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Жалпы Медицина



Мазмұны
Мамандық паспорты Не 
үшін Жалпы медицина 
мамандығы ? Оқуға түсу 
Оқытылатын пәндер Іс-
тәжірибе  Біз тәжірибе 
сабақтарын қайда 
өтеміз ? Бізде қандай 
клубтар мен үйірмелер 
бар? Сіз білікті дәрігер 
болудағы ең басты алға 
қойған мақсатыңыз: 
Оқытушы профессорлар 
құрамы Біздің түлектер 
Құрметті талапкер!



Мамандықтың паспорты

• оқу мерзімі 5В130100 «Жалпы медицина» – 5 жыл + 2 
жыл интернатура;
• оқу түрі: күндізгі;
• білім беру деңгейі: жоғары;

05130100 - «Жалпы медицина» мамандығы бойынша 5 
жылдық оқуды бітірген түлек клиникалық іс-тәжірибесіне 
қатысы жоқ мамандық бойынша жұмыс жасауға 
ынталанса, ол оқуын магистратурада жалғастырып 
ғылыми-педагогикалық бағытты таңдайды.

«Жалпы медицина» мамандығы бойынша базалық 
медициналық білімді (5+2) аяқтаған түлектер «дәрігер» 
біліктілігін иемденеді. Оқу аяқтаған түлектерге жалпы 
тәжірибелік дәрігер немесе гигиена-эпидемиология 
бағытында дәрігер ретінде дербес тәжірибелік қызмет етуге 
рұқсат беріледі, сонымен қатар олар резидентурада оқуын 
жалғастырып, жекелеген мамандық игерулеріне болады (2-
4 жыл). Резидентура мамандықтары бойынша білім алған 
мамандар сертификат және лицензияландыруға емтихан 
тапсырғаннан кейін ғана дербес тәжірибелік қызметке 
рұқсат алады.



Не үшін  медицина мамандығы?

• Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті – Қазақстандағы «Жалпы медицина» 
мамандығы бойынша дайындайтын бірден-бір 
жетекші оқу орны болып табылады.
• 1991 жылдан бастап медицина мамандары 
даярлана бастады.
• 25 жылдық өзіндік тарихы бар факультет осы 
күнге дейін жо5ары сапалы мамандар даярлап 
шығарды



Медицина мамандығын 
ТАҢДАУҒА 9 СЕБЕП

1. Медицина мамандығы оқуды табысты 
өткен 25 000 аса түлектерімен, Қазақстанның 
медициналық университеттерінің ішіндегі 
жетекшілерінің бірі болып табылады.

2. Практикаға арналған модельдермен
және интербелсенді компьютерлік
манекендерімен Оқу Клиникалық Орталық (ОКО).

3. Меншік клиникалық базасы –
кардиохирургия, нейрохирургия, ревматология және 
балалар ауруларына мамандану басымдылығымен
90 төсектік Медициналық орталық.

4. Оқу 4 тілде жүргізіледі: ағылшын, түрік, қазақ 
және орыс тілінде. 

5. Түркия мемлекеті университеттерімен және 
ғылыми мекемелермен ғылыми әріптестік.

6. 270 компьютерден астамы Интернетке 
қосылған және Дүниежүзілік стандартқа сай 
Кітапханаға қолжетімді.

.

7. Оқу үрдісінде инновациялық әдістерді белсенді пайдалану: мәселелік-бағдарланған,
командалық-бағдарланған, клиникалық жағдайға негізделген оқыту. Барлық оқу
аудиториялары мен дәрісханаларын мультимедиялық құралдармен жабдықталған.
8. Университеттің жергілікті және шетелдік студенттерге арналған 3 жатақханасы бар.
9. Студенттердің шығармашылық тұлғасын, көркемөнерпаздығын дамыту үшін әртүрлі
спорттық секциялар мен үйірмелер жұмыс істейді.



ОҚЫЛАТЫН ПӘНДЕР

«Жалпы патология және коррекция принциптері» 

модулі

Патологиялық анатомия-1

Патологиялық физиология-1

Фармакология-1
«Қоғамдық денсаулық сақтау» модулі

Қоғамдық денсаулық сақтау

Жалпы гигиена

Эпидемиология

Айғақты медицина негізі

Биостатистика

«Организмнің патологиялық жағдайдағы 

қызметі, коррекция принциптері» модулі

Анатомия-2

Гистология-2

Физиология-2

Патологиялық анатомия-2

Патологиялық физиология-2

Ішкі аурулар пропедевтикасы

Визуалды диагностика

Фармакология-2

Жалпы хирургия

«Организмнің қалыпты қызмет жасауы» модулі

Биохимия

Анатомия-1

Гистология -1

Физиология-1

«Ағза қорғанысы және микробтық патогендер» 

модулі

Микробиология

Жалпы иммунология

Кәсіптендіру пәндер модулі

«Негізгі кәсіптендіру  ІІ» модулі

Хирургиялық аурулар

Акушерлік іс және гинекология

«Арнайы кәсіптендіру» модулі

Неврология, психиатрия, наркология

Жедел шұғыл медициналық көмек

Клиникалық микробиология

Клиникалық биохимия

Сот медицинасы

ҚР емдеу және диагностика стандарттары



ІС-ТӘЖІРИБЕ    

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ 
бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім 
бойынша өткізіледі:

Оқу-өндірістік тәжірибе І «Кіші 
мейірбике көмекшісі» (1 апта) – 1-ші курста

Оқу-өндірістік тәжірибе ІІІ «Палаталық 
мейірбике көмекшісі» (2 апта) – 2-ші курста

Оқу-өндірістік тәжірибе ІV 
«Процедуралық мейірбике көмекшісі» (2 
апта) – 3-ші курста 

Өндірістік тәжірибе V «Ординатор-
дәрігер көмекшісі» (2,5 апта) – 4-ші курста

Өндірістік тәжірибе VІ «Жедел жәрдем 
дәрігерінің көмекшісі» (2,5 апта) – 5-ші 
курста



БІЗ ТӘЖІРИБЕ 
САБАҚТАРЫН
ҚАЙДА ӨТЕМІЗ

Тәжірибелік сабақ барысы

- Облыстық перинатальдық орталық 
№3

- Түркістан қалалық балалар 
ауруханасы

- Кентау Орталық қалалық ауруханасы
- Түркістан қалалық жедел жәрдем 

бекеті

Тәжірибе сабақтары университет 
базасындағы   ХҚТУ клиникасы 

бөлімшелерінде және 
- Шымкент ХҚТУ клиникасы

- Түркістан Орталық қалалық ауруханасы
- Түркістан қалалық емханасы



 Бізде қандай клубтар мен 
үйірмелер бар?

 Факультетте жастар 
клубы жұмыс атқарады. 

 Олар: КазМса, МТ  және 
Самрұқ дебат клубтары.



Сіз білікті дәрігер болудағы ең 
басты алға қойған мақсатыңыз:

1. Жергілікті халыққа алғашқы 
медициналық көмекті көрсету 
мекемелерінің қызметін жетілдіру және 
материалдық-техникалық базаны жақсарту.
2. Медициналық көмек сапасы мен 
дәрігерлердің квалификациялық деңгейін 
жақсарту.
3. Фертильді жастағы балалардың, 
әйелдердің денсаулық индексін көтеру, 
профилактикалық медициналық 
тексерулердің сапалы өткізілуі мен 
жоспарын орындау.
4. Әлеуметті-маңызды аурулардың 
алдын-алу мен төмендету бойынша 
жұмыстар жүргізу. 
5. Егде жастағы халықтың ерте өлуі мен 
жасөспірім өлім көрсеткішін төмендету, 
балалар мен аналардың өлімінің алдын-алу.
6. Алғашқы мүгедектіктің деңгейін 
төмендету.
7. «Қазақстан-2030» стратегиялық 
мақсаттарын жүзеге асыру барысында 
салауатты өмір салтын насихаттау



ОҚЫТУШЫ   ПРОФЕССОРЛАР         
ҚҰРАМЫ

Дильбарканова
Рсай
Б.ғ.д., профессор

Мырзағали-ұлы  
Өтеп
ХҚТУ Профессоры

Байзак Усен 
Ахметұлы
Профессор м.а.

Жумабаев 
Уалихан 
Агабекұлы
Профессор м.а.

ХҚТУ профессоры.

Раушан Габбасовна
Нурхасимова

Сейдинов Шора 
Мусалиевич –
м.ғ.д., профессор 

Каримбаев 
Кидирали 
Каримбаевич–
ХҚТУ профессоры

Шалхарова Ж.Н
м.ғ.д., Профессор



Жумашов 
Сайдулла 
Нурахович
М.ғ.д., 
профессор

Ажаев Совет Ажаевич 

ХҚТУ профессор

Ишигов Ибрагим 
Агаевич
М.ғ.д., профессор

Г.Асқанбай
Профессор

Молдалиев Ы.С
Х ҚТУ профессор

Байтурсинов 
Кожахмет 
кулахметович
ХҚТУ профессор

Жумабаева Ағзия 
Намазбаевна 
Профессор

Бралов.Қ.Б.
Х ҚТУ    
профессор



Құрметті талапкер!
Біз сіздің болашағыңыздың сапалы білім 

алумен байланысты болғанын қалаймыз.
Дәрігер аса білімді, жоғары мәдениетті, 

қайырымдылық пен адамгершілікті, 
жауапкершілікті қажет ететін ерекше 
мамандық. Сіз өмірдің қиын жолынатүскеніңіз 
туралы аса байыппен ойлануыңыз 
қажет, себебі дәрігер тағдыры көптеген 
көркемөнер шығармаларын да немесе 
тілшілер хабарламаларында бейнелетіндей 
әрқашан тек қанажеңістерден, қуаныш пен 
табыстардан тұрмайды.

Бүгінгі күні жоғары білікті бәсекеге 
қабілетті медицина мамандарын даярлау 
арқылы қоғам сұранысын қанағаттандыратын 
жоғары оқу орындарының бірі – Қ.А.Ясауи 
атындағы ХҚТУ. 2016жылы Университет 25 
жылдық мерей тойын атап өтті. Біздің 
мақсатымыз – әлемдік деңгейдегі мамандарды 
дайындау.

Бүгінде ХҚТУ – медициналық білім беру 
саласының көшбасшысы, ол оқытушылық, 
дәрігерлік және ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының басын біріктіреді.

Егер, Сіз Қ.А.Ясауи атындағы 
ХҚТУ, медицина факультетіне оқуға 
түсуді көздеген болсаңыз, онда 
әлемдегі ең ғажап дүние адам өмірі 
үшін жауапкершілігіңізді толық 
сезінуіңіз қажет. Сіз дәрігердің қиын, 
жауапты, бірақ сонымен қатар ғажап 
та, жарқын жүзді мамандығын 
таңдауға әзір болсаңыз – онда 
ЖОЛЫҢЫЗ БОЛСЫН!


