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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Бағдарламаның қажеттілігін негіздеу (қажеттілікті талдау, нормативтік құжаттар, мансап 

және т. б.) 

Ұлттық біліктілік шеңбері 

бойынша біліктілік деңгейі 
7 деңгей 

Бағдарламаны іске асыру 

мерзімдері 
қыркүйек 2020- тамыз 2022 

Құрылым Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Департаменті 

Байланысушы тұлға Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Департаменті 

Әзірлеу үшін негіздеме БББ білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 

қазандағы № 604 бұйрығына сәйкес әзірленді. 

«Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша 

Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды және үлгілік 

кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрінің м.а. 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығымен 

бекітілген резидентураның мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандарты. 

Жұмысқа орналасқан түлектер 

саны 

Қосымша 2 

Қазақстанда бар білім беру 

бағдарламалары 

ҚР - да 7M10106 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім беру қызметіне лицензияға 

қосымша 10 ЖОО-да бар: ҚазҰМУ С.Д.Асфендияров атындағы, 

АМУ, ҚММУ, БҚММУ, Семей қ.ММУ, МКТУ, ҚРМУ, 

ОҚММУ, ҚазМҮББУ, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Алдыңғы білім Мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білім 5В110200 – 

«Қоғамдық денсаулық сақтау», 5B130100 – «Жалпы медицина», 

5B130200 – «Стоматология», 5В110100 – «Мейірбике ісі», 

5В110300 – «Фармация», 5B130200 – «Стоматология», 

5В110400 – «Медициналық-профилактикалық іс», 040800 – 

«Медициналық-биологиялық іс», 5В030100 – «Құқықтану», 

5В050600 – «Экономика», 5В050700 – «Менеджмент», 

5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 5В051300 – 

«Әлемдік экономика» 

Бітірушіге академиялық дәреже 

беріледі / біліктілік беріледі 

7М10106 «Қоғамдық денсаулық сақтау» 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. 
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Адамдардың алдыңғы білім деңгейіне қойылатын талаптар, 

білім беру бағдарламасын меңгеруге тілек білдіруші 
7М10106 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» тобының медициналық мамандықтары бойынша 

магистратураның білім беру бағдарламасын меңгергісі келетін адамдардың алдыңғы білім деңгейі 

 

Білім беру бағдарламасының пререквизиттері    

Атауы Кредиті/ 

ECTS 

Сағаты Оқыту нәтижелері 

Қоғамдық денсаулық сақтауға 

кіріспе 
3 90 

 Қоғамдық денсаулық және денсаулық 

сақтау саласындағы проблемалар мен 

басым бағыттарды талдау; 

 Халық денсаулығының көрсеткіштерін 

және медициналық ұйымдардың 

қызметін бағалау; 

 Қоршаған ортаның табиғи және 

антропогендік факторларын және осы 

факторлардың халық денсаулығына 

әсер ету қаупінің заңдылықтарын, әсер 

ету механизмдері мен факторларды 

анықтау және басқару принциптерін 

анықтау;  

 Халықтың денсаулығын жақсарту үшін 

алименттік факторларды бағалау, тамақ 

өнімдерінің сапасын және қауіпсіздігін 

ұйымдастыру, бақылау;  

 Кәсіби қызметте халықты денсаулық 

саласында оқытудың алдын алу 

бағдарламаларын, нысандары мен 

әдістерін қолдану;  

 Қоғамдық денсаулықты қорғау 

саласында дәлелді практиканың 

қағидаларын, дағдылары мен 

білімдерін пайдалану;  

 Қоғамдық денсаулық сақтау 

саласындағы заңнамалық, нормативтік 

және жедел медициналық құжаттарды 

қолдану. 

 

 

Жалпы құзыреттер 

Оқу бағдарламасының нәтижелері (outcomes) 

  Түлектер қабілетті болады: 

ОН1 Қоғамдық денсаулық сақтаудың ғылым ретінде қалыптасуының тарихи ерекшеліктерін 

білу және ұғымдар, шекара, әдіснама философиясының негіздерін меңгеру. 

ОН2 Өзінің кәсіби әлеуетін жүзеге асыру және коммуникативтік дағдылар деңгейін арттыру 

үшін мемлекеттік және шет тілдерін меңгеру. 

ОН3 Басқару ісіндегі құзыреттілікті арттыру үшін ұжымды, ұйымды, педагогиканы басқару 

психологиясының негіздерін меңгеру. 
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ОН4 Ғылыми зерттеу, этикалық сараптама жүргізу дағдыларын қалыптастыру, биоэтика 

негіздерін және оның жаңа технологиялар мен методология бойынша зерттеулердің 

әртүрлі түрлерін жүргізудегі рөлін білу. 

ОН5 Қоғамдық денсаулық сақтаудың негізгі мақсаттарын, әдістерін, принциптерін, жедел 

функцияларын талдау, денсаулық сақтау қызметінің даму құралдарын қолдану, барлық 

деңгейлердегі әлеуметтік детерминанттарға әсер ету және бағалау, азаматтардың 

денсаулық мәртебесін бағалау. 

ОН6 Эпидемиология, соның ішінде клиникалық және экологиялық; биостатистика және 

дәлелді медицинаның қазіргі заманғы концепцияларын қолдана білу, статистикалық 

операциялар үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді меңгеру. 

ОН7 Саясат, экономика және денсаулық сақтау менеджменті жүйесінің құқықтық және 

ұйымдастыру өрісінде навигация дағдыларын меңгеру, популяцияның денсаулығын 

басқару бойынша қажетті шараларды әзірлеу және енгізу қабілеті. 

ОН8 Әлеуметтік және саяси ұйымның әр түрлі деңгейлеріндегі проблемаларды шешу үшін 

халықтың денсаулық мәселелерінде  сауаттылығы және аурулардың алдын алу, 

денсаулықты нығайту шаралары мен бағдарламаларын жобалау, енгізу және басқару 

ОН9 Кәсіби мәселелерді анықтау және қалыптастыру, оларды шешудің әдістері мен 

тәсілдерін білу, халықтың әртүрлі топтарының денсаулық проблемаларын жою және 

денсаулықтағы теңсіздікті жою бойынша әртүрлі стратегияларды енгізу 

ОН10 Денсаулықты басқарудың қазіргі заманғы жүйесіне негізгі тұжырымдамалық тәсілдерді 

қолдану және денсаулықты нығайтудың қазіргі заманғы технологияларын сыни бағалау 

және оларды өңірлік ерекшеліктерді ескере отырып тәжірибеде қолдану. 

ОН11 Магистрлік диссертацияны қорғау үшін ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау, 

жүргізіліп жатқан жобалардың практикалық нәтижелерін ұсыну, денсаулық сақтаудың 

қолданыстағы жүйесіне ғылыми жұмыс нәтижелері бойынша өзекті әзірлемелерді енгізу 

және қоғамдық денсаулық сақтауды дамытуға өзіндік ерекше үлес қосу. 

ОН12 Кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында ғылыми және инновациялық тәсілдерді қолдана 

білу. 

 

 

Әрі қарай оқу мүмкіндіктері 

7М10106 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» білім беру бағдарламасы бойынша білім беру 

бағдарламасын аяқтағаннан кейін түлектерге конкурстық негізде 8D10101 – «Қоғамдық денсаулық 

сақтау» білім беру бағдарламасы бойынша докторантураға түсу құқығы беріледі - оқу мерзімі 3 

жыл (ғылыми – педагогикалық бағыт). 

Үміткерлерге қойылатын талаптар жыл сайын қайта қаралады және ағымдағы жылдың 1 

шілдесінен кешіктірілмей университет сайтында ашық түрде орналастырылады. 
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БП   Базалық пәндер 35 1050  365 320 365     

ЖООК   ЖОО компоненті 20 600  215 170 215     

   Қоғамдық-педагогикалық пәндер модулі           

БПЖООК  п IFN1101 Ғылым тарихы мен философиясы 5 150  50 50 50 Е 5  Тестілеу 

БПЖООК  п Iya1102 Шет тілі (кәсіби) 5 150  50 50 50 Е 5  Тестілеу 

БПЖООК  п PVSh1103 Жоғары мектеп педагогикасы 5 150  50 50 50 Е 5  Тестілеу 

БПЖООК  п PU1104 Басқару психологиясы 2 60  20 20 20 Е 2  Тестілеу 

ПТ   PP1105 Педагогикалық тәжірибе 3 90  45  45 д/с 3  Дифференциалды сынақ 

ТК   Таңдау бойынша компонент 15 450  150 150 150     

БПТК  п NIOZ1206 
Қоғамдық денсаулық сақтаудағы ғылыми 

зерттеулер 

3 90  30 30 30 Е 3  Тестілеу 

БПТК  п UIPOZ1207 
Қоғамдық денсаулық сақтаудағы зерттеу 

жобаларын басқару 

3 90  30 30 30 Е 3  Тестілеу 

БПТК  п Bioe1208 Биоэтика 3 90  30 30 30 Е 3  Тестілеу 

БПТК  п EI1209 Зерттеу этикасы 3 90  30 30 30 Е 3  Тестілеу 

БПТК  п RSOZ1210 
Қоғамдық денсаулық сақтау қызметін 

дамыту 

3 90  30 30 30 Е 3  Тестілеу 

БПТК  п AVUZPZ1211 

Денсаулықты нығайтудың және 

аурулардың алдын алудың өзекті 

мәселелері 

3 90  30 30 30 Е 3  Тестілеу 

БПТК  п SDZ1212 
Денсаулықтың әлеуметтік 

детерминанттары 

3 90  30 30 30 Е 3  Тестілеу 

БПТК  п ZTDP1213 
Балалар мен жасөспірімдердің 

денсаулықты қорғау технологиялары 

3 90  30 30 30 Е 3  Тестілеу 

БПТК  п KEDM1214 
Клиникалық эпидемиология және дәлелді 

медицина 

3 90  30 30 30 Е 3  Тестілеу 
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БПТК  п OMNIOZ1215 

Қоғамдық  денсаулық сақтаудағы 

ғылыми зерттеулер әдіснамасының 

негіздері 

3 90  30 30 30 Е 3  Тестілеу 

БП   Бейіндік пәндер циклы (БП) 49 1470  490 490 490     

ЖООК   ЖОО компоненті (ЖК) 49 1470  490 490 490     

БПЖООК  п BiosE2316 Биостатистика және эпидемиология 10 300  100 100 100 Е  10 Тестілеу 

БПЖООК  п PEMZ1317 
Денсаулық сақтаудағы саясат, экономика 

және менеджмент 
8 240  80 80 80 

Е  8 Тестілеу 

БПЖООК  п PZ1318 Денсаулықты насихаттау 8 240  80 80 80 Е  8 Тестілеу 

БПЖООК  п VNOZ1319 Қоғамдық денсаулықты ғылымға енгізу 8 240  80 80 80 Е 8  Тестілеу 

БПЖООК  п EE2320 Экологиялық эпидемиология 8 240  80 80 80 Е  8 Тестілеу 

БПЖООК  п PZSNN2321 
Әлеуметтік-қорғалмаған халықтың 
денсаулық мәселелері 

7 210  70 70 70 
Е 7  Тестілеу 

   ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  84 2520  855 810 855     

   Ғылыми-зерттеу жұмысы           

МҒЗЖ 
  

NIRM1,2422 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, 

оның ішінде тағылымдамадан өту және 

магистрлік диссертацияны орындау 

24 720  216  504 д/с 10 14 Дифференциалды сынақ 
Жазбаша есеп (қағаз 
түрінде) 

   Қорытынды аттестаттау (ҚА) 12 360  108  252     

МДРҚ   OZMD2523 Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау  

12 360  108  252 д/с  12 Диссертация қорғау 

БАРЛЫҒЫ 120 3600  1179 810 1611  60 60  
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Құзыреттілік матрицасы 
 

№ Пәннің атауы 
Пәннің қысқаша сипаттамасы  

(30-50 сөз) 

Креди

т саны 

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері (кодтар) 

ОН1 ОН 

2 

ОН 

3 

ОН 

4 

ОН 

5 

ОН 

6 

ОН 

7 

ОН 

8 

ОН 

9 

ОН 

10 

ОН 

11 

 

ОН 

12 

 

Базалық пәндер 35             

ЖОО компоненті 20             

Қоғамдық-педагогикалық пәндер модулі 20             

1. Ғылым тарихы мен 

философиясы 

Тарих пен философия ғылымының өзекті 

мәселелерін түсіну қабілетін дамытудың 

негізгі түсініктері. Ғылымның табиғатын 

философиялық түсіну - қазіргі ғылымның 

ерекшеліктерін білуге және шындықты 

ғылыми түсіну дағдыларын жетілдіруге 

негізделген ғылыми-әдістемелік 
дүниетанымды қалыптастыру. Медицина 

және денсаулық сақтау жүйесі туралы 

түсінік және оның мамандықтың 

теориялық және әдіснамалық негіздері. 

5 х           х 

2. Шет тілі (кәсіби) Пәннің мазмұндылығы - шетелдік 

серіктестермен қарым-қатынас жасау 

кезінде кәсіби және ғылыми әрекеттерді 

шешуге арналған тілдік құзіреттілікті 

дамыту, сонымен қатар білім беру 

автономиясының, өзін-өзі тәрбиелеу 

қабілетінің, ақпараттық мәдениеттің 

дамуын, көкжиегін кеңейтуді және жалпы 

мәдениеттің жоғарылауын қамтамасыз 
етуге бағытталған. Еңбек нарығында оның 

бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал 

ететін кәсіби дағдыларды жетілдіру. 

5  х          х 

3. Жоғары мектеп 

педагогикасы 

Педагогиканың негіздері: жүйелілік, мәні, 

ұстанымдары, әдістері мен формалары, 

5   х         х 
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дамыту және кәсіптік оқыту. Оқу процесін 

ұйымдастыру және жүзеге асыру. 

Педагогиканың негізгі категориялары, 

жоғары білім педагогикасының жүйедегі 

және практикалық іс-әрекетіндегі рөлі мен 

маңызы, қазіргі педагогиканың негізгі 

қағидалары мен жоғары білім берудің 
педагогикалық мәселелерін шешуге 

әдістемелік көзқарастар туралы түсінік 

қалыптастыру. 

4. Басқару психологиясы Пән басқарушылық қызметтің 

психологиялық компонентінің рөлі мен көп 

өлшемді мазмұны туралы қазіргі заманғы 

идеяларды ұсынады; кәсіби қызметті сәтті 

жүзеге асыру және өзін-өзі жетілдіру үшін 

болашақ шебердің психологиялық 

мәдениетін арттыру. Басқару 

психологиясының негізгі міндеттерін 

зерттеу, оның ішінде басқару жүйесіндегі 

жұмыстың тиімділігі мен сапасын 
жоғарылату үшін психологиялық 

жағдайлар мен басқару қызметінің 

сипаттамаларын талдау. 

2   х          

 

 

 

 

5. 

 

Педагогикалық тәжірибе Педагогикалық практикадан өту 

барысында,  мақсат қою, білім беру 

жүйесін, педагогикалық іс-әрекеттегі 

әдістер мен формаларды басқару 

дағдылары қалыптасады. 

Магистранттардың қоғамдық денсаулық 

және денсаулық сақтау саласындағы 

тәрбие жұмысын сәтті жүзеге асыру үшін 

қажетті кәсіби психологиялық-
педагогикалық білім мен дағдыларды 

қалыптастыру үшін жағдайлар жасалады. 

3 х  х          

Таңдау бойынша компонент 15             

6. Қоғамдық денсаулық Білім қорын кеңейту мақсатындағы 3    х  х  х     
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сақтаудағы ғылыми 

зерттеулер 

ғылыми зерттеулердің түрлері. Қоғамдық 

денсаулық сақтау саласындағы ғылыми 

зерттеулердің, инновациялық 

технологиялар мен шешімдердің жаңа 

әдістерін/әдістемелерінқолдану. Ғылыми 

зерттеу дизайны, жүйелі шолу және 

дәлелді медицинаның принциптері. 
Этикалық сараптама жүргізудің негізгі 

мәселелері. Қоғамдық денсаулық 

сақтаудағы биоэтика 

7. 

Қоғамдық денсаулық 

сақтаудағы зерттеу 

жобаларын басқару 

Қоғамдық денсаулық сақтаудағы гранттық 

жобалар. Жобаларды басқару. Матрица, 

жоба циклі, әдіснама. Жобаны 

ұйымдастыру. Жобаны орындау үшін 

команда құру. Персоналды және 

коммуникацияларды басқару. Жобалық 

қауіп-қатерді басқару. Зерттеу 

жобаларында статистикалық құралдарды 

қолдану. Жобаларды рәсімдеуге 

қойылатын талаптар және ҚР гранттық 
өтінімдерді беру шарттары. Халықаралық 

донорлық ұйымдардың қоғамдық 

денсаулық сақтау саласында гранттық 

өтінімдер жазуға қойылатын талаптары. 

   х  х х х     

8 Биоэтика 

Қоғамдық денсаулық сақтау саласында 

зерттеу жобаларын жүргізудегі этикалық 

мәселелер. Жобалық қызметте зияткерлік 

меншікті қорғау.  Денсаулық сақтау 

саласындағы қолданбалы және іргелі 

сипаттағы зерттеулердің этикалық 

сараптамасы. 

3    х  х       

9 Зерттеу этикасы 

Жаңа медициналық технологияларды, 

медициналық техниканы, жаңа құралдар 
мен әдістерді қолдана отырып ғылыми 

зерттеулерді, медициналық-биологиялық 

эксперименттерді адамгершілік-этикалық 

және құқықтық сараптауды ұйымдастыру 

   х  х       
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және жүргізу. 

10 
Қоғамдық денсаулық 

сақтау қызметін дамыту 

Қоғамдық денсаулық сақтау қызметінің 

даму негіздері және қоғамдық денсаулық 

сақтау саласындағы саясат. Қоғамдық 

денсаулық сақтаудың негізгі жедел 

қызметтері. Сектораралық өзара іс-әрекет 

және кооперация 

3     х  х х х х   

11 

Денсаулықты нығайтудың 

және аурулардың алдын 

алудың өзекті мәселелері 

Денсаулықты нығайтудың заманауи 

технологиялары, қоғам денсаулығының 
өзекті мәселелері. Қоғамдық денсаулық 

сақтау саясатының негізгі ұғымдары мен 

қалыптасуы, қоғамдық және жеке 

денсаулықты нығайту негіздері, 

аурулардың алдын алудың заманауи 

тәсілдері, жаңа технологиялар мен алдын 

алу бағдарламаларын жоспарлау, 

ұйымдастыру және енгізу. 

    х   х х х   

12 
Денсаулықтың әлеуметтік 

детерминанттары 

Денсаулықтың әлеуметтік градиенті. 

Әлеуметтік-экономикалық мәртебесі және 

әділетсіздік, денсаулықтағы теңсіздік. Оны 

макродеңгейде шешу жолдары. ДДҰ-ның 
денсаулық әлеуметтік детерминанттары 

бойынша қызметі. Денсаулыққа әсерін 

бағалау. Әлеуметтік қарым-қатынас, 

әлеуметтік капитал және қолдау. Елдер мен 

өңірлер арасындағы әлеуметтік 

детерминанттармен байланысты 

мәселелерді шешудің саяси 

бағдарламалары мен тәжірибесі. 

3     х   х х    

13 

Балалар мен 

жасөспірімдердің 

денсаулықты қорғау 
технологиялары 

Қоғамдағы өскелең ұрпақтың 

денсаулықты қорғау мәселесі. Баланың 

денсаулығын нығайтуға әсер ететін 

факторлар.  Өскелең ұрпақтың  

денсаулығын қоршаудың замануи 
тәсілдері мен принциптер. Балалардың 

денсаулығын сақтау технологиялары, 

олардың жіктелуі, тиімділігін бағалау. 

    х   х х х   
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Баланың дене, психикалық және 

әлеуметтік дамуының заңдылықтары. 

Әлеуметтік факторлардың әсерінен 

балалардың физикалық, психикалық 

және әлеуметтік денсаулығына 

ауытқулары. Баланың дене, психикалық 

және әлеуметтік денсаулығының 
ерекшеліктерін диагностикалау. 

14 

Клиникалық 

эпидемиология және 

дәлелді медицина 

Клиникалық эпидемиология және дәлелді 

медицина негіздері болжамдардың дәлдігін 

қамтамасыз ету үшін науқастар тобын 

зерттеудің қатаң ғылыми әдістерін 

пайдалана отырып, аурудың клиникалық 

ағымын зерттеу, клиникалық зерттеулер 

жүргізу, дәлелді деректер базасы 

мәселелерін қамтиды. 

3    х  х       

15 

Қоғамдық  денсаулық 

сақтаудағы ғылыми 

зерттеулер әдіснамасының 

негіздері 

 

Ғылыми зерттеулер саласындағы ұлттық 

және халықаралық құқық негіздері:  QPBR, 

GLP, GСP, GCLP және т.б. Медицинадағы 

ғылыми зерттеулер. Қаржыландыру көздері 

бойынша ғылыми және зерттеу 
бағдарламалары. Гранттарды іздеу және 

жұмылдыру. Ғылыми жобалар мен 

гранттық өтінімдерді жазу. Зерттеу 

әдістемесі. Сипаттамалық және 

аналитикалық зерттеулер. Жүйелі шолу. 

Мета-талдау.  Ақпарат жинау. Деректерді 

өңдеу. Зерттеулерді талдау және 

қорытындылар мен ұсыныстарды 

тұжырымдау. 

   х  х       

Бейіндік пәндер циклы (БП) 49             

ЖОО компоненті (ЖК) 49             

16 Биостатистика және 

эпидемиология 

Ықтималдықтар теориясының негізгі 

ұғымдары. Статистикалық гипотезаларды 

тексеру негіздері. Сапалық және сандық 

белгілер арасындағы өзара байланысты 

10     

х 

 х     х  
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зерттеу. Дисперсиялық талдау негіздері. 

Параметрлік және параметрлік емес 

өлшемдер. Стандарттау әдісі, оның мәні 

және қолданылуы. Сондай-ақ, 

эпидемиологиялық талдаудың негізгі 

құралдары, эпидемиологиялық зерттеудің 

дизайны халықтың аурушаңдығын 
сипаттау үшін деректерді пайдалану, 

қоғамдық денсаулық және денсаулық 

сақтау саласындағы санитариялық-

эпидемиологиялық қадағалау 

қарастырылады. 

17 Денсаулық сақтаудағы 

саясат, экономика және 

менеджмент 

Оқу пәні қоғамдық денсаулық сақтау 

саласындағы саяси, әлеуметтік және 

экономикалық факторлардың әсерін, 

жергілікті, ұлттық және халықаралық 

деңгейлердегі денсаулық сақтау саясатын 

жүзеге асырудың негізгі тетіктерін, 

өзгермелі нарықтық жағдайлардағы 

медициналық ұйымның мінез-құлқын 
зерттеуге мүмкіндік береді, сондай-ақ 

денсаулық сақтау қызметтері мен 

ұйымдарын жедел басқару әдістері мен 

принциптерін қолдану бойынша 

практикалық дағдыларды үйретеді. 

8       х х х    

18 Денсаулықты насихаттау Салауатты қоғам саясаты. Денсаулықты 

нығайтудың теориясы мен модельдері. 

Денсаулық және денсаулыққа оқыту 

мәселелеріндегі сауаттылық. Жұқпалы 

емес аурулардың алдын алуға жаңашыл 

көзқарас. СӨС қалыптастыру. 

Қауымдастықтың құқықтары мен 
мүмкіндіктерін кеңейту үшін 

бағдарламаларды басқару. 

8     х   х х х   
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19 Қоғамдық денсаулықты 

ғылымға енгізу 

Денсаулық сақтау саясаты контексінде 

халықтың денсаулығын қорғау. Денсаулық 

сақтау саясатының принциптері. 

Денсаулық көрсеткіштері және халық 

денсаулығының жағдайын жақсарту 

тетіктері. Интеграция және сектораралық 

ынтымақтастық мәселелері 

8     х   х х х   

20 Экологиялық 

эпидемиология 

Пән жалпы ғылыми, аспаптық және 

әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілікті 

қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу 

барысында алынған теориялық білімдер 

қоршаған ортаның әр түрлі компоненттерін 

(атмосфералық ауа, үй-жай ауасы, ауыз су, 

топырақ), азық-түлік өнімдерін, қолайсыз 
химиялық және физикалық факторлардың 

әсер ету қауіптілігін бағалау кезінде 

қабілеттілікті қалыптастыруға және 

бекітуге бағытталған, бұл сөзсіз,  эколог 

маманның   кәсіби саладағы әрі қарай 

табысты қызметі үшін қажет. 

8      х   х х   

21 Әлеуметтік-қорғалмаған 

халықтың денсаулық 

мәселелері 

Халықтың осал топтарының денсаулығы.  

Денсаулықтың әлеуметтік 

детерминанттарының әсері және теңсіздік 

мәселелері. Оңалту медицинасы 

7     х    х    

Ғылыми-зерттеу жұмысы 24             

22 Магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы, оның 

ішінде тағылымдамадан 
өту және магистрлік 

диссертацияны орындау 

Алынған теориялық білім мен тәжірибелік 

дағдыларды пайдалана отырып, ғылыми 

ізденіс және зерттеу жүргізу, кәсіби 
мәселелерді анықтай білу және 

тұжырымдай білу, оларды шешудің 

әдістері мен тәсілдерін білу. Ғылыми 

жаңалығы мен тәжірибелік маңызы бар 

өзекті мәселені қамтитын диссертацияның 

қорғалатын мамандықтың негізгі 

проблематикасына сәйкестігі, ғылыми-

тәжірибелік ақпаратты талдау қазіргі 

24        х х х х  
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заманғы ғылыми зерттеу әдістерін 

пайдалана отырып орындалады, олар тиісті 

білім саласындағы алдыңғы қатарлы 

халықаралық тәжірибеге негізделеді 

 Қорытынды аттестаттау (ҚА) 12 

 

            

23 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

(МДӘжҚ) 

Өзінің мазмұны бойынша магистрлік 

диссертация бұл – медицина ғылымындағы 

біліктілікті дербес зерттеу жұмысы болып 

табылады, онда теориялық ережелер 
әзірленген, ғылыми мәселе анықталған, 

алынған нәтижелерге талдау жасалады, 

аймақтық немесе елдік деңгейде денсаулық 

сақтауды дамытуға елеулі үлес қосатын 

ғылыми-негізделген шешімдер жазылған. 

   х х х х х х х х  

БАРЛЫҒЫ 120             



 

 
 

«ҚДСЖМ» ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 
 

КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ» 
 

Жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру департаменті 

7М10106 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» 

 Білім беру бағдарламасы 

СМК-ОП-7.5.1/03-

2019 

Версия:2 

Страница 16 из 33 

 

 

Курстан курсқа ауысу үшін Пререквизиттер 
Курсы Циклы М П Коды Атауы Кредиттері 

ECTS  
Сағаты 

1 БПЖООК  П PVSh1103 Жоғары мектеп педагогикасы 5 150 

1 
БПЖООК  П VNOZ1319 

Қоғамдық денсаулық 

ғылымына кіріспе 
8 240 

 

Материалдық ресурстар  

 

Кітапхана             

Қоғамдық денсаулық және әлеуметтік ғылымдар кафедрасы магистратурада оқу процесін 

жүргізу үшін айтарлықтай материалдық-техникалық базаға ие.  

«ҚДСЖМ» КМУ кітапханасында қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қажетті кітаптар, оқу-

әдістемелік құралдар ұсынылған. Олар сондай-ақ электронды форматта қол жетімді 

1. «Здравоохранение в мире: пропасть в 100 лет» А.Аканов, Т.Мейманалиев. Алматы 2015 

2. «Общественное здоровье и здравоохранение» В.И. Стародубова, О.П. Щепина Москва 2014 

3. «Введение в общественное здравоохранение» Учебное пособие, А.М. Арингазина. Алматы 

2013г. – 192 стр.  

4. Общественное здоровье и здравоохранение» В.П. Лисицын, Г.Э. Улумбекова. Москва 2011 

5. «Избранные лекции по общественному здоровью и здравоохранению» В.З. Кучеренко. Москва 

2010 

6. «Общественное здравоохранение: основные подходы и принципы определения и 

удовлетворения потребностей человека» А.А. Аканов, К.Д. Нурманов, А.М. Арингазина, Б.С. 

Байсеркин и др. Алматы 2007 

7. «Организация здравоохранения Казахстана» А.А. Аканов, К.К. Куракбаев, А.Н. Чен, У.И. 

Ахметов, Алматы – Астана 2006 год 

8. «От индустриального общества к информированному вызовы для системы здравоохранение 

Казахстана». А.А. Аканов, Б.С. Басеркин, А.М. Арингазина, Е.А. Биртанов, Б.Т. Токежанов. 

Астана-Алматы 2005 

9. «Алкоголь с позиции общественного здравоохранения. Состояние проблемы» А.Арингазина 

Алматы 2004г 

10. «Укрепление здоровья: теория и планирование программ» А.М. Арингазина, С.А.Егеубаева. 

Алматы 2003г 

11. «Общественное здравоохранение в Казахстане: концепция, проблемы и перспективы» 

А.Аканов, В.Девятко, М.Кульжанов Алматы 2001г 

12. «Казахстан. Обзор системы здравоохранения» М.К. Кульжанов, Бренд Речел, 2008 год 

13. «Медицинское образование в Казахстане: настоящее и будущее» А.Аканов, А.Каптагаева 

Астана 2005г 

14. «Термины функциональной диагностики в кардиологии» К.А. Биекенов Алматы 1993г 

15. «Библиографический указатель по социальной гигиене и организации здравоохранения за 

1970-2005 гг» И.Анамбаев, Б.Керимшеев, Ф.Серикбаева, А.Анамбаева Алматы 2006г 

16. «Социальная эволюция человека и здравоохранение (введение в общую теорию 

здравоохранения)» А. Бекчан, К.Тулебаев Алматы, Ташкент 2005г 

17. «Социальное страхование и охрана здоровья трудящихся» Учебное пособие К.Батыгин, 

Н.Трофимюк Москва 1989г 

18. «Медицинская статистика понятным языком: вводный курс» А.Банержи Москва 2013г 

19. «Инвестиции в здоровье человека – основа развития общества» А.Байгенжин, О.Жузжанов 

Астана 2006 
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20. «Атомные взрывы и развитие общественного здравоохранения» А.Аканов, С.Ямашита, 

С.Мейрманов, А.Индершиев, А. Мусаханова Астана 2008г 

21. «Экономический анализ медицинских учреждений» Учебное пособие. И.Артюхов, 

Т.Морозова, Е.Юрьева Ростов-на-Дону 2006г 

22. «Реформы здравоохранения стран Центральной Азии» А.Аканов и др. Алматы 1996г 

23. «Подходы и принципы реформирования и развития медицинской науки Казахстана» А.Аканов, 

М.Рысулы Алматы 2005г 

24. «ВОЗ: Шестьдесят лет в Европе» Европейское бюро ВОЗ 2010г 

25. «Очерки системной теории и стратегии здравоохранения» Д.Венедиктов Москва 2008г 

26. «Вакцинопрофилактика гриппа и его осложнений» Авентис 2002г 

27. «Современные проблемы и перспективы развития качества терапевтической помощи в системе 

сельского здравоохранения Кыргызской Республики» Э.Бокчубаев и др. Бишкек 2003г 

28. «Больничное дело в Казахстане: состояние, проблемы и подходы к новой модели» А.Аканов, 

В.Девятко и др. Астана 2006г 

29. «Научная медицинская информация в Европе» П.Вайс Москва 1988г 

30. «Пути выявления основных направлений программы реабилитации здоровья населения 

крупного современного города» Д.Буланбаева Алматы 1998г 

31. «История медицины города Алматы»  А.Биртанов, Е.Биртанов Алматы 1998г 

32. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности медицинских работников» 

Г.Бирлидис Ростов-на-Дону 2008г 

33. «Управление в здравоохранении РФ. Теория и практика» А.Вялков Москва 2003г 

34. «Маркетинг для студентов ВУЗов» Ростов-на-Дону 2004г 

35. «Вопросы совершенствования медицинской помощи населению и проблемы страховой 

медицины» М.Кульжанов Алматы 1993г 

36. «Вопросы профилактической медицины в регионе Центральной Азии»  Т. Мейманалиев 

Алматы 1993г 

37. «Стратегия и тактика законодательного обеспечения развития здравоохранения» О.Жузжанов 

Костанай 2003г 

38. «Теоретические и методические подходы к формированию нормативов потребностей 

населения в медицинской помощи»  О.Жузжанов, А.Чен, Т.Абильдаев Астана 2008г 

39. «Теоретические аспекты и методические подходы к измерению и оценке процессов 

реформирования отрасли здравоохранения» О.Жузжанов Алматы 1999г 

40. «Прикладная медицинская статистика» Учебное пособие, В.Зайцев и др. Санкт-Петербург 

2006г 

41. «Статистика: 100 экзаменационных ответов» Л.Казанцева Ростов-на-Дону 2010г 

42. «Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и 

здравоохранения» В.Кучеренко  Москва 2011г 

43. «Методология научного исследования» А.Новиков, Д.Новиков Москва 2007г 

44.  «Врач общей практики» А.Аканов, Т.Германюк и др. Алматы 1996г 

45. «Глобальное бремя болезней DALYs в Казахстане» А.Аканов, М.Кульжанов и др. Алматы 

1996г 

46. «Проблемы и пути совершенствования системы управления здравоохранением республики в 

новых условиях хозяйствования» О.Жузжанов Алматы 1991г 

47.  «Экономика и управление в здравоохранении» Г.Голухов, И.Черепанова и др. Москва 2005г 

48. «Управление качеством медицинской помощи»  Г.Назаренко, Москва 2000г 

49. «Управление и экономика здравоохранения» А.Вялков и др. Москва 2004г. 

50. «Рацион, питание и предупреждение хронических заболеваний» Доклад ВОЗ, Женева 2003г 
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51. «Репродуктивное здоровье подростков и принципы организации работы с подростками по 

вопросам безопасного секса и здорового образа жизни» Кафедра Укрепления здоровья и 

социальных наук, КМУ «ВШОЗ» Алматы 2003г 

52. «Наркомании. Токсикомании» М.Рохлина Москва 2010г 

53.  «Руководство по своду правил» Дж. Эллен Малайзия 2002г 

54. «Санитарные правила и нормы по гигиене труда в промышленности»  ИПК «ОМИЧ» Омск 

1995г 

55. «Физическая активность и здоровье в Европе: аргументы в пользу действий»  Н.Кавилл и др. 

Дания 2006г 

56. «Медицинское право: книга для врачей, пациентов и юристов»  В.Акопов Москва 2004г 

57. «Индустрия здоровья» А.Акопян и др. Москва 2003г 

58. «Здравоохранение мира: состояние, перспективы, развитие (опыт для Казахстана)» В.Девятко, 

М.Кульжанов, А.Аканов Алматы 1995г 

59. «Здравоохранение города Алматы в переходный период» О.Даирбеков, И.Захаров и др. 

Алматы 1998г 

60. «Социальная гигиена и организация здравоохранения» Ю.Лисицын Москва 1973г 

61. «Обеспечение и защита прав граждан при оказании медицинской помощи» А.Азаров Москва 

2007г 

62. «Общественное здоровье и здравоохранение» Под редакцией В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова 

Москва 20004 год 

63. «Отношение населения к своему здоровью и системе здравоохранения» Б.С. Жусупов Алматы 

2002  

64. «Состояние и проблемы здоровья студенческой молодежи» Л.В. Нефедовская Москва 2007 

65. «Концептуальные подходы к формированию современной профилактической стратегии в 

здравоохранении» В.Ф. Москаленко Москва 2011 

66.   «Медико-социальные аспекты репродуктивного здоровья женщин в современных условиях, 

проблемы и пути их решения» С.Г. Нукушева, Алматы 2004 

67.  «Инвестиции в здоровье: ключевое условия успешного экономического развития Восточной 

Европы и Центральной Азии 2008 год 

68. «Общественное здравоохранение инновации и права интеллектуальной собственности» ВОЗ 

2006 год 

69.  «Общественное здоровье и здравоохранение практикум» - В.А. Медик, В.И. Лисицын, А.В. 

Прохорова, Москва 2010 

70.  «Общественное здоровье и здравоохранение» - В.А. Медик, В.К. Юрьев, Москва 2008 

71. «Биоэтика» П.В. Лопатин, О.В. Карташова Москва 2010 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 
басқармасының "№1 

қалалық емхана" 

ШЖҚ МКК 

Алматы қ., 

Гоголь к-сі, 
53/63 

№ 1 

02.12.2015ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 
денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

2 ҚР ДСӘДМ" 

Кардиология және 

ішкі аурулар ғылыми-

зерттеу институты " 

ШЖҚ РМК 

Алматы қ., 

Әйтеке би к-

сі, 120 
№ 3/1 

22.12.2015 ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

3 
Ұлттық ғылыми 

хирургия орталығы " 

АҚА.Н. Сызғанова» 

ҚР, 050004, 

Алматы қ., 

Желтоқсан к-

сі, 62 

№ 4      

25.12.2015 ж.   

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

4 
Республикалық 
диагностикалық 

орталық " АҚ» 

010000, 

Астана 
қаласы, 

Сығанақ 

№ 5      
25.12.2015 ж.   

белгісіз 
мерзімге 

Зерттеу 
практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 
әлеуметтік 

ғылымдар 
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көшесі, 2 

5 Жамбыл облысы 

Денсаулық сақтау 

басқармасының ШЖҚ 

"Жамбыл облыстық 

ауруханасы" МКК» 

Тараз қаласы, 

Айтиев көшесі 

№2 
№ 25      

05.01.2016ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

6 Алматы қаласы 
Денсаулық сақтау 

басқармасының ШЖҚ 

"Орталық қалалық 

клиникалық аурухана" 

МКК 

Алматы қ., 
Жандосов к-

сі, 6 үй № 28      

05.01.2016ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

7 

Сұңқар медициналық 

компаниясы " ЖШС» 

Алматы қ., 

Ақсай-4. 117 

үй 

№ 29      

05.01.2016ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

8 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 

басқармасының 

"қалалық 

патологоанатомиялық 
бюро" МКҚК 

Алматы қ., ш. 

а. Қалқаман, 

4А № 1      

22.01.2016 ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

9 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 

басқармасының ШЖҚ 

"Медициналық 

колледж" МКК 

Алматы қ., л. 

Чайкина к-сі, 

12а, 
№ 3/3      

22.01.2016 ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

10 
"Урология ғылыми 

орталығы" АҚ.Б. О. 

Жарбосынова» 

ҚР, 050060, 

Алматы қ., 

Бәсенов к-сі,2 

№ 18      

22.02.2016 ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

11 Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және спорт 

министрлігінің 
"Республикалық спорт 

колледжі" РМҚК 

Алматы қ., 

Тимирязев к-

сі, 41 № 23      

20.04.2016 ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 
ғылымдар 

12 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 

басқармасының ШЖҚ 

"Қалалық 

кардиологиялық 

орталық" МКК 

Алматы қ., 

Төле би к-сі, 

93 № 21      

05.01.2016 ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

13 ҚазҰМУ РМК №1 

Біріккен 

университеттік 

клиникасы. С. Д. 

Асфендиярова 

Алматы қ., 

Шевченко к-

сі, 126. 
№20      

05.01.2016 ж 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

14 
Алматы қаласының 
Денсаулық сақтау 

басқармасы 

 

н/ж 
белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 
денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

15 Педиатрия және 

балалар хирургиясы 

ғылыми орталығы 

"РМҚК» 

Алматы қ., 

Әл-Фараби к-

сі, 146 

№6      

03.04.2017 ж. белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

16 Алматы қаласы Алматы қ., №20      20 белгісіз Зерттеу Қоғамдық 
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Денсаулық сақтау 

басқармасының "Ұлы 

Отан соғысы 

ардагерлерінің 

қалалық емханасы" 
ШЖҚ МКК 

Амангелді к-сі 

41. 

маусым 2017 

жыл 

мерзімге практикасы денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

17 "Орталық клиникалық 

аурухана" АҚ» 

Алматы қ., 

Панфилов к-

сі, 139 

№23      20 

маусым 2017 

жыл 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

18 ҚР ДСМ 

"Республикалық 

электрондық 

денсаулық сақтау 

орталығы" РМК 

Астана қ., 

Иманов к-сі, 

13 

№24      04 

қыркүйек 2017 

ж. 
белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

19 "Спорттық медицина 

және оңалту 

орталығы" 

Алматы қ., 

050022 Абай 

даңғ., 44-үй 

№25      

04.12.2017 ж белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

20 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 
басқармасының 

"ЖИТС-тың алдын алу 

және оған қарсы күрес 

жөніндегі орталығы" 

ШЖҚ МКК 

Алматы қ., 

Бәсенов к-сі 2, 
корпус 4 

№26      

12.02.2018 ж 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

21 ҚР ДСМ 

"Республикалық қан 

орталығы" ШЖҚ РМК 

Алматы 

қаласы, 

Өтепов көшесі 

1 

№27      

13.02.2018 ж белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

22 «Қостанай облыстық 

ауруханасы КМК» 

Қостанай қ., 1 

Май к-сі, 151 

№28      

13.02.2018 ж белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

23 Қоғамдық денсаулық 
сақтау комитетінің" 

Шымкент обаға қарсы 

күрес станциясы " 

РММ 

Шымкент 
қаласы, М. Х. 

Дулати 

көшесі, 114 

№28/1      
23.02.2018 ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

24 ЖШС «Медикер»  Алматы қ., 

Навои к-сі 310 

№29      

13.02.2018 ж. белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

25 ШЖҚ "Талдықорған 

медициналық 

колледжі" МКК 

Талдықорған 

қаласы, 

Жансүгіров 

көшесі, 188 

№30      20 

наурыз 2018ж белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

26 ҚР ДСМ "Ұлттық 

фтизиопульмонология 
ғылыми орталығы" 

ШЖҚ РМК 

Алматы қ., 

Бекхожин к-сі 
5 

№32      

20.03.2018 ж. белгісіз 
мерзімге 

Зерттеу 
практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 
әлеуметтік 

ғылымдар 

27 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 

басқармасының 

"Қалалық адам 

ұрпағын өрбіту 

орталығы" ШЖҚ МКК 

Алматы қ., 

Жібек жолы к-

сі 124 

№33      

20.03.2018 ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 
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28 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 

басқармасының 

"қалалық 

медициналық-
әлеуметтік түзету 

наркологиялық 

орталығы" ШЖҚ МКК 

Алматы қ., 

Мақатаев к-сі, 

10 

№34      

20.03.2018 ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 
ғылымдар 

29 ҚР ДСМ" 

медициналық 

мақсаттағы бұйымдар 

мен медициналық 

техниканың дәрілік 

заттарын сараптау 

ұлттық орталығы " 

ШЖҚ РМК 

ҚР, 050004, 

Алматы қ., 

Абылай хан 

даңғ., 63/110 

н\ж 02.04.2018 

ж 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

30 «ХАК медициналық 

орталығы» 

Алматы қ., 

Өтеген батыр 

к-сі, 11\1 үй 

№35      

13.04.2018 ж. белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 
ғылымдар 

31 ШЖҚ "Маңғыстау 

облыстық ауруханасы" 

МКК» 

Ақтау қ., мкр 

24 БК-2 

№36      

13.04.2018 ж. белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

32 ШЖҚ «Алматы 

көпсалалы 

клиникалық 

ауруханасы» МКК 

Ілe ауданы, 

Өтеген-батыр 

ауылы, 

Батталханова 

к-ci 8. 

№37      

13.04.2018 ж. 
белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

33 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 

басқармасының "№25 

қалалық емхана" 
ШЖҚ МКК 

Алматы қ., 

Дархан ш. а., 

х. Алтай к-сі 

24/1 

№39      

11.05.2018 ж. 
белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 
ғылымдар 

34 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 

басқармасының "№15 

қалалық емхана" 

ШЖҚ МКК 

ҚР. Алматы 

қ., Достық ш. 

а., Ильич к-сі, 

17 

№40      

11.05.2018 ж. 
белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

35 ҚР ДСМ "Салауатты 

өмір салтын 

қалыптастыру 

проблемаларының 

ұлттық орталығы" 

ШЖҚ РМК 

Алматы қ., 

Қонаев к-сі, 

86/46 

№41      

12.05.2018 ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

36 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 
басқармасының "№19 

қалалық емхана" 

ШЖҚ МКК 

Алматы қ., 

Папанин к-сі 
220 

№43      

12.05.2018 ж. 
белгісіз 
мерзімге 

Зерттеу 
практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 
әлеуметтік 

ғылымдар 

37 Алматы аймақтық 

онкологиялық 

диспансері 

Алматы қ., 

Демченко к-сі, 

83 

№45      

14.05.2018 ж. белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

38 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 

басқармасының "№29 

Алматы қ., ш. 

а. Алғабас 

371/3 

№46      

14.05.2018 ж. 
белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 
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қалалық емхана" 

ШЖҚ МКК 

ғылымдар 

39 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 

басқармасының" 

Қалалық 
перинаталдық 

орталық" 

ҚР, 050062, 

Алматы қ., 

Жұбанов к-сі, 

11. 

№49      

14.05.2018 ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 
ғылымдар 

40 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 

басқармасының "№35 

қалалық емхана" 

ШЖҚ МКК 

Алматы қ., 

Наурызбай 

ауданы, 

Қалқаман ш/қ, 

20 үй. 

№51      

14.05.2018 ж. 
белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

41 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 

басқармасының "№17 

қалалық емхана" 

ШЖҚ МКК 

Алматы қ., 

Бостандық 

ауданы, 

Бәсенов к-сі 2. 

№53       

15.05.2018 ж. 
белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

42 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 

басқармасының ШЖҚ 
"№2 перзентхана" 

МКК 

Алматы қ., 

Жангелдин к-

сі 28. 

№57      

16.05.2018 ж. 
белгісіз 
мерзімге 

Зерттеу 
практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 
әлеуметтік 

ғылымдар 

43 "Қазақстан 

медициналық үздіксіз 

білім беру 

университеті" АҚ 

Алматы қ., 

Манас к-сі, 34 

№58       

16.05.2018 ж. белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

44 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 

басқармасының "№5 

Қалалық клиникалық 

ауруханасы " ШЖҚ 

МКК 

 №60      

16.05.2018 ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

45 ОҚО ДСБ ШЖҚ "№1 

Шымкент қалалық 
ауруханасы " МКК 

Шымкент қ., 

Иляев к-сі 51 

№61      

16.05.2018 ж. белгісіз 
мерзімге 

Зерттеу 
практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 
әлеуметтік 

ғылымдар 

46 Шымкент қалалық 

жедел медициналық 

жәрдем ауруханасы 

МКҚК 

Шымкент қ., 

Металистов 

көш., 1 Б 

№62      

16.05.2018 ж. белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

47 ҚР ДСМ ҚДСК 

Алматы қаласы 

Қоғамдық денсаулық 

сақтау департаменті 

РММ 

 н\ж      

18.05.2018 ж. 
белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

48 ҚР ДСМ "Қоғамдық 

денсаулық сақтау 

ұлттық орталығы" 
ШЖҚ РМК 

 н\ж      

02.07.2018 ж белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 
ғылымдар 

49 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 

басқармасының ШЖҚ 

"№7 Қалалық 

клиникалық аурухана 

" МКК 

Алматы қ., 

Наурызбай 

ауданы, 

Қалқаман к-сі, 

20 

№63      

03.09.2018 ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

50 ҚР ДСМ" Акушерия, Алматы №64      белгісіз Зерттеу Қоғамдық 
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гинекология және 

перинатология 

ғылыми орталығы " 

ШЖҚ РМК 

қаласы, 

Достық 

даңғылы 125 

үй 

03.09.2018 ж. мерзімге практикасы денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

51 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 
басқармасының "№5 

Қалалық емхана" 

ШЖҚ МКК 

Алматы қ., 

Мақатаев к-сі, 
141 

№67      

03.09.2018 ж. 
белгісіз 
мерзімге 

Зерттеу 
практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 
әлеуметтік 

ғылымдар 

52 Алматы қаласы 

Денсаулық сақтау 

басқармасының 

"Перинатология және 

балалар 

кардиохирургиясы 

орталығы" ШЖҚ МКК 

Алматы қ., 

Бәсенов к-сі 2 

№72      

03.09.2018 ж. 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

53 Педиатрия және 

балалар хирургиясы 

ғылыми орталығы " 

АҚ» 

Алматы 

қаласы, Әл-

Фараби 

көшесі. 146 

№73      

03.09.2018 ж. белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

54 Астана қаласы 
әкімдігінің ШЖҚ 

"онкологиялық 

орталық" МКК 

Астана қ., 
Манас к-сі № 

17 

01-03.19      
07.03.2019 белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 
денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

55 Астана қ. "№3 қалалық 

емхана" ШЖҚ МКК 

Астана қ., 

Республика к-

сі №56 

03-03.19      

18.03.2019 белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

56 Республикалық 

протездік-

ортопедиялық орталық 

" АҚ» 

Алматы қ., 

Желтоқсан к-

сі, 65 

05-03.19      

19.03.2019 белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

57 "Алматы қ. Қоғамдық 

денсаулық сақтау 

департаменті" РММ 

ҚР, 050010 

Алматы 

қаласы, Жібек 
жолы 

даңғылы, 5 

06-03.19      

20.03.2019 
белгісіз 
мерзімге 

Зерттеу 
практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 
әлеуметтік 

ғылымдар 

58 Алматы қаласы ДСБ 

№ 31 қалалық 

емханасы 

 07-03.2019      

20.03.2019 белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

59 «Трансфузиология 

ғылыми-өндірістік 

орталығы ШЖҚ РМК» 

Астана 

қаласы, 

Керей, 

Жәнібек 

хандар 

көшесі, 10-үй 

09-03.19      

20.03.2019 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

60 «№4 Қалалық 

клиникалық аурухана 
КМК» 

Алматы қ., 

Папанин к-сі 
220 

11-03.19      

20.03.2019 белгісіз 
мерзімге 

Зерттеу 
практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 
әлеуметтік 

ғылымдар 

61 «Медикер Алатау 

ЖШС» 

Алматы қ., 

Навои к-сі, 

310 

12-03.19      

20.03.2019 белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

62 ШЖҚ "Алматы 

көпсалалы 

Алматы 

қаласы, 

13-03.19      

20.03.2019 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 
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клиникалық 

ауруханасы" МКК 

А.Демченко 

көшесі, 83Б үй 

әлеуметтік 

ғылымдар 

63 Алматы қаласы ДСБ 

№10 қалалық 

емханасы ШЖҚ МКК 

Алматы 

қаласы, 

Әуезов 

ауданы, ш / а 
Ақсай-4, 17 

Үй. 

14-03.19      

20.03.2019 

белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 
ғылымдар 

64 Алматы қ. ДСБ "№4 

БП" ШЖҚ МКК 

 19-04.19       

05.04.2019 белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

65 ҚР ДСМ "Қазақ 

Дерматология және 

жұқпалы аурулар 

ғылыми орталығы" 

ШЖҚ РМК 

Алматы қ., 

Райымбек 

даңғылы, д. 60 

21-04.19      

12.04.2019 
белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

66 Алматы қаласы ДСБ 

№14 МК ШЖҚ МКК 

Алматы қ., 

Әйгерім-1 ш. 

а., Берберина 

к-сі, 24-үй 

22-04.19      

12.04.2019 белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

67 Алматы қаласы ДСБ 
"психикалық 

денсаулық орталығы" 

ШЖҚ МКК 

Алматы қ., 
Әбіш 

Кекілбаев к-сі, 

117-үй 

23-04.19      
12.04.2019 белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 
денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

68 Жамбыл облысының 

тауарлар мен 

қызметтердің сапасы 

мен қауіпсіздігі 

департаменті 

Тараз қаласы, 

Әйтеке би 13 

24-04.19      

12.04.2019 
белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

69 Алматы қаласы ДСБ 

№32 МК ШЖҚ МКК 

Алматы қ., 

Монтажная к-

сі, 33 

25-04.19      

12.04.2019 белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

70 "Назарбаев 

Университеті" ДБҰ 

Қазақстан 

Республикасы, 
010000, 

Нұрсұлтан 

қаласы, Есіл 

ауданы, 

Қабанбай 

батыр 

даңғылы, 53 

н/ж      

10.02.2020  

 1 жылға 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 

әлеуметтік 

ғылымдар 

71 "Сұңқар емханасы" 

ЖШС» 

Алматы қ., 

Өтеген батыр 

к-сі, 73 

29-03.20      

12.03.2020 белгісіз 

мерзімге 

Зерттеу 

практикасы 

Қоғамдық 

денсаулық және 
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Бітірушілерге қорытынды аттестаттау бағдарламасы 

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау білім алушылардың тиісті мамандықты игеру процесінде 

алған білімін, іскерлігін, дағдылары мен құзыреттерін тексеруге бағытталған. 

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында 

көзделген - жалпы мамандық бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру нысанында өткізіледі.  

Қорытынды мемлекеттік аттестаттауға жіберу білім алушының жеке оқу жоспары (ЖОЖ) 

толық орындалған кезде жүзеге асырылады. 

7M10106 - "Қоғамдық денсаулық сақтау" білім беру бағдарламасының түлектерін қорытынды 

аттестаттау– бекітілген тақырыптар бойынша магистрлік диссертацияларды қорғау. 

 

Магистрлік диссертация қорғау 

ҚМА магистрлік диссертацияны қорғауды қамтиды. Магистрлік диссертация-бұл қазіргі ғылым 

үшін теориялық немесе практикалық маңызы бар өзекті мәселені шешуге арналған, автордың 

көпшілік алдында қорғауға ұсынған жаңа ғылыми нәтижелері мен ережелерінің жиынтығын 

қамтитын, ішкі біртұтастыққа ие және таңдалған тақырыпты әзірлеу барысы мен нәтижелерін 

көрсететін зерттеу сипатындағы біліктілік жұмысы. Магистрлік диссертация жалпылама сипатқа ие, 

өйткені бұл магистрді дайындаудың нәтижесі. 

Диссертацияны орындау кезінде студенттер алған терең біліміне, дағдыларына және 

қалыптасқан жалпы мәдени және кәсіби құзыреттеріне сүйене отырып, өздерінің қабілеттері мен 

қабілеттерін көрсетуі керек, қазіргі деңгейде өзінің кәсіби қызметінің міндеттерін өз бетінше шешуі 

керек, арнайы ақпаратты кәсіби түрде ұсынуы керек, ғылыми 

өз көзқарасыңызды дәлелдеңіз және қорғаңыз. 

Магистрлік диссертацияны дайындау және қорғау кезінде магистрант таңдаған ғылым 

саласындағы мәселені тұжырымдай және шеше алатын болашақ ғылыми қызметкер ретінде өзінің 

дайындығы мен жетілуін көрсетуі керек. 

Магистрлік диссертацияның мазмұнына мынадай талаптар қойылады: 

 зерттеу тақырыбының ғылыми өзектілігін негіздеу; 

 зерттеудің мақсаты мен нақты міндеттерін белгілеу.; 

 зерттеу объектісін анықтау, зерттеу әдістемесін таңдау; 

 зерттеу процестерінің сипаттамасы және алынған нәтижелерді талқылау; 

 қорытынды тұжырымдау және нәтижелерді бағалау; 

 нәтижелерінің ғылыми жаңалығы; 

 қорғалатын ережелердің теориялық және практикалық маңызы ; 

 тақырыпты ашу тәсілінің өзіндік ерекшелігі; 

 өз көзқарасының болуы; 

 ғылыми зерттеу әдістерін қолдана білу.; 

 қорытындылар мен ұсыныстардың жарамдылық дәрежесі. 

Қорғауға шығарылатын магистрлік диссертацияның негізгі нәтижелері ашық баспасөзде 

жариялануға тиіс. Диссертациялық жұмыс бойынша жарияланған мақалалардың ең аз саны-бір 

ғылыми мақала.  

Диссертация бойынша ғылыми жетекшінің пікірі және ресми оппоненттің (сыртқы) рецензиясы 

ұсынылады. 

Магистрлік диссертацияны бағалау критерийлері: 

 орындалған жұмыс көлемі; 

 зерттеудің дербестігі; 

 жұмыста жаңа технологияларды қолдану; 

 әдеби шолудың толықтығы және пайдаланылған дереккөздер қазіргі заманғы; 

 алынған нәтижелерді ғылыми зерттеулерде, практикалық жұмыста немесе оқу процесінде 

қолдану мүмкіндігі; 
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 материалды ұсынудың сауаттылығы мен айқындылығы.; 

 сапа және оның қойылатын талаптарға сәйкестігі;; 

 диссертацияны қорғаудағы баяндаманың сапасы (нақтылық, сауаттылық, кәсіби терминдерді 

қолдана білу, демонстрациялық материалды рәсімдеу сапасы және т. б.); 

 қорғау кезінде қойылған сұрақтарға жауаптардың дұрыстығы мен толықтығы және 

қарсыластың ескертулері; 

 магистранттың ғылыми конференциялардағы жұмысы мен сөз сөйлеуі бойынша 

жарияланымдар саны; 

Магистрлік диссертацияларды көпшілік алдында қорғау ғылыми пікірталас сипатында болуға және 

жоғары талапшылдық, принципшілдік және ғылыми этиканы сақтау жағдайында өтуге тиіс, бұл 

ретте диссертацияда қамтылған ғылыми және практикалық сипаттағы нәтижелердің, қорытындылар 

мен ұсынымдардың жаңалығы, негізділігі егжей-тегжейлі талдауға ұшырауға тиіс. Мемлекеттік 

аттестаттау комиссиялары диссертациялар сараптамасының сапасы мен объективтілігі, 

қабылданатын шешімдердің негізділігі үшін жауапты болады және диссертациялардың магистр 

академиялық дәрежесін алуға арналған біліктілік жұмыстары үшін белгіленген критерийлерге 

сәйкестігін айқындау кезінде жоғары талап қою деңгейін қамтамасыз етуге тиіс. 

Магистрлік диссертацияны қорғау нәтижелері бекітілген нысан бойынша хаттамамен рәсімделеді. 

Нәтижелер бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік 

жүйесі бойынша қорытынды (орташа арифметикалық) баға қойылады. 

Оң бағаны арттыру мақсатында қорытынды мемлекеттік аттестаттауды қайта тапсыруға жол 

берілмейді. 

Қорытынды аттестаттаудың осы кезеңінде МҚА нәтижелері бойынша "қанағаттанарлықсыз" 

деген баға алған адамдарға емтихандарды қайта тапсыруға 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. 

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. 

Қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша оң баға алған және 7M10106 - "Қоғамдық 

денсаулық сақтау" білім беру бағдарламасын меңгергенін растаған білім алушыларға МАК 

шешімімен 7M10106 - "Қоғамдық денсаулық сақтау" білім беру бағдарламасы бойынша медицина 

ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі беріледі. 

Қорытынды аттестаттау бағдарламасы жыл сайын қайта қаралады және ағымдағы жылдың 1 

қаңтарынан кешіктірілмей университеттің электрондық ресурсында орналастырылады. 
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Білім беру бағдарламасын іске асыру үшін жауапкершілікті бөлу 

Білім беру үдерісіне жалпы басшылық жасау және 7M10106 - "Қоғамдық денсаулық сақтау" 

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 7M10106 - "Қоғамдық денсаулық 

сақтау" 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. 

7M10106 - "Қоғамдық денсаулық сақтау" білім беру бағдарламасын әдістемелік сүйемелдеу 

бойынша негізгі мәселелерді шешу құрамына ПОҚ кіретін алқалық кеңесші органдар болып 

табылатын оқу-әдістемелік кеңестің (ОӘК) 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.  

7М10106 - "Қоғамдық денсаулық сақтау" білім беру бағдарламасы басқармасының ашықтығы 

бірқатар тетіктердің жұмыс істеуімен қамтамасыз етіледі, оларға мыналар жатады: 

1) Сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) жұмыс істеуі; 

2) 7М10106 - "Қоғамдық денсаулық сақтау" 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) 7М10106 - "Қоғамдық денсаулық сақтау" 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) 7М10106 - "Қоғамдық денсаулық сақтау" 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 

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 
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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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


