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Нормативтік сілтемелер  

  

Осы бағдарлама мынадай нормативтік құжаттар негізінде әзірленген:  

1 «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы 

Заңы;  

2 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың 

үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы;  

Университет Жарғысы;  

Университетке талапкерлерді оқуға қабылдау ережесі.  
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Қысқартулар  

  

ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі; 

ЖОО – жоғары оқу орны; 

ҚК – қабылдау комиссиясы;  

ҚК төрағасы – қабылдау комиссиясының төрағасы;  

ҚК жауапты хатшысы – қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы;  

БҰТ – бірыңғай ұлттық тестілеу;  

ТКТ – талапкерді кешенді тестілеу; 

Ахмет Ясауи университеті – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университеті 
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Кіріспе 

 

       Медицина  — адамдардың денсаулығын сақтау мен нығайту, 

сырқаттарды емдеу мен аурудың алдын алу, денсаулық және жұмысқа 

қабілеттілік жағдайында, адамзат қоғамында ұзақ өмір сүруге жетуді 

көздейтін тәжірибелік іс-әрекеттің және ғылыми білімдердің жүйесі. 

       Медицинаның зерттеу пәні ретінде адам организмінің қалыпты және 

патология жағдайында құрылымы мен тіршілік етуі; халық денсаулығы 

жағдайына әлеуметтік және табиғи ортаның әсері; адам аурулары (олардың 

себептерін, пайда болу механизмін, белгілерін), аурудың алдын алу, түрлерін 

анықтау және емдеу тәсілдері мен құралдарын пайдалану туралы мәселелері 

алынады. Медицина адамтанумен бірегей байланыста бола тұра 

жаратылыстану мен қоғамдық ғылымдардың барлық түрлерінің жетістіктерін 

ескереді. Медицинаның зерттеу мәселелерінің шеңбері адам өмірінің сан 

қырлы көріністерін қамтиды. Бұл медицинаны денсаулық туралы және 

адамның жеке басының және қоғамдық өмір сүру жағдайы туралы ғылымның 

нақты жүйесіне айналдырады. Медицинаның мұндай жаратылыстану 

ғылымының шегінен шығып, оның биоәлеум. сипаттамасын белгілейді. 

Әлбетте биологиялық және әлеуметтік көріністер медицинада жекеленбей, 

диалектикалық бірлікте қаралады. Әлеуметтік факторлар денсаулық 

деңгейіне және халықтың физикалық дамуына әсер етеді. Сондықтан да 

патологиялық процестердің пайда болуына және дамуына қажетті немесе 

қосымша жағдайлар алғашқы түрткі механизмі ретінде жиі алға шығады. 

Әлеуметтік ортаның қолайсыз факторларының әсерінің биологиялық 

зардаптары көбіне адам организмінің хал жағдайымен белгіленеді. Ғылыми-

техникалық даму кезеңінде медицинада білім аралық құрылымы және түрлі 

бөлімдерге бөліну айқын байқалады. Қазіргі кезеңдегі теоретикалық және 

клиникалық медицинада медициналық-биологиялық мәселелерді, адамның 

әлеуметтік табиғатын ескеріп кешенді түрде зерттеу бағыты өсуде. 

Медициналық түсініктердің және медициналық-гигиеналық қызметтің 

түрлері мен мазмұны үстемдік етуші көзқараспен, мәдени ахуалы мен 

жаратылыстану және техинакалық дамудың деңгейімен белгіленеді. 

Арнайы емтихан тапсырмаған жағдайда не болады? 

Егер талапкер медициалық мамандықты қабылданбаса, онда талапкерге 

білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысу үшін медициналық 

мамандықты таңдауға құқығыңыз жоқ. Егер талапкер медициналық 

мамандықты таңдамаса, онда үміткерлер таңдау тақырыбына сәйкес басқа 

мамандықтар бойынша білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысуға 

құқылы. 
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1 Медициналық мамандықтарға қабылдау  

 

Елімізде 2019 жылдан бастап медициналық мамандықтарға түсуші 

талапкерлер арнаулы емтихан тапсырады. Арнаулы емтиханды ЖОО 

қабылдау комиссиясы қабылдайды. 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетіндегі арнаулы медициналық мамандықтарға емтихан өткізетін 

мамандықтар тізімі бар лицензия негізінде анықталады 

1) Медициналық мамандықтар бойынша қабылдау Ахмет Ясауи 

университетінің қабылдау комиссиясы жүргізген арнаулы емтихан 

нәтижелерін есепке ала отырып жүргізіледі.  

2) Медициналық мамандықтарға түсу кезіндегі арнайы емтихан 

түсушілердің медициналық қызметтерге бейімділігін анықтауға бағытталған.  

3) Медициналық мамандықтарға түсушілерден өтініштер қабылдау және 

арнайы емтихан өткізу 20 маусым мен 18 тамыз аралығында Ахмет Ясауи 

университетінің қабылдау комиссиясымен жүргізіледі.  

4) Медициналық мамандықтарға түсетін тұлғалар университеттің 

қабылдау комиссиясы жүргізетін бір арнайы емтихан тапсырады.  

5) Медициналық мамандықтарға түсуші тұлғалар үшін, баллдары 

есептеле отырып тапсырылады:  

-  Психометриялық тест тапсырады 

6) Арнаулы емтихан Ахмет Ясауи университетінде бекітілген кесте 

бойынша жүргізіледі.  

7) Психометриялық тест сұрақтары медициналық мамандық алуға 

дайындық қабілетін тексеруге ықпал жасайды. 

10) Әрбір талапкерлер 20 тест сұрақтарына жауап береді.  

11) 20 сұрақтың 8-не дұрыс жауап берген жағдайда талапкер келесі 

кезеңге жіберіледі. 

12) Медициналық мамандықтарға түсушілер үшін арнайы емтихан 

«Жіберілді» немесе «жіберілмеді» нысанында бағаланады.  

13) Арнайы емтиханды тапсыру уақыты – 30 минут.  

14) Емтиханды тапсыру кезінде Ахмет Ясауи университетінің 

президентінің бұйрығымен арнайы емтиханды ұйымдастыру және өткізу 

үшін комиссия құралады, оның құрамына төрғасымен қоса тақ сандағы 

мүшелері кіреді. Егер мәжілісте кемінде оның құрамының үштен екісі болса, 

онда комиссия шешімі заңды деп саналады. Емтиханда қатысушылардың 

көпшілік дауысымен шешім қабылданады. Мүшелерінің дауыстары тең 

болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.  

 15) Арнайы емтихан қабылдау кестесін комиссиясының төрағасы 

бекітеді және университеттің сайты мен ақпараттық қабырғасына 

мәліметтерді орналастыру арқылы жеткізіледі.  

 16) Арнайы емтиханға рұқсат алу үшін талапкерлерді Ахмет Ясауи 

университетінің қабылдау комиссиясына алдын ала тіркелуі тиіс.  

17) Арналуы емтихан жүргізуші аудиторияға баруға рұқсат жеке басын  

куәландыратын құжатты ұсынған кезде жүзеге асырылады.  
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18) Арнайы емтихан басталмас бұрын түсушілерге өткізу тәртібі 

түсіндіріледі, сондай-ақ арнайы емтиханның басталу және аяқталу уақыты, 

нәтижелерді жариялаудың және аппеляция өткізудің орны көрсетіледі.  

19) Арнайы емтихан өткізу кезінде түсушілер:  

1 тыныштық сақтаулары және өз бетінше жұмыс істеулері, емтихан 

алушы және басқа да қабылданушылармен сөйлеспеуі;  

2 емтихан материалдарымен алмасуға, көшіруге, оны дәрісханаға 

кіргізуге және оқулықтарды, басқа да әдістемелік әдебиеттерді, ұтқыр  

байланыс құралдарын пайдаланбауы тиіс;  

3 аудиторияда жүруге,басқа орынға ауысып отыруға;  

4 арнайы емтихан кезінде емтихан алушының рұқсатынсыз 

аудиториядан шығуға болмайды.  

20) Арнайы емтиханды өткізу қорытындысы рұқсат беру ведомосымен, 

еркін нысандағы комиссия хаттамасымен толтырылып, нәтижелерін 

жариялау үшін қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына (оның 

орынбасарына) табысталады. Комиссия хаттамасына төраға және барлық 

қатысушы оның мүшелерімен бірге қол қояды. 

21) Арнайы емтихан нәтижелері емтихан өткізген күні жарияланады.  

22) Арнайы емтихан нәтижелері бойынша ведомостың үзінді көшірмесі 

беріліп, студенттік жеке ісіне тігіледі.  

23) Емтиханды өткізу кезеңінде арнайы емтиханға қойылатын 

талаптарын сақтау, даулы мәселелерді шешу, емтихан тапсыратын 

адамдардың құқықтарын қорғау мақсатында Ахмет Ясауи Университеті 

президентінің бұйрығымен оның төрағасын қоса алғанда тақ саннан тұратын 

апелляциялық комиссия құрылады.  

24) Апелляцияға берілетін өтінішті апелляциялық комиссиясының 

төрағасының атына арнайы емтиханды тапсырушы жеке тұлға атынан 

арнайы емтихан нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13-ке 

дейін беріледі және апелляциялық комиссия оны бір күн ішінде қарайды.  

25) Апелляциялық комиссия шешімі оның құрамының үштен екісі 

мәжіліске қатысатын болса заңды болып есептеледі. Арнайы емтихан 

нәтижелерімен келіспеу туралы апелляция бойынша шешім қатысып отырған 

комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.  

Мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда апелляциялық комиссия 

төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның 

жұмысы хаттамамен ресімделеді, оған төраға және отырысқа қатысқан 

барлық комиссия мүшелері қолдарын қояды.  

26) Ахмет Ясауи университеті бес күнтізбелік күн ішінде: ҚР БҒМ-не 

арнаулы емтиханды өткізу және ұйымдастыру бойынша қорытынды есепті 

еркін нысанда, арнайы емтихан қорытындылары туралы бұйрықтардың 

көшірмелерін ұсынады.  
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3 Арнайы тест сұрақтарының үлгі тізімі  

 

1. Бұл туралы менің нақты ойым бар (дұрыс және дұрыс емес, жақсы 

және жаман нәрсе). 

2. Мен жиі ықтимал салдарларды ескерместен әрекет етемін. 

3. Мен проблемаларды шешуге, алға қарай қадам басуға бейімдімін. 

4. Ресми рәсімдер адамдарды шектейді деп ойлаймын. 

5. Мен қарапайым және тура деп ойлайтын адам ретінде беделге иемін. 

6. Мен сезімге негізделген әрекеттерді мұқият ойластырылған және 

талдауға негізделген әрекеттер сияқты ақылға қонымды екенін жиі 

кездестіремін. 

7. Маған мұқият дайындалуға және орындауға болатын жұмыс ұнайды. 

8. Мен адамдардан өздерінің негізгі нанымдары туралы жиі сұраймын. 

9. Ең маңызды мәселе, ол іс жүзінде жұмыс істеп жатыр ма? 

10. Мен белсенді түрде жаңа тәжірибені игеруге тырысамын  . 
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