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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 
8 деңгей 

Бағдарламаны іске асыру 

мерзімдері 
қыркүйек 2020- тамыз 2023 

Құрылым Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Департаменті 

Байланысушы тұлға Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Департаменті 

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 

Қосымша 2 

Қазақстанда бар білім беру 

бағдарламалары 

ҚР - да 8D10101 – «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 Магистратураның білім беру бағдарламасы бойынша жоғары 

кәсіби білім – «Қоғамдық денсаулық сақтау» 

Бітірушіге академиялық дәреже 

беріледі / біліктілік беріледі 

8D10101 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» Білім беру 

бағдарламасы бойынша PhD философия докторы 

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. 

 

Адамдардың алдыңғы білім деңгейіне қойылатын талаптар, 

білім беру бағдарламасын меңгеруге тілек білдіруші 
8D10101 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» тобының медициналық мамандықтары бойынша 

магистратураның білім беру бағдарламасын меңгергісі келетін адамдардың алдыңғы білім деңгейі 
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Білім беру бағдарламасының пререквизиттері    

Атауы KZ ECTS Сағаты Оқыту нәтижелері 

Қоғамдық денсаулық 

сақтауға кіріспе 
3 5 135 

Қоғамдық денсаулық және 

денсаулық сақтау саласындағы өзекті 

мәселелерді анықтау, талдау, 

шешімін іздеу; 

Халық денсаулығының 

көрсеткіштерін және медициналық 

ұйымдардың қызметін бағалау; 

Халықтың санитариялық-

эпидемиологиялық саламаттылығы 

көрсеткіштерін бағалау; 

Денсаулықтың әлеуметтік және 

экономикалық детерминанттарын 

және олардың қоғамдық денсаулыққа 

әсер ету заңдылықтарын зерттеу  

Қажетті санитарлық-гигиеналық 

және санитарлық-эпидемияға қарсы 

іс - шараларды жүргізу, санитарлық 

режимді бақылау; емдеу-

профилактикалық, балалар мен 

жасөспірімдер мекемелерінің, 

өнеркәсіптік кәсіпорындардың 

орналастыру, жоспарлау, жабдықтау, 

абаттандыру және жұмыс 

мазмұнының гигиеналық 

талаптарына сәйкестігін бағалау;  

Халық денсаулығының алименттік 

факторларын, тамақ өнімдерін 

ұйымдастыруды, сапасын және 

қауіпсіздігін бақылауды бағалау 

Профилактикалық бағдарламаларды 

әзірлеу, денсаулық мәселелерінде 

сауаттылықты арттыру үшін халықты 

оқыту әдістерін қолдана білу; 

Қоғамдық денсаулықты қорғау 

саласында дәлелді практиканың 

қағидаттарын, дағдылары мен 

білімдерін пайдалану; 

Қоғамдық денсаулық сақтау 

саласындағы заңнамалық, 

нормативтік және жедел 

медициналық құжаттарды қолдану 

Қоғамдық денсаулықты нығайту 

жөніндегі жобаларды жоспарлау 

және әзірлеу 
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Түсу емтиханының бағдарламасы 

Пән 

Түсу емтиханының формасы 

Кешенді тестілеу 

Бөлімнің атауы 

Биостатистика 

Биостатистикаға кіріспе. 

Ықтималдықтар теориясының негізгі түсініктері. 

Жиынтық параметрлерін бағалау. 

Статистикалық гипотезаларды тексеру негіздері. 

Сапалық және сандық белгілер арасындағы байланысты зерттеу. 

Дисперсиялық талдау негіздері. 

Параметрлік және параметрлік емес өлшемдер. 

Стандарттау әдісі, оның мәні және қолданылуы. 

Корреляциялық талдау. 

Статистикалық зерттеудегі графикалық бейнелер. 

Медициналық-биологиялық экспериментте өлшеу шкалаларын қолдану. 

Біріктірілген бағалау. Кешенді бағалау. 

Мақалалар мен диссертациялық зерттеулерде статистикалық әдістердің 

қолданылуын талдау. 

Халық денсаулығының статистикасы. 

Денсаулық сақтау жүйесінің статистикасы. 

Медициналық-биологиялық зерттеулер статистикасы. 

Ғылыми зерттеу 

әдіснамасының 

негіздері 

Қоғамдық денсаулық сақтаудағы ғылыми зерттеулер. 

Қаржыландыру көздері бойынша ғылыми және зерттеу бағдарламалары 

Ғылыми жобалар мен гранттық өтінімдер жазу. 

Зерттеу әдістемесі. 

Сипаттамалық және аналитикалық зерттеулер. 

Зерттеулерді талдау және тұжырымдар мен ұсыныстарды тұжырымдау. 

ҒЗЖ нәтижелерін енгізу, зияткерлік құқықтарды қорғау (патенттеу). 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын рәсімдеудің жалпы талаптары мен ережелері. 

Ғылыми - зерттеу жұмыстарын рецензиялау. 

Ғылыми материалдарды баспасөзде жариялауға дайындау. 

Рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар, мақала жазудың жалпы 

ережелері. 
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Пән 

Түсу емтиханының формасы 

Кешенді тестілеу 

Бөлімнің атауы 

Қоғамдық 

денсаулық сақтау 

Қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау саласындағы өзекті 

мәселелерді анықтау, талдау, шешімін іздеу; 

Халық денсаулығының көрсеткіштерін және медициналық ұйымдардың 

қызметін бағалау; 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 

көрсеткіштерін бағалау; 

Денсаулықтың әлеуметтік және экономикалық детерминанттарын және 

олардың қоғамдық денсаулыққа әсер ету заңдылықтарын зерттеу; 

Қажетті санитарлық-гигиеналық және санитарлық-эпидемияға қарсы іс-

шараларды жүргізу, санитарлық режимге бақылау жасау; емдеу-алдын алу, 

балалар мен жасөспірімдер мекемелерінің, өнеркәсіптік кәсіпорындардың 

орналастыру, жоспарлау, жабдықтау, абаттандыру және жұмыс 

мазмұнының гигиеналық талаптарға сәйкестігін бағалау;  

Халық денсаулығының алименттік факторларын, тамақ өнімдерін 

ұйымдастыруды, сапасын және қауіпсіздігін бақылауды бағалау; 

Профилактикалық бағдарламаларды әзірлеу, Денсаулық мәселелерінде 

сауаттылықты арттыру үшін халықты оқыту әдістерін қолдана білу; 

Қоғамдық денсаулықты қорғау саласында дәлелді практиканың 

қағидаттарын, дағдылары мен білімдерін пайдалану; 

Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы заңнамалық, нормативтік және 

жедел медициналық құжаттарды қолдану; 

Қоғамдық денсаулықты нығайту жөніндегі жобаларды жоспарлау және 

әзірлеу; 

 

 

Жалпы құзыреттер 

Оқу бағдарламасының нәтижелері (outcomes) 

  Түлектер қабілетті болады: 

ОН1 Өзекті мәселелерді анықтау және қоғамдық денсаулық сақтаудың негізгі функцияларын 

сипаттайтын қоғамдық денсаулық сақтаудағы мәселелерді анықтау; 

ОН2 Ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес зерттеу нәтижелерін салыстыру, негіздеу 

және ұсыну және деректерді өңдеуге арналған құрал-саймандық құралдарды таңдау, 

жобаның мәнін сипаттау, ғылыми жаңалықты түсіндіру, негізгі белгілерін анықтау; 

ОН3 Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы технологияларды басқаруды ұйымдастыру 

ерекшеліктерін түсіндіру және бағалау, зерттеудің заманауи әдістерін қолдану, 

нәтижелерді графикалық бейнелеу, клиентке бағдарлануын ескеру, қойылған міндеттерді 

шешуде шығармашылық тәсілге қабілетін көрсету; 

ОН4 Трансдисциплинарлық тәсіл, мультимәдениет және экологиялық ойлау негізінде 

денсаулықты нығайту технологияларымен өзара әрекеттестікте кәсіби қызметтегі 

кешенді сектораралық мәселелерді алдын алу және шеше білу, жобалар мен процестерді 

басқара білу; 

ОН5 Қоғамдық денсаулық сақтаудың маңыздылығын түсіну үшін зияткерлік және жалпы 

мәдени әлеуетті жетілдіру және дамыту; зерделенетін құбылыстардың заңдылықтарын 

талдау және анықтау, топтармен жұмыс істей білу және ұжымды ынталандыру, жүйелі 

және сыни ойлауды қолдану, дәлелдер ұсыну, дәлелдер беру, дәлелдеу, болжау, 



 

 

«ҚДСЖМ» ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  
 

КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ» 
 

Жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру департаменті 

8D10101 – «Қоғамдық денсаулық 

сақтау» Білім беру бағдарламасы 

СМК-ОП-7.5.1/03-2019 

Версия: 2 

Страница 6 из 30 
 

 

көзқарасты қорғау; 

ОН6 Биоэтика және дәлелдеме принциптерін сақтау негізінде ғылыми зерттеу дизайнын 

әзірлеу және ғылыми зерттеулерде, тәжірибелік жұмыста немесе оқу үрдісінде және 

педагогикалық тәжірибеде алынған нәтижелерді талдау; алынған мәліметтерді 

статистикалық өңдеу үшін қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана 

білу; 

ОН7 Алдын алу бағдарламаларын әзірлеу кезінде жобаларды басқару принциптерін таңдау 

және негіздеу, халық денсаулығын нығайту бойынша жобаларды өз бетінше жоспарлау 

және әзірлеу, инновациялық технологиялар бойынша ұсыныстарды әзірлеу және 

оларды практикалық денсаулық сақтауға енгізу мақсатында проблемаларды айқындау;  

ОН8 Зерттеу жұмысының нәтижелерін қоғамдық денсаулық сақтауда тәжірибелік әзірлемелер 

түрінде ұсыну және халық денсаулығын нығайту бойынша іске асырылатын жобалардың 

тиімділігін бағалау; жобаның әлеуметтік, медициналық және экономикалық тиімділігіне 

бағалау жүргізу; 

ОН9 Сандық және сапалық әдістер мен АКТ-ны ескере отырып, кәсіптік қызмет үшін кешенді 

трансдисциплинарлық және сектораралық бағдарламаларды әзірлеу; 

ОН10 Қоғамдық денсаулық сақтау саласында кредиттік технология бойынша білім беру және 

оқытушылық қызметті жүзеге асыру; 

ОН11 Денсаулық индустриясында инновациялық технологияларды коммерцияландыру 

бойынша менеджерлік және кәсіпкерлік дағдыларды ұсыну. 
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 I 

курс 

II 

курс 

III 

курс 

БП   Базалық пәндер 27 810  280 250 280     

ЖООК   ЖОО компоненті 25 750  260 250 260     

БПЖООК  п VIPhD1101 PhD зерттеуге кіріспе 2 60  20 20 20 Е 2   

БПЖООК  п UK1102 Ауызша коммуникация 3 90  30 30 30 Е 3   

БПЖООК  п EI1103 Зерттеу этикасы 3 90  30 30 30 Е 3   

БПЖООК  п TPNP1104 Ғылыми жазбаның теориясы мен тәжірибесі 3 90  30 30 30 Е 3   

БПЖООК  п PIO1105 Серіктестік: зерттеу және қоғам 3 90  30 30 30 Е 3   

БПЖООК  п VPO1106 Оқыту мен сабақ беруге кіріспе 3 90  30 30 30 Е 3   

БПЖООК  
п NChKANP1

107 

Ғылыми басылымдарды оқу және сыни талдау 

дағдылары 
2 60 

 20 20 20 Е 
2 

  

БПЖООК  п PM1108 Жобалық менеджмент 4 120  40 40 40 Е 4   

ТК   Таңдау бойынша компонент 2 60  20 20 20     

БПТК  п MCER1209 Медициналық-әлеуметтік сараптама және оңалту 2 60  20 20 20 Е 2   

БПТК  
п PPOZUZO1

210 

Денсаулық сақтаудың  басым мәселелері және қоғам 

денсаулығына төнетін қауіп-қатер 
2 60 

 
20 20 20 

Е 2   

ПТ   PP1211 Педагогикалық тәжірибе 2 60  30  30  2   

БП   Бейіндік пәндер циклы (БП) 26 780  275 230 275     

ЖООК   ЖОО компоненті (ЖК) 18 540  195 150 195     

БПЖООК  п MKTI1312 Сапалық зерттеу түрлерінің әдіснамасы 4 120  40 40 40 Е 4   

БПЖООК  п PZ11313 Қолданбалы статистика 1 4 120  40 40 40 Е 4   

БПЖООК  п PZ22314 Қолданбалы статистика 2 4 120  40 40 40 Е  4  

БПЖООК  п MNI1315 Ғылыми ақпарат менеджменті 3 90  30 30 30 Е 3   

   Таңдау бойынша компонент 8 240  80 80 80     

БПЖООК  п PNCh2416 Зерттеушінің кәсіби дағдылары 8 240  80 80 80   8  

   IP2417 Зерттеу тәжірибесі 3 90  45  45   3  

   ТЕОРИЯЛЫҚ ОҚЫТУ 53 1590  555 480 555     

   Ғылыми-зерттеу жұмысы           



 

 
 

«ҚДСЖМ» ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 
 

КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ» 
 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

департаменті 
8D10101 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» Білім беру бағдарламасы 

СМК-ОП-7.5.1/03-2019 

Версия:2 

Страница 9 из 30 

 

 

Ц
и

к
л

ы
 

М
о

д
у
л

і 

П
ә
н

 

К
о

д
ы

 

Пәннің атауы 

К
р

е
д

и
т
т
е
р

 

 E
C

T
S

 

Б
а

р
л

ы
қ

 с
а

ғ
а
т
 аудитор

иялық 

Аудиториядан тыс курстар 

д
ә
р

іс
 

п
р

а
к

. 
за

н
 

Д
О

Ө
Ж

 

Д
Ө

Ж
 

Е
м

т
и

х
а

н
 I 

курс 

II 

курс 

III 

курс 

ДҒЗЖ 
  

NIRD1,2,3517 

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы, оның ішінде 

тағылымдамадан өту және докторлық диссертацияны 

орындау 

115 3450  1035  2415  22 45 48 

   Қорытынды аттестаттау (ҚА) 12 360  108  252     

МДРҚ   OZDD3618 Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау  12 360  108  252    12 

БАРЛЫҒЫ 180 5400  1698 480 3222  60 60 60 

 

 

Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 
 

№ Пәннің атауы 
Пәннің қысқаша сипаттамасы  

(30-50 сөз) 
Кредит 

саны  

Қалыптасатын құзыреттер (код) 

ON 

1 
ON 

2 
ON 

3 
ON 

4 
ON 

5 
ON 

6 
ON 

7 
ON 

8 
ON 

9 
ON 

10 
ON 

11 

 Білім беру компоненттері 53            

Базалық пәндер циклы (БП)  27            

 ЖОО компоненті (ЖК)  23            

1. PhD зерттеуге 

кіріспе 

 

Ғылымның ұйымдық құрылымы, ғылыми-зерттеу, 

жобалау-конструкторлық жұмыстардың кезеңдері. 

Ғылыми-техникалық және патенттік ақпараттың 

мемлекеттік және халықаралық жүйесі. Іргелі және 

қолданбалы ғылымдар саласындағы зерттеулердің 

заманауи бағыттары. Табиғат пайдалану, ресурс 
үнемдеу саласындағы ғылыми, жобалық, 

конструкторлық бастамашылық әзірлемелердің 

тақырыптары. Зияткерлік, инновациялық қызмет 

нәтижелерін ресімдеу және оларды өндіріске енгізу 

ережелері мен нормалары. Еңбекті ғылыми 

2 

 х  х х       
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ұйымдастыру негіздері. 

2. Ауызша 

коммуникация 

Коммуникациялық қызметтің түрлері, деңгейлері және 

нысандары. Әлеуметтік жадыны қалыптастыру 

құрылымы мен механизмдері. Коммуникациялық 

арналар жүйесі, олардың арасындағы өзара іс-қимыл 

және олардың даму динамикасы. Қоғамдық 

коммуникациялық жүйелердің әлеуметтік-мәдени 

эволюциясы. Әртүрлі аспектілерді, компоненттерді, 
коммуникациялық құбылыстардың түрлерін зерттейтін 

ақпараттық-коммуникациялық ғылымдар жүйелері. 

Коммуникациялық дағдыларды дамыту. Табысты 

қарым-қатынас орнатудың техникасы 

3 

  х  х       

3. Зерттеу этикасы Қоғамдық денсаулық сақтау саласында зерттеу 

жобаларын жүргізудегі этикалық мәселелер. Жобалық 

қызметте зияткерлік меншікті қорғау. Денсаулық 

сақтау саласындағы қолданбалы және іргелі сипаттағы 

зерттеулердің этикалық сараптамасы. Жаңа 

медициналық технологияларды, медициналық 

техниканы, жаңа құралдар мен әдістерді қолдана 

отырып ғылыми зерттеулерді, медициналық-

биологиялық эксперименттерді адамгершілік-этикалық 
және құқықтық сараптауды ұйымдастыру және 

жүргізу. 

3 

х     х      

4. Ғылыми 

жазбаның 

теориясы мен 

тәжірибесі 

Ғылыми мақалаларды табысты жазу және кейіннен 

жариялау үшін академиялық жазба жазуды оқытудың 

теориялық және ғылыми-әдістемелік негіздері. 

Ғылыми білімді беру жолдары және оларды ғылыми-

зерттеу қызметіне енгізу 

3 

  х     х    

5. 

 

Серіктестік: 

зерттеу және 

қоғам 

Қоғамдағы интеграция үрдістері. Инновацияларды 

басқару стратегиясы. Тәртіптік білімді жүйелеу және 

интеграциялау. Денсаулықты басқару, қоршаған 

ортаны жақсарту, аурулардың алдын алу, мінез-құлық 

қауіп факторлары арқылы халықтың денсаулығын 

қолдауға арналған зерттеулер. Салауатты қоғамның 
тұрақты дамуы 

3 

x   х х      х 
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6 Оқыту мен сабақ 

беруге кіріспе 

Сабақ беру негіздері. Оқытудың дидактикалық 

принциптері. Оқытудың түрлері мен әдістері. 

Сабақтарды ұйымдастыру. Шағын топтарда жұмыс 

істеу, сабақ құрылымы, оқыту әдісін таңдау. 

Аудиториядағы жұмыс ерекшеліктері 

3 

    х     х  

7 Ғылыми 

басылымдарды 

оқу және сыни 
талдау 

дағдылары 

Қазіргі зерттеушінің жұмысы үздіксіз білім беруді 

көздейді. Ғылыми әдебиетті оқу – бұл үрдістің негізі. 

Ғылыми деректерді талдау және дұрыс түсіндіре білу. 
Ғылыми әдебиетті зерттеудің сыни және аналитикалық 

тәсілдері. Сыни ойлау дағдылары 

2 

     х  х    

8 Жобалық 

менеджмент 

Кәсіпорынның сыртқы ортасын талдау мен 

ерекшеліктерін (күшті және әлсіз жақтарын) негізге 

ала отырып, туындайтын мүмкіндіктерді анықтау және 

кәсіпорынға қауіп-қатерлерді бағалау бойынша 

теориялық білім мен тәжірибелік дағдылар. Әртүрлі 

объектілерде шаруашылықты ұтымды жүргізуді 

қамтамасыз етуге бағытталған басқарушылық ойлауды 

қалыптастыру. Жобалық менеджменттің нақты 

жағдайларында өзіндік бағдарлау дағдысы. 

4 

x   х     х   

Таңдау бойынша компонент  2            

9 

Медициналық-

әлеуметтік 

сараптама және 

оңалту 

ЕПМ-дағы МӘС тұжырымдамалық модельдері 

(жұмыстағы өзара іс-әрекет және сабақтастық 

жолдары). Медициналық сараптама түрлері. Еңбекке 

қабілеттілікті уақытша жоғалту сараптамасы. МӘС 

жүргізу ережелері. Кәсіптік аурулар еңбекке 

жарамдылықты жоғалтудың себебі ретінде. МӘС және 

кәсіптік патологиясы бар мүгедектерді оңалту. 

Қалпына келтіру емі және оңалту. Балаларды 

медициналық оңалту. 
2 

х   х        

10 

 

Денсаулық 
сақтаудың  

басым мәселелері 

және қоғам 

денсаулығына 

төнетін қауіп-

қатер 

Денсаулық үшін қауіп-қатердің жаһандық модельдері.  
Денсаулыққа ықпал ететін қоршаған және жұмыс 

ортасындағы түрлі биологиялық, химиялық және 

физикалық қатерлерді мониторингтеу, анықтау және 

болжау; денсаулыққа қауіп-қатерді өлшеу үшін қауіп-

қатерді бағалау және әдістері. Қоғам денсаулығын 

нығайтудағы жаһандық қозғалыс 

x   х   х    х 
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11 

Педагогикалық 

тәжірибе 

Педагогикалық тәжірибеден өту барысында 

педагогикалық қызметте мақсат қою, білім беру 

жүйесін басқару, әдістер мен формаларды басқару 

дағдылары қалыптасады. докторанттардың қоғамдық 

денсаулық және денсаулық сақтау саласында оқу-

тәрбие жұмыстарын табысты жүзеге асыру үшін 

қажетті кәсіби психологиялық-педагогикалық білімді, 

іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру үшін 
жағдайлар жасалады. 

2 

 х  х х     х  

Бейінді пәндер циклы (БП) 26  

ЖОО компоненті (ЖК) 15  

12 Сапалық зерттеу 

түрлерінің 

әдіснамасы 

Медицинада ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және 

жүргізу. Зерттеудің сапалық әдістері. Сапалық зерттеу 

әдістерінің түрлері. Ғылыми зерттеулердегі 

құқықтарды реттеудің ұлттық және халықаралық 

стандарттары. Ғылыми зерттеулердің дизайнын 

анықтау, жүйелі шолу және дәлелді медицинаның 

принциптері. 

4 

 х х  х       

13 Қолданбалы 

статистика 1 

Биостатистиканың негізгі ұғымдары. Статистикалық 

гипотезаларды қалыптастыру. Сапалық және сандық 

белгілер арасындағы өзара байланысты зерттеу. 

Корреляциялық талдау. Дисперсиялық талдау 

негіздері. Параметрлік және параметрлік емес 
өлшемдер. Стандарттау әдісі, оның мәні және 

қолданылуы. Статистикалық материалдарды өңдеудегі 

IT. 

4 

       х х   

14 Қолданбалы 

статистика 2  

Көп өлшемді статистикалық талдау мәселелері мен 

әдістері, атап айтқанда факторлық және кластерлік 

талдау негіздері. Классикалық регрессиялық модель. 

Дисперсиялық талдау модельдері. Көп өлшемді 

дисперсиялық талдау. Қалыпты модельде бағалар мен 

4 

       х х   
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қателерді бөлу. Негізгі болжамдардың каноникалық 

түрі. Бағалауға жол беретін функцияларға арналған 

сенім жиындары. Фишер өлшемі. 

15 Ғылыми ақпарат 

менеджменті 

Ғылыми зерттеулер менеджменті. Басқарудың жалпы, 

жеке және арнайы заңдары, басқару принциптерін 

қалыптастыру механизмі, ғылымды (ЖОО) 

ұйымдастырудың сыртқы және ішкі ортасы, 

ақпараттық жағдайлардың түрлері, басқаруға үддістік 
көзқарас, басқарушылық шешім, басқару сатылары, 

басқару тәсілдері, шешімдерді әзірлеу және қабылдау 

әдістері, адами ресурстар менеджментінің міндеттері 

мен әдістері, мотивация әдістері, қақтығыстарды 

басқару тәсілдері. 

3 

   х х       

Таңдау бойынша компонент  8  

16 

 

Зерттеушінің 

кәсіби 

дағдылары 

Зерттеу дағдылары мен техникалары (мәселенің 

өзектілігін көру және белгілеу қабілеті; логистика, 

өзіндік, тәуелсіз және сыни ойлау қабілеті; теориялық 

идеяларды дамыту қабілеті; өз саласында және аралас 

салаларда ғылыми жетістіктерді білу; барабар әдістеме 

мен зерттеу техникасын таңдау және оларды дұрыс 

пайдалану қабілеті 

8  х х  х  х  х  х 

17 Зерттеу 

тәжірибесі 

Зерттеу жүргізудің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларын жүйелеу, бекіту және 
кеңейту, денсаулық сақтау саласында алған теориялық 

білімдерін тереңдету және оларды нақты ғылыми-

зерттеу міндеттерін шешуде қолдану, дербес ғылыми-

зерттеу жұмысының дағдыларын дамыту және 

ынталандыру 

3    х х  х    х [ 

Ғылыми-зерттеу жұмысы 115            

18 Докторанттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы, оның 

ішінде 

тағылымдамадан 

өту және 

докторлық 

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 жұмыс болып табылатын 

диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі 

115      х  х х х х 



 

 
 

«ҚДСЖМ» ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 
 

КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ» 
 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

департаменті 
8D10101 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» Білім беру бағдарламасы 

СМК-ОП-7.5.1/03-2019 

Версия:2 

Страница 14 из 30 

 

 

 

 

диссертацияны 

орындау 

проблематикасына сәйкестігі, ғылыми-практикалық 

ақпаратты талдау қазіргі заманғы ғылыми зерттеу 

әдістерін пайдалана отырып орындалады, тиісті білім 

саласындағы алдыңғы қатарлы халықаралық 

тәжірибеге негізделеді және ғылыми-зерттеу 

жұмысының нәтижелерін жариялау 

 Қорытынды аттестация (ҚА) 12            

19 

Докторлық 

диссертацияны 
рәсімдеу және 

қорғау (ДДРжҚ) 

Докторлық диссертация – бұл медицина ғылымындағы 

дербес біліктілікті зерттеу жұмыс, онда теориялық 
ережелер әзірленген, ғылыми мәселе анықталған, 

зерттеу нәтижелеріне талдау жүргізіледі, аймақтық 

немесе елдік деңгейде денсаулық сақтауды дамытуға 

елеулі үлес қосатын ғылыми-негізделген шешімдер 

жазылған. 

       х х х х х 

БАРЛЫҒЫ 180            
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Курстан курсқа ауысу үшін Пререквизиттер 

Курсы Циклы М П Коды Атауы Кредиттері 

ECTS  
Сағаты 

біріншіден екінші курсқа 

1 БПЖООК  П VIPhD1101 PhD зерттеуге кіріспе 2 60 

1 
БПЖООК  

П 
VPO1106 

Оқыту мен сабақ беруге 

кіріспе 
3 90 

екінші курстан үшінші курсқа 

2 БПЖООК  П PZ22314 Қолданбалы статистика 2 4 120 

2 БПЖООК   IP2417 Зерттеу тәжірибесі 3 90 

 

Материалдық ресурстар  

 

 

Кітапхана         

     

Қоғамдық денсаулық және әлеуметтік ғылымдар 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. 
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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. 

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. 

.

http://www.ksph.kz/


 

 
 

«ҚДСЖМ» ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 
 

КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ» 
 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

департаменті 
8D10101 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» Білім беру бағдарламасы 

СМК-ОП-7.5.1/03-2019 

Версия:2 

Страница 17 из 30 

 

 

 

Профессорлық-оқытушылар құрамы  (Қосымша 1) 

 

Докторантура 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 

көшесі, 2 

№ 5      25.12.2015 ж.   белгісіз мерзімге Зерттеу практикасы 

Қоғамдық денсаулық 

және әлеуметтік 

ғылымдар 

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 Алматы қ., Ақсай-4. № 29      05.01.2016ж. белгісіз мерзімге Зерттеу практикасы Қоғамдық денсаулық 
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компаниясы " ЖШС» 117 үй 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 Денсаулық сақтау 

басқармасының "Ұлы Отан 

соғысы ардагерлерінің қалалық 

емханасы" ШЖҚ МКК 

Алматы қ., 

Амангелді к-сі 41. 

№20      20 маусым 

2017 жыл 
белгісіз мерзімге Зерттеу практикасы 

Қоғамдық денсаулық 

және әлеуметтік 

ғылымдар 

17 "Орталық клиникалық аурухана" Алматы қ., Панфилов №23      20 маусым белгісіз мерзімге Зерттеу практикасы Қоғамдық денсаулық 



 

 
 

«ҚДСЖМ» ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 
 

КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ» 
 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

департаменті 
8D10101 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» Білім беру бағдарламасы 

СМК-ОП-7.5.1/03-2019 

Версия:2 

Страница 19 из 30 

 

 

АҚ» к-сі, 139 2017 жыл 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 
Алматы қ., Жібек 

жолы к-сі 124 

№33      20.03.2018 ж. 
белгісіз мерзімге Зерттеу практикасы 

Қоғамдық денсаулық 

және әлеуметтік 
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ұрпағын өрбіту орталығы" ШЖҚ 

МКК 
ғылымдар 

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 
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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 қалалық 

емхана" ШЖҚ МКК 

Алматы қ., ш. а. 

Алғабас 371/3 

№46      14.05.2018 ж. 

белгісіз мерзімге Зерттеу практикасы 

Қоғамдық денсаулық 

және әлеуметтік 

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  н\ж      18.05.2018 ж. белгісіз мерзімге Зерттеу практикасы Қоғамдық денсаулық 
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Қоғамдық денсаулық сақтау 

департаменті РММ 
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, гинекология 

және перинатология ғылыми 

орталығы " ШЖҚ РМК 

Алматы қаласы, 

Достық даңғылы 125 

үй 

№64      03.09.2018 ж. 

белгісіз мерзімге Зерттеу практикасы 

Қоғамдық 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 

06-03.19      20.03.2019 
белгісіз мерзімге Зерттеу практикасы 

Қоғамдық денсаулық 

және әлеуметтік 
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даңғылы, 5 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 

клиникалық ауруханасы" МКК 
Алматы қаласы, 

А.Демченко көшесі, 

83Б үй 

13-03.19      20.03.2019 

белгісіз мерзімге Зерттеу практикасы 

Қоғамдық денсаулық 

және 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 
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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 әлеуметтік 

ғылымдар 

72 Алматы қаласы ДСБ "№36 

Қалалық емхана" ШЖҚ МКК 
 30-03.20      12.03.2020 

белгісіз мерзімге Зерттеу практикасы 

Қоғамдық денсаулық 

және әлеуметтік 

ғылымдар 
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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. 

8D10101 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» білім беру бағдарламасының түлектерін қорытынды 

аттестаттау – бекітілген тақырыптар бойынша докторлық диссертацияларды қорғау. 

 

Докторлық диссертация қорғау 

ХҚА докторлық диссертацияны қорғауды қамтиды. Докторлық 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.   Докторлық диссертация 

жалпылама сипатқа ие, өйткені бұл магистр даярлаудың 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. 

Докторлық диссертацияны дайындау және қорғау кезінде докторант таңдаған ғылым 

саласындағы мәселені тұжырымдай және шеше алатын болашақ ғылыми қызметкер ретінде өзінің 

дайындығы мен жетілуін көрсетуі керек. 

Докторлық 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; 

   

  тақырыпты ашу тәсілінің өзіндік ерекшелігі; 

  өз көзқарасының болуы; 

  ғылыми зерттеу әдістерін қолдана білу.; 

  қорытындылар мен ұсыныстардың жарамдылық дәрежесі. 

Қорғауға шығарылатын докторлық диссертацияның негізгі нәтижелері ашық баспасөзде 

жариялануға тиіс. Диссертациялық жұмыс бойынша жарияланған мақалалар саны заңмен реттеледі.  

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

ұсынылады. 

Докторлық диссертацияны бағалау критерийлері: 

 орындалған жұмыс көлемі; 

  зерттеудің дербестігі; 

  жұмыста жаңа технологияларды қолдану; 

  әдеби шолудың толықтығы және пайдаланылған дереккөздердің қазіргі заманғы; 

  алынған нәтижелерді ғылыми зерттеулерде, практикалық жұмыста немесе оқу процесінде 

қолдану мүмкіндігі; 

  материалды ұсынудың сауаттылығы мен айқындылығы.; 
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  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; 

  докторанттың ғылыми конференциялардағы жұмысы мен баяндамалары бойынша 

жарияланымдар саны; 

Докторлық диссертацияларды көпшілік алдында қорғау Ғылыми пікірсайыс сипатында болуға 

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

бұл ретте диссертацияда қамтылған ғылыми және практикалық сипаттағы нәтижелердің, 

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

Мемлекеттік аттестаттау комиссиялары диссертациялар сараптамасының сапасы мен 

объективтілігі, қабылданатын шешімдердің негізділігі үшін жауап береді және диссертациялардың 

магистр академиялық дәрежесін алуға арналған біліктілік жұмыстары үшін белгіленген 

критерийлерге сәйкестігін анықтау кезінде жоғары талап қою деңгейін қамтамасыз етуге тиіс. 

Докторлық диссертацияны қорғау нәтижелері бекітілген нысан бойынша хаттамамен 

ресімделеді. 

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 аттестаттау 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 аттестаттаудың екі кезеңінің қорытындысы бойынша оң баға алған және 8D10101 

– «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын меңгергенін 

растаған білім алушыларға МАК шешімімен 8D10101 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» беру 

бағдарламасы бойынша философия докторы 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 8D10101 – «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 8D10101 – «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. 

Кафедралардың ПОҚ жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 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 

Докторанттардың 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, факультет докторанттарының кәсіби қасиеттерін жетілдіру 

мақсатында университеттің басқару органдарында: СҚ. 

Докторанттардың білім беру бағдарламаларын әзірлеуі, басқаруы және бағалауы тұрақты кері 

байланыс, докторанттардың өтініштерін қарау арқылы қамтамасыз етіледі. 

8D10101 – «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) 8D10101 – «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) 8D10101 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» білім беру бағдарламасын іске асыру процесін 

реттейтін академиялық саясатпен мүдделі тараптардан кері байланыс жинау жүйесінің, оның 

ішінде анонимді кері байланыс жинау жүйесінің (Ректор блогы); 

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

өкілдері кіретін алқалық кеңесші басқару органдарының жұмыс істеуі; 

6) 8D10101 – «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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


