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МАЗМҰНЫ

•Мамандық паспорты

•Кәсіби қызмет нысандары

•Оқуға түсу талаптары

•6D110100 – «Медицина» мамандығында 

оқытылатын пәндер

•6D110100 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» 

мамандығында оқытылатын пәндер

•Шетелдік тағлымдама



МАМАНДЫҚ ПАСПОРТЫ

Оқу
мерзімі

3 жыл

Оқу түрі күндізгі

Білім
беру 

деңгейі

Жоғары 
білімнен 

кейінгі білім



КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ НЫСАНДАРЫ

-Медициналық
білім беру 
саласында 
оқытушы

- Ғалым 
зерттеуші 

-Медициналық
білім саласын-
дағы менеджер

- Медици-
налық білім

беру ісі, 
мамандарды
даярлау және

қайта
даярлау, 
білікті

жетілдіру
саласындағы
кәсіби маман

Денсаулық
сақтау

саласындағы
кәсіби маман;

денсаулық
сақтау

жүйесінің
қызметкері; 

ЖОО-ғы
ғылыми

жетекші.



ОҚУҒА ТҮСУ

Докторанттарды университетке қабылдау тәртібі ҚР Білім және
ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарымен анықталып,
докторанттардың құрамын қалыптастыру ғылыми және
педагогикалық кадрларды дайындау үшін мемлекеттік білім
тапсырысын орналастыру арқылы жүзеге асады.
• Білімгерлер докторнатура бағдарламасында білім алу құқығына ие
болу үшін екі емтихан тапсыру қорытындысы бойынша кем дегенде
150 балл жинақтауы тиіс.
• Бірінші емтихан - ағылшын тілі (өту балы кем дегенде 50)
• Екінші – мамандық пәндерінен емтихан тапсыруға ағылшын тілінен
кем дегенде 50 балл жинақтаған білімгер жіберіледі
• Докторанттар құрамын қалыптастыру саясаты қабылдау рәсімі,
кәсіптік бейімделу түрлері, университеттің академиялық
мүмкіндіктері жайлы жұртшылыққа ақпарат беру, әлеуметтік қолдау
механизмдерінен тұрады.



Медицинадағы ғылыми зерттеу әдіснамасы

Биостатистика (ілгерілетілген курс)

Міндетті компонент



- Зерттеу протоколдарын 
жазу 

- Жобаларды басқару

- Ғылыми зерттеулер 
менеджменті

- Ғылыми хаттар жазу 
және презентациялау

- Медициналық білім берудегі
теория және практика

- Медициналық ЖОО-да тиімді
оқыту және бағалау әдістері

- Білім беру бағдарламаларын
құру және оқу курсын жобалау

- Медициналық білім берудегі
ақпараттық-коммуникативтік
технологиялар

 ЖБТ1-«Ғылым» - «Ғылыми 
зерттеулерді жоспарлау» 

модулі

 ЖБТ2-«Ғылыми-
педагогикалық» - «Медицина 
саласында білім беру модулі»



Бейіндеуші пәндер модулі

• Айғақты медицинаның заманауи ӛзекті мәселелері

• Айғақты медицинаның кәсіби сұрақтары

• Сот медицинасы мен тәжірибелік сараптаманың өзекті мәселелері

• Реабилитациялық медицинаның заманауи аспектілері

• Медицинадағы инновациялық зерттеу әдістері

• Электронды ғылыми ресурстармен жұмыс жасау әдістемесі

• Болон үдерісіндегі медициналық ЖОО-да білім беру әдістемесі

• Дипломнан кейінгі білім алушыны денсаулық сақтау ҧйымдастырушысының 

құзыреттілігі бойынша бағалау негіздері

Оқытудың қосымша түрлері

• Педагогикалық тәжірибе (үздіксіз) (3 апта)

• Зерттеушілік тәжірибе І (6 апта)

• Зерттеушілік тәжірибе ІІ (6 апта)

• Докторлық ғылыми-зерттеу жұмысын орындау 

• Кешенді емтихан

• Докторлық диссертацияны қорғау



Медицинадағы ғылыми зерттеу әдіснамасы

Биостатистика (ілгерілетілген курс)

Міндетті компонент



- Time-менеджмент
- Risk-менеджмент
- Болон үдерісіндегі 
медициналық ЖОО ҚДС 
білім беру әдістемесі
- Дипломнан кейінгі білім 
алушыны денсаулық 
сақтау 
- Ұйымдастырушысының 
құзыреттілігі бойынша 
бағалау негіздері

- Салауатты өмір салты

- Валеология 

- Қазіргі замандағы 
медициналық қызмет 
кӛрсетудегі маркетинг

- Қоғамдық денсаулық 
сақтаудағы эксперттік 
жұмыстың негіздері

ЖБТ1-«Ұйымдастыру және бағалау 
бағыты» - «Қоғамдық денсаулық 
сақтаудағы ұйымдастыру және 

бағалау» модулі

ЖБТ2-«Профилактикалық бағыт» 
- «Қоғамдық денсаулық сақтаудағы 

профилактикалық бағыт» модулі



Бейіндеуші пәндер модулі

•ҚДС стратегиялар мен бағдарламалар

•Геронтология

•Қоғамдық денсаулық сақтауды бағалау әдістемесі

•ҚДС халықаралық ынтымақтастық

•Ана мен баланы қорғау

•Elsevier қорының әлеуметтік медицина саласындағы басылымдарды талдау

•Денсаулық сақтау саласындағы экономика және маркетинг

•Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды ұйымдастыру

•Жетекшілік және командада жұмыс істеу

•Еңбек медицинасы – денсаулық сақтаудағы жаңа бағыт

•Денсаулық сақтауды басқару этикасы

•Медициналық көмек көрсетудің сапасын басқару

Оқытудың қосымша түрлері

•Педагогикалық тәжірибе (үздіксіз) (3 апта)

•Зерттеушілік тәжірибе І (6 апта)

•Зерттеушілік тәжірибе ІІ (6 апта)

•Докторлық ғылыми-зерттеу жұмысын орындау 

•Кешенді емтихан

•Докторлық диссертацияны қорғау



Шетелдік тағлымдама




