
Стоматология 
мамандығы

WWW.AYU.EDU.KZ



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
Мамандық паспорты

• оқу мерзімі 5В130200 - «Стоматология» – 5 жыл + 1
жыл интернатура;
• оқу түрі: күндізгі;
• білім беру деңгейі: жоғары;

05130200 - «Стоматология» мамандығы бойынша 5 
жылдық оқуды бітірген түлек клиникалық іс-тәжірибесіне 
қатысы жоқ мамандық бойынша жұмыс жасауға 
ынталанса, ол оқуын интернатурада жалғастыра алады.

«Стоматология» мамандығы бойынша (5+1) оқу 
бітірушіге жалпы деңгейдегі стоматолог-дәрігер біліктілігі 
бар жоғары базалық білімі туралы диплом және 
интернатура бітіргені туралы куәлік беріледі. 5В13200 –
«Стоматология» мамандығы бойынша 5 жыл оқуын 
аяқтаған бітіруші клиникалық практикаға қатысы жоқ 
мамандық бойынша жұмыс істегісі келсе, оған стоматолог 
бакалавры дипломы беріледі. 



Не үшін 
стоматология 
мамандығы?

• Қ.А.Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік 
университеті – Қазақстандағы 
«Стоматология» мамандығы 
бойынша дайындайтын жетекші 
оқу орындарының бірі болып 
табылады.
• 2008 жылдан бастап 
стоматолог мамандар даярлана 
бастады.
• 7 жылдық өзіндік тарихы бар 
мамандық осы күнге дейін 
жоғары сапалы мамандар даярлап 
шығаруда



1. Стоматология мамандығы оқуды 
табысты өткен 140-тан 

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.

Стоматология мамандығын 
ТАҢДАУҒА 9 СЕБЕП

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 5 
жатақханасы бар.

9. Студенттердің шығармашылық тұлғасын, көркемөнерпаздығын дамыту 
үшін әртүрлі спорттық секциялар мен үйірмелер жұмыс істейді.

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.



ОҚЫЛАТЫН ПӘНДЕР
Базалық кәсіптендіру модулі  

«Организмнің қалыпты қызмет жасауы І»

Анатомия

Гистология

Қалыпты физиология

«Жалпы патология, микробтық патогенез және 

коррекция принциптері»

Микробиология 

Патологиялық анатомия-1

Патологиялық физиология-1

Фармакология-1

«Кәсіптендіру пәндері І» модулі

Терапиялық стоматологияның фантомдық курсы

Стоматологиялық аурулардың алдын алу

Эндодонтия

Барлығы:

Базалық кәсіптендіру модулі  

«Молекулалық және тіндік медицина негіздері» модулі

Молекулалық биология және медициналық генетика

Химия

Медициналық биофизика            



«Мамандыққа кіріспе» 

Клиникаға кіріспе

Коммуникативті дағдылар

Психология негіздері

Жедел жәрдем негіздері 

«Организмнің қалыпты қызмет жасауы ІІ»

Биохимия 

Бас және мойынның клиникалық анатомиясы

Жалпы иммунология

«Қоғамдық денсаулық сақтау»

Қоғамдық денсаулық сақтау

Жалпы гигиена

Эпидемиология

Биостатистика

«Базалық жалпы медициналық пәндер» 

Ішкі аурулар 

Жалпы хирургия

Акушерлік іс және гинекология

Балалар аурулары 

«Арнайы жалпы медициналық пәндер»

Визуалды диагностика

Офтальмология 

Оториноларингология 

Жұқпалы аурулар

Неврология 

Психиатрия

Фтизиатрия 

Дерматовенерология 

«Тіс протездерін дайындау технологиясы»

Тіс протездерін дайындау технологиясы



ІС-ТӘЖІРИБЕ    
Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен 
Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша 
өткізіледі:
Оқу-өндірістік тәжірибе І «Мейірбикенің 
көмекшісі» (1 апта) – 1-ші курста
Оқу-өндірістік тәжірибе ІІ «Стоматологиялық 
кабинет мейірбике көмекшісі» (1 апта) – 2-ші 
курста
Оқу-өндірістік тәжірибе ІІІ «Стоматологиялық 
кабинет мейірбикесі» (2 апта) – 3-ші курста
Өндірістік тәжірибе V «Стоматолог дәрігердің 
ассистенті» (5 апта) – 4-ші курста
Өндірістік тәжірибе VІІ «Балалар дәрігер-
стоматологының ассистенті» (2,5 апта) – 5-ші 
курста
Өндірістік тәжірибе VІІІ «Дәрігер-стоматолог 
ортопедтің ассистенті» (2,5 апта) – 5-ші курста



Сіз білікті тіс дәрігері 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



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!

Құрметті 
талапкер!


