады, түлектің түйінді құзыреттерін, оқытудың түпкілікті 

нәтижелерін айқындайды. 

ЖОО-да емтихан алушыларға қойылатын талаптар жұмыс істейді: 

1. М.ғ. к., м. ғ. д., ғылыми-педагогикалық бағыт магистрі, PhD докторы дәрежесінің немесе аға 

оқытушы лауазымының болуы. 

2. Аталған санаттағы тұлғалар үшін ЖОО-дағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл 

Магистранттардың университеттің басқару органдарындағы өкілдігі және олардың қызметі 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, университет Жарғысымен және 

заңдылық, жариялылық, ашықтық, өзін-өзі басқару, еріктілік, тең құқылық және сайланбалылық 

қағидаттары негізіндегі ішкі тәртіп қағидаларымен реттеледі. Әлеуметтік құзыреттілікті, белсенді 

азаматтық ұстанымды қалыптастыру, кәсіби қасиеттерді жетілдіру мақсатында факультет 

магистранттары университеттің басқару органдарында қызмет етеді: СҚ. 

Магистранттардың білім беру бағдарламаларын әзірлеуі, басқаруы және бағалауы тұрақты 

кері байланыс, магистранттардың өтініштерін қарау арқылы қамтамасыз етіледі.  
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7М10101 «Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық технологияларды басқару» білім беру 

бағдарламасы басқармасының ашықтығы бірқатар тетіктердің жұмыс істеуімен қамтамасыз етіледі, 

оларға мыналар жатады: 

1) Сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) жұмыс істеуі; 

2) 7М10101 «Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық технологияларды басқару» 

бағдарламасының құрылымы білім беру бағдарламасында сипатталған білім беру 

стратегиясының болуымен: 

- Білім беру бағдарламасының миссиясы; 

- Алдыңғы білім деңгейіне қойылатын талаптар; 

- Жалпы құзыреттер тізімі; 

- Оқудың барлық кезеңіне арналған оқу жоспары; 

- Құзыреттілік матрицасы. 

- Әрі қарай оқу мүмкіндіктері; 

3) Пәндер мен модульдердің силлабустарында ұсынылған білім алушының оқу жүктемесінің 

түрлері; 

4) 7М10101 «Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық технологияларды басқару»  білім беру 

бағдарламасын іске асыру процесін реттейтін академиялық саясат; 

5) Мүдделі тараптардан кері байланысты жинау жүйесінің, оның ішінде анонимдік кері 

байланысты жинау жүйесінің (Ректор блогы); 

6) Құрамына университет қызметкерлері, білім алушылар, практикалық денсаулық сақтау 

өкілдері кіретін алқалық кеңесші басқару органдарының жұмыс істеуі; 

7) 7М10101 «Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық технологияларды басқару» білім беру 

бағдарламасы туралы ақпаратты университет сайтында жариялау. 
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Білім беру бағдарламасында қолданылатын қысқартулар 

 

ECTS – Еуропалық трансферт (аударым) және несие жинақтау жүйесі 

ААЖ- Автоматтандырылған ақпараттық жүйе 

НП - Негізгі пәндер 

ЖООК – ЖОО компоненті 

БПТК - Базалық пәндер бойынша таңдау компоненті 

ҚМА - Білім алушыларды қорытынды мемлекеттік аттестаттау (Qualification Examination) 

ЖОЖ- Жеке оқу жоспары 

БПБТК - Бейіндік пәндер бойынша таңдау компоненті 

БП - Бейіндеуші пәндер 

ОН – Оқу нәтижелері 

ҚОЖ - Қашықтықтан оқыту жүйесі 

ҚА – Қорытынды аттестаттау 

АА – Аралық аттестаттау 
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Өзгерістерді тіркеу парағы 

Бөлім Р/с өзгерту 

нөмірі 

Ауыстыру 

күні 

Өзгерістер 

жүргізген  

адамның  аты-

жөні 

Өзгерістер 

жүргізген 

адамның қолы 

№ р/с Бөлімнің атауы 

1 2 3 4 5 6 
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Танысу парағы 

Аты-жөні Лауазымы Күні Қолы 
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