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МАЗМҰНЫ

• Мамандық паспорты
• Кәсіби қызмет нысандары

• Оқуға түсу талаптары
• 6М110100 – «Медицина» 

мамандығында оқытылатын пәндер

• Практика базалары
• Оқытушы профессорлар құрамы



МАМАНДЫҚ ПАСПОРТЫ

Оқу
мерзімі

2 жыл

Оқу түрі күндізгі

Білім
беру 

деңгейі

Жоғары 
білімнен 
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КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ НЫСАНДАРЫ

-Медициналық білім 
беру саласында оқытушы

- Ғалым зерттеуші 

-Медициналық білім
саласын-дағы менеджер

- Медициналық
білім беру ісі, 
мамандарды

даярлау және қайта
даярлау, білікті

жетілдіру
саласындағы кәсіби

маман

Денсаулық сақтау
саласындағы кәсіби

маман;

денсаулық сақтау
жүйесінің қызметкері.



ОҚУҒА ТҮСУ 
ТАЛАПТАРЫ

Магистранттарды университетке қабылдау тəртібі ҚР Білім жəне
ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарымен анықталып,
докторанттардың құрамын қалыптастыру ғылыми жəне
педагогикалық кадрларды дайындау үшін мемлекеттік білім
тапсырысын орналастыру арқылы жүзеге асады.
• Білімгерлер магистратура 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 пəндерінен емтихан тапсыруға ағылшын тілінен
кем дегенде 50 балл жинақтаған білімгер жіберіледі
• Магистранттар құрамын қалыптастыру саясаты қабылдау рəсімі,
кəсіптік бейімделу түрлері, университеттің академиялық
мүмкіндіктері жайлы жұртшылыққа ақпарат беру, əлеуметтік қолдау
механизмдерінен тұрады.



6М110100- «Медицина» мамандығы 
магистранттарына оқытылатын пәндер 

Ғылым тарихы мен философиясы 

Шет тілі (кəсіби) 

Педагогика 

Психология

Биостатистика

Биоэтика негіздері 

Мемлекеттік міндетті модуль



• Ғылыми зерттеулерді жоспарлау жəне 
əдебиет шолумен жұмыс жасау

• Зерттеу нəтижелерін диссертацияда жəне 
мақалаларда жариялау

• Медициналық ЖОО-ғы студенттің 
құзыреттілігін заманауи бағалау тəсілдері

• Медициналық білім берудегі
аккредитация стандарттары

• Проблемаға бағыттап оқыту
• Клиникалық оқыту 

Базалық
элективті 

модуль

• Денсаулық сақтауды ұйымдастыру жəне 
басқару

• Клиникалық эпидемиология жəне дəлелді
медицина негіздері

• Медицинадағы білім беру əдіснамасының
негіздері

• Медицинадағы ғылыми зерттеулер
əдіснамасының негіздері

Кәсіби 
міндетті 
модуль



Негізгі медициналық ғылымдар модулі

• Медицинадағы морфологиялық зерттеулер

• Медицинадағы физиологиялық зерттеу əдістері

• Медициналық көмек көрсетудің сапасын басқару

• Медицинадағы рационалды фармакотерапия

Клиникалық ғылымдар модулі

• Жіті абдоминальды хирургиялық аурулар

• Иммунитетті бағалаудың заманауи əдістері

• Клиникадағы шуғыл жағдайлар 

• Онкологиядағы өзекті мəселелер 

• Аса қауіпті жұқпалы аурулардың заманауи мəселелері

Жеке білім траекториясының модульдері
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Педагогикалық тәжірибе

(үздіксіз) (3 апта)

Зерттеушілік тәжірибе І (6 апта)

Зерттеушілік тәжірибе ІІ (6 апта)

Магистрлік диссертацияны орындауды 
қоса есептегендегі магистранттың
ғылыми-зерттеу жұмысы І (үздіксіз)

Магистрлік диссертацияны орындауды 
қоса есептегендегі магистранттың
ғылыми-зерттеу жұмысы ІІ (үздіксіз)

Кешенді емтихан

Магистрлік диссертацияны қорғау



Магистранттар қандай 
мекемелерде тәжірибеден 

өте алады?

- Түркістан ХҚТУ клиниксы

- Шымкент ХҚТУ клиникасы

- Түркістан Орталық қалалық
ауруханасы

- Түркістан қалалық емханасы

- Облыстық перинатальдық орталық №3

- Түркістан қалалық балалар 
ауруханасы

- Кентау Орталық қалалық ауруханасы

- Түркістан қалалық жедел жәрдем 
бекеті

- Шымкент қалалық жедел жәрдем 
бекеті

- ОҚО патологиялық анатомиялық
бюросы

- Тараз қ., «Кардиохиругия және 
трансплантология ғылыми-клиникалық
орталығы»

- Түркістан қ. «Санитас» клиникасы

- №1 Шымкент қалалық емханасы



ОҚЫТУШЫ   ПРОФЕССОРЛАР         
ҚҰРАМЫ

ХҚТУ профессоры
Раушан Габбасовна

Нурхасимова

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

Каримбаев 
Кидирали 

Каримбаевич–
ХҚТУ профессоры

Шалхарова  Жанат 
Ныгметовна
профессор

Асқанбай 
Кульзина 

Асканбаевна
профессор

Молдалиев 
Ықылас 

Сүйіндікұлы
Х ҚТУ профессоры

Ишигов Ибрагим 
Агаевич, профессор


