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1. ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 

 

1.1 Осы ереже Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің (бұдан әрі - университет) резидентура білім беру бағдарламалары 

бойынша білім алушылардың даярлық деңгейіне, білім беру мазмұнына, білім 

алушылардың оқу жүктемелеріне қойылатын талаптарды айқындайды. 

1.2 Бұл Ережені университеттің резидентура білім беру бағдарламалары негізінде 

білім алатын барлық білімгерлер 2020-2021 оқу жылынан бастап негізгі нұсқаулық ретінде 

қолданады. 

1.3 Бұл Ереже университеттің ішкі нормативтік құжаты болып табылады және 

резидентура білім беру бағдарламалары бойынша жауапты барлық кафедраларына 

таратылады. 

1.4 УЕ-ХҚТУ-000-2020 Ережесі университеттің СМЖ құжаттарының құрамына 

кіреді. 

 

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

2.1. Университет ережесін даярлау барысында келесі нормативтік құқықтық 

құжаттар пайдаланылды және сілтеме жасалынды: 

ҚР БҒМ Нормативтік құқықтық актілері: 

2.1.1 Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 «Білім туралы» 

Заңы (өзгерістер мен толықтырулар енгізілген нұсқасы жаңа редакцияда ҚР 04.07.2018 № 

171-VI); 

2.1.2 Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы;  

2.1.3 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы N 116 «Білім 

беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу 

қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы» қаулысы; "Білім беру 

ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу 

қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 қаулысына өзгерістер енгізу туралы,  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 5 тамыздағы № 498 қаулысы 

2.1.4.Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша мемлекеттік 

жалпыға бірдей міндетті стандарттар мен үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту 

туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 

міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығына өзгерістер енгізу 

туралы.  Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 

ақпандағы № ҚР ДСМ-12/2020 бұйрығы. 

2.1.5  «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы, ҚР БҒМ 

2018 жылғы 12 қазандағы №563 өзгерістер мен толықтырулар енгізілген бұйрығы; 

2.1.6.«Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту 

туралы» ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығының «Жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары»; 

2.1.7.«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау 

бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (Классификатор)» ҚР БҒМ 2018 жылғы 13 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P080000116_
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P080000116_
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P080000116_


Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік  

университеті 

ПУ-МКТУ-064-2020 

Сапа  менеджмент  жүйесі Университет ережесі 

Резидентура  білім  беру  бағдарламалары  бойынша оқу  үдерісін 

ұйымдастыру  туралы ережесі 

25 беттің 4 – ші беті  

 

қазандағы № 569 бұйрығы; 

2.1.8.«Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және 

жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2007 жылғы 29 қарашадағы №583 

бұйрығы, ҚР БҒМ 2018 жылғы 28 қыркүйектегі №507 өзгерістер мен толықтырулар 

енгізілген бұйрығы; 

2.1.9.«Формальды емес білім беретін, танылған ұйымдардың тізбесіне енгізілген 

ұйымдар беретін формальды емес білім арқылы ересектер алған оқу нәтижелерін тану 

қағидасы» ҚР БҒМ 2018 жылғы 28-қыркүйектегі № 508  бұйрығы; 

2.1.10. «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы; 

2.1.11.«Шетелге, оның ішінде академиялық оралымдылық шеңберінде оқытуға 

жіберу қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2008 жылғы 19 қарашадағы № 613 

бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» ҚР БҒМ 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 1 бұйрығы; 

2.1.12.«Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға 

сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» ҚР БҒМ 2015 жылғы 17 

маусымдағы № 391 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР БҒМ 2018 

жылғы 16 қарашадағы № 634 бұйрығы; 

2.1.13.«Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын 

және оларды беру қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 499 бұйрығы; 

2.1.14. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы №58 

Қаулысымен бекітілген «Бакалавр немесе «магистр дәрежелері берілетін жоғары немесе 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру туралы 

ережесі»; 

2.1.15. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар мен білім беру 

ұйымдарының ғылыми-педагог кадрларын бағалау қағидаларын, білім алушылардың 

медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білімі мен дағдыларын бағалау 

қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2019 

жылғы 23 сәуірдегі № ҚР ДСМ-46 бұйрығы. 

2.1.16. Медицина кадрларын интернатурада даярлау қағидаларын және Медицина 

кадрларын резидентурада даярлау қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 18 қыркүйектегі № ҚР ДСМ-16 бұйрығы. 

 

2.2 Университеттің нормативтік құқықтық құжаттары: 

2.2.1 ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 Құжаттаманы басқару; 

2.2.2 ҚП ХҚТУ-4.2.4-2009 Жазбаларды басқару; 

2.2.3 Ахмет ясауи университетінің 2019-2023 жылдарға арналған стратегиялық даму 

жоспары; 

2.2.4 Академиялық адалдық кодексі; 

2.2.5 УЕ-ХҚТУ-017-2018 Элективті пәндер каталогын әзірлеу ережесі; 

2.2.6 УЕ-ХҚТУ-045-2018 Университет білім алушыларын ауыстыру, қайта 

қабылдау,курстан курсқа көшіру, оқудан шығару, академиялық демалыс беру ережесі; 

2.2.7 ПУ-МКТУ-047-2020 Білім алушылар, профессор-оқытушылар құрамы мен 

қызметкерлердің академиялық ұтқырлығы туралы ереже 

2.2.8 УЕ-ХҚТУ-008-2019 Жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу ережесі; 

2.2.9 УЕ-ХҚТУ-016-2019 Білім беру бағдарламалары бойынша оқу жоспарларын 

әзірлеу ережесі;  
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2.2.10 УЕ-ХҚТУ-024-2019 Емтихан сұрақтарын дайындау ережесі; 

2.2.11 УЕ-МКТУ-026-2019 Қашықтықтан оқыту бойынша оқу процесін жоспарлау 

және ұйымдастыру ережелері; 

2.2.12 УЕ-ХҚТУ-027-2019 Университет білім алушыларының үлгеріміне ағымдық 

бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің ережесі; 

2.2.13 УЕ-ХҚТУ-029-2019 Силлабусты әзірлеу ережесі; 

2.2.14 УЕ-ХҚТУ-030-2019 Мамандықтар бойынша білім беру бағдарламасын әзірлеу 

ережесі; 

2.2.15 УЕ-ХҚТУ-037-2019 Ақылы негізде қабылданған білім алушыларға оқу 

төлемақысына берілетін  жеңілдіктер ережесі; 

2.2.16 УЕ-ХҚТУ-038-2019 Мемлекеттік білім беру грантынан және Туркия 

Республикасы квотасынан босаған орындарға ауыстыру ережесі; 

2.2.17 УЕ-ХҚТУ-046-2019 Эдвайзер туралы ережесі; 

2.2.18 УЕ-ХҚТУ-088-2019 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына 

(магистратура, резидентура, докторантура) оқуға қабылдау ережесі; 

2.2.19 УЕ-ХҚТУ-100-2019 Ахмет Ясауи университетінде жазбаша жұмыстарды 

плагиатқа тексеру ережесі; 

2.2.20 УЕ-ХҚТУ-101-2019 Формальды емес білім беру арқылы алынған оқыту 

нәтижелерін тану ережесі; 

 

3 АТАУЛАР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

3.1 Осы Ережеде келесі терминдер қолданылады: 

академиялық адалдық – білім алушының жазбаша жұмыстарды орындау (бақылау, 

курстық, эссе, дипломдық, диссертациялық), емтихандағы жауап, зерттеулердегі, өз 

ұстанымын көрсету, академиялық қызметкерлермен, оқытушылар мен өзге білім 

алушысымен өзара қарым-қатынас, сондай-ақ бағалау барысындағы адалдығын 

айқындайтын құндылықтар мен ұстанымдардың жиынтығы;  

академиялық демалыс – университетте күндізгі оқу нысанында оқитын білім алушы 

негізді себептермен (денсаулық жағдайына, соның ішінде жүктілік және балла тууына, 

отбасы жағдайына, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері қатарына шақырылуына 

байланысты, табиғи апат салдарынан) оқуын уақытша тоқтататын уақыт кезеңі; 

академиялық кезең (Term) – білім беру ұйымы дербес түрде белгілейтін теориялық 

оқыту кезеңі, ол мына аталған 3 (үш) нысанның бірінде белгіленеді: семестр, триместр, 

тоқсан; 

академиялық күнтізбе (Academic Calendar) – оқу жылы барысында оқу және 

бақылау іс-шаралары, кәсіби практикалар өткізілетін және демалыс (каникул және мереке) 

күндері күнтізбесі; 

академиялық сағат – білім алушының сабақтың барлық түрлерінде оқу кестесі 

бойынша немесе жеке бекітілген кесте бойынша оқытушымен нақты көзбе-көз жұмыс 

істейтін уақыты; 

академиялық аттестация- резидентура тыңдаушысы жеке жұмыс жоспарын 

орындау және кезеңдік құзыреттерді игеру мәніне академиялық аттестаттаудан өтеді. 

Резидентура тыңдаушысын жыл сайынғы академиялық аттестаттауды өткізу рәсімін 

Ұйым өзі айқындайды. 

І-аралық бақылау (Блок 1) - Академиялық күнтізбеге сәйкес, академиялық 

мерзімнің 7-аптасында оқытушының тарапынан білім алушының оқудағы жетістіктерін 
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қорытындылап, бағалау; 

ІІ-аралық бақылау (Блок 2) - Академиялық күнтізбеге сәйкес, академиялық 

мерзімнің 15-аптасында оқытушының тарапынан білім алушының оқудағы жетістіктерін 

қорытындылап, бағалау; 

аралық бақылау  – білім алушының оқу пәнін оқуын аяқтағаннан кейін оның бір 

бөлігінің немесе тұтас көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын бағалау мақсатында емтихан 

сессиясы кезеңінде өткізілетін рәсім; 

Q1-«"F"» немесе «"FХ"»  белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" бағаны 

қайта тапсыру; 

білім алушыларды аралық аттестаттау – білім алушылардың оқу жетістіктерінің 

(білімі, икемділігі, дағды және құзыреті) деңгейін оқу пәнін бітіргеннен кейін оқу пәнінің 

бағдарламасына сәйкес бағалау рәсімі;  

білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау – академиялық кезең ішінде, 

кестеге сәйкес оқытушылар өткізетін аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтарда 

білім алушының білімін, икемділігі мен дағдыларын жекелеген тақырыптар, бөлімдер, 

модульдер бойынша кәсіптік оқу бағдарламасына сәйкес жүйелі түрде тексеру; 

 білім алушының оқу жетістіктері – білім алушылардың оқу барысында алған, 

олардың қол жеткізген академиялық деңгейін көрсететін білімі, білігі, дағдылары мен 

құзіреттері; 

білім алушының оқытушы жетекшілігімен орындайтын өзіндік жұмысы 

(БАОӨЖ) (Office Hours) – білім алушының бекітілген кестеде көрсетілген және оқытушы 

жетекшілігімен орындайтын аудиториядан тыс жұмысы; 

білім алушының өзіндік жұмысы (БАӨЖ) – білім алушылардың өздігімен оқып-

зерттеуге берілген және оқу-әдістемелік әдебиеттермен және кеңестермен қамтамасыз 

етілген белгілі бір тақырыптар тізімі бойынша тест, бақылау жұмысы, коллоквиум, 

реферат, есеп беру т.с.с. түрінде орындайтын жұмысы; 

дәреже (Degree) – білім алушылардың тиісті білім беру саласындағы оқу 

бағдарламаларын меңгеру дәрежесі, ол білім берушіге қорытынды аттестаттау нәтижесі 

бойынша беріледі; 

емтихан сессиясы – университетте білім алушының аралық аттестаттау кезеңі; 

жеке жұмыс жоспары (Curriculum) – білім алушы даярлық бағыты бойынша білім 

беру бағдарламасы мен элективті пәндер каталогы негізінде өздігімен немесе эдвайзердің, 

ғылыми жетекшінің көмегімен бүкіл оқу кезеңіне арнап құратын оқу жоспары;  

жоғары білімнен кейін білім беру орталығы (ЖБКББО) – университеттің оқу 

үдерісін жоспарлау мен ұйымдастыруды, білім беру бағдарламаларын әзірлеу мен оқыту 

сапасы мониторингін жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше; 

жұмыс оқу жоспары – типтік оқу жоспары, білім алушылардың жеке оқу 

жоспарлары негізінде құрылатын және оқытушылардың оқыту жұмысының еңбек 

сыйымдвлығын есептеуге негіз болып табылатын оқу жоспары; 

кәсіби/педагогикалық/зерттеу практикасы – резиденттің мәртебесі оқу пәніне тең 

келетін, кәсіби жұмыс дағдыларын қалыптастыратын міндетті білім алу траекториясы; 

кредит (Credit, Credit-hour) – білім алушының/оқытушының оқу жұмысының 

көлемін өлшеудің бірыңғай бірлігі;  

кредиттік оқыту технологиясы – білім алушының кредитті білім алушы мен 

оқытушының оқу жұмысы көлемін өлшеудің бірыңғай бірлігі ретінде пайдаланып, 

оқылатын пәндерді таңдап, оларды оқу ретін дербес түрде жоспарлау негізінде оқыту; 

қорытынды аттестаттау (Qualification Examination) – білім алушының тиісті 

білім беру деңгейінің жалпыға міндетті мемлекеттік стандартында көзделген оқу 
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бағдарламасын меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында өткізілетін рәсім; 

Қорытынды аттестаттау оқытудың соңғы нәтижелеріне сәйкес өткізіледі және 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2019 жылғы 23 сәуірдегі № ҚР 

ДСМ-46 бұйрығымен бекітілген,  медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім 

алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау қағидаларына сәйкес екі кезеңді қамтиды: 

      1) білімді бағалау (компьютерлік тестілеу); 

      2) дағдыларды бағалау. 

қосдипломды білім беру – екі тең бағалы диплом (Double Major) немесе бір негізгі 

және екінші қосымша диплом (Major-Minor) алу мақсатында екі білім беру бағдарламасы 

бойынша қатар оқу мүмкіндігі; 

межелік бақылау – бір оқу пәнінің ірі бөлімін (модулін) аяқтағанда білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бақылау; 

оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі - 

халықаралық практикада қабылданған әріптік жүйеге сәйкес келетін және білім 

алушылардың рейтингісін белгілеуге мүмкіндік беретін білім деңгейін балл түріндегі 

бағалау жүйесі; 

оқу үлгерімінің орташа балы (Grade Point Average - GРА) – аралық аттестаттау 

пәндері бойынша кредиттердің жалпы санына қарай аралық аттестаттау пәндерінің 

балдық бағасының сандық эквиваленті мен кредиттер сомасының қатынасы ретінде білім 

алушының таңдаған бағдарлама бойынша бір оқу жылындағы қол жеткізген оқу 

үлгерімінің таразыланған орташа бағасы; 

пән бағдарламасы (Syllabus) – оқылатын пәннің сипаттамасын, оның мақсат-

міндеттерін, қысқаша мазмұнын, әрбір сабақтың тақырыбын және ұзақтығын, өзіндік 

жұмыс тапсырмаларын, кеңес беру уақытын, оқытушының талаптарын, бағалау 

критерийлері мен қағидаларын, аралық бақылау кестесі мен әдебиеттер тізімін қамтитын 

негізгі оқу-әдістемелік құжат; 

постреквизиттер (Postrequisite) – белгілі бір пәнді оқу барысында оны оқуды 

аяқтағанға дейін қажетті білім, білік және дағдылардың қалыптастырылуын талап ететін 

пәндер тізімі; 

пререквизиттер (Prerequisite) – оқылып жатқан пәнде меңгеру үшін қажетті білім, 

білік және дағдыларды қамтитын пәндер тізімі; 

транскрипт (Transcript) немесе академиялық анықтама – білім алушының тиісті 

оқу кезеңінде оқыған кредиттерінің тізімі қамтылған, бағалары және үлгерімінің орташа 

баллы көрсетілген белгілі бір нысандағы құжат; 

үлестірме материал - білім алушының тақырыпты табысты игеруі үшін 

үлестірілетін көрнекі иллюстративті материал (тезистер, мәтіндер, сілтемелер, мысалдар, 

глоссарийлер, өзіндік жұмысқа арнаған тапсырмалар және т.б.); 

эдвайзер (Advisor) – белгілі бір мамандық бойынша оқитын білім алушының 

академиялық ұстазы қызметін атқарып, оған оқу кезеңі барысындағы оқу траекториясын 

таңдауға (жеке оқу жоспарын құруға) және білім беру бағдарламасын меңгеруге жәрдем 

беретін оқытушы;  

элективті пәндер – университеттің Академиялық комитеті бекіткен таңдаулы 

пәндер тізімі, білім алушы белгіленген кредиттер шеңберінде сол пәндерден өзінің жеке 

оқу жоспарын құрайды. 

клиникалық базалар – медициналық білім беру ұйымдарының клиникалық 

бөлімшелері (клиникалары), сондай-ақ медициналық білім беру ұйымдарымен шарттар 

бойынша медицина және фармацевтика кадрларын даярлау үшін тиісті жағдайлар беретін 

денсаулық сақтау ұйымдары. 
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  клиникалық тәлімгер – білім алушылардың және медициналық білім беру 

бағдарламаларының түлектерінің кәсіптік бейімделуіне практикалық көмек көрсету үшін 

медициналық ұйымның немесе медициналық білім беру ұйымының басшысы 

тағайындайтын, қызметін білім, ғылым және практика үштұғырлығы негізінде жүзеге 

асыратын медициналық қызметкер; 

медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімі мен 

дағдыларын бағалау – білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеру сапасын 

және оқыту кезеңіне сәйкес білімнің, іскерліктің және дағдының қалыптасуын бағалау; 

резидентура - клиникалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі 

жоғары медициналық білім алу нысаны; 

резидентура базасы - денсаулық сақтау министрі белгілеген тәртіппен резидентура 

бағдарламасын немесе оның бір бөлігін іске асыруға құқығы бар жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының клиникасы немесе денсаулық сақтау 

ұйымы; 

резидентура тыңдаушысы - клиникалық мамандықтар бойынша жоғары 

медициналық білімнің жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын 

меңгеретін маман; 

білім беру резидентурасы бағдарламасы - білім берудің мақсаттарының, 

нәтижелері мен мазмұнын, оқу үдерісін ұйымдастыруды, оларды жүзеге асырудың 

әдістері мен тәсілдерін, оқыту нәтижелерін бағалау критерийлерін қамтитын білім берудің 

негізгі сипаттамаларының бірыңғай жиынтығы; 

 

 

3.2 Университеттің осы ережесінде төмендегі қолданылатын қысқартулар: 

ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі; 

 ҚР ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Университет (ХҚТУ) – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік                       

университеті; 

УЕ – университет ережесі; 

МЖМБС-Мемлекеттік  жалпы міндетті білім  стандарты 

НҚА – Нормативтік құқықтық актілер; 

КОТ – Кредиттік оқыту технологиясы; 

БББ – Білім беру бағдарламасы; 

ҚБТ – Қашықтықтан білім алу технологиялары; 

БОӨЖ – Білім алушының оқытушының басшылығымен орындайтын өзіндік 

жұмысы;   

БӨЖ – Білім алушының өзіндік жұмысы; 

ЭПК – Элективті пәндер каталогы; 

СМЖ – Сапа менеджменті жүйесі; 

ЖЖОКБҰ – Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы; 

ЖБКББО – Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығы; 

СРСО – Стратегиялық жоспарлау, рейтинг және сапа орталығы; 

ОПҚ оқытушы-профессор құрамы; 

ЖМБКББФ –жоғары  медициналық  білімінен  кейінгі білім беру факультеті 
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 ЖАУАПКЕРШІЛІК 

 

4.1.УЕ университет Сенаты мәжілісінде бекітіледі.  

4.2. Бекітілген ереже қолданушылардың назарына, «Танысу парағына» қол қойыла 

отырып, жеткізу жауапкершілігі кафедра меңгерушілеріне және факультет декандарына 

жүктеледі. 

4.3.Осы ереже талаптарын нормативті құжаттарға және регламенттеуші талаптарға  

сәйкестендіру жауапкершілігі орталық басшысына жүктеледі.  

4.4 Осы ереже «ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 Құжаттаманы басқаруға» сәйкес басқару 

жауапкершілігі СРСО басшысына жүктеледі.  

 

5  ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

5.1  Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті (бұдан әрі – 

университет) жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын (бұдан әрі – БББ) 

резидентура бойынша 2(екі) – 4 (төрт) жылдық мерзімде іске асырады. 

5.2. Резидентураның мақсаты - қандай да бір мамандық бойынша өз бетінше жұмыс 

істеу үшін маман дәрігерлердің сапасына қойылатын заманауи талаптарға жауап беретін 

білікті, бәсекеге қабілетті кадрларды даярлауды қамтамасыз ету болып табылады 

5.3 Резидентура тыңдаушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар білім 

алушылардың қабілетін сипаттайтын оқыту нәтижелері негізінде айқындалады: 

      1) пациентті күту: клиникалық диагнозды тұжырымдауға, емдеу жоспарын 

тағайындауға және медициналық көмек көрсетудің барлық деңгейлерінде дәлелді 

практика негізінде оның тиімділігін бағалауға қабілетті; 

      2) коммуникация және коллаборация: пациент үшін үздік нәтижелерге қол 

жеткізу мақсатында пациентпен, оның ортасымен, денсаулық сақтау мамандарымен 

тиімді өзара іс-қимыл жасай алады; 

     3) қауіпсіздік пен сапа: медициналық көмектің сапасы мен қауіпсіздігінің жоғары 

деңгейін қамтамасыз ету үшін тәуекелдерді бағалауға және неғұрлым тиімді әдістерді 

пайдалануға қабілетті; 

     4) қоғамдық денсаулық сақтау: өз мамандығы бойынша Қазақстан 

Республикасының денсаулық сақтау жүйесінің құқықтық және ұйымдастыру алаңы 

шеңберінде әрекет етуге, төтенше жағдайларда базалық көмек көрсетуге, ұлт денсаулығын 

нығайту саясатын жүзеге асыру үшін кәсіптік топтар құрамында жұмыс істеуге қабілетті; 

    5) зерттеулер: адекватты зерттеу мәселелерін тұжырымдауға, кәсіби әдебиетті 

сыни бағалауға, өзінің күнделікті қызметінде Халықаралық деректер базасын тиімді 

пайдалануға, зерттеу командасының жұмысына қатысуға қабілетті; 

    6) оқыту және дамыту: өз бетінше оқуға және кәсіби команданың басқа да 

мүшелерін оқытуға, пікірталастарға, конференцияларға және үздіксіз кәсіби дамудың 

басқа да нысандарына белсенді қатысуға қабілетті. 

  Оқыту нәтижелері резидентураның барлық білім беру бағдарламасының деңгейінде 

де, жеке модульдер немесе оқу пәні деңгейінде де тұжырымдалады. 

5.4 Резидентураның ББ теориялық және клиникалық дайындықты, аралық және 

қорытынды аттестацияларды қамтиды. Резидентураның БП тәжірибе мен теорияның 

интеграциялануына кепілдік береді, резидентура тыңдаушысының мазмұны халыққа 

медициналық көмек көрсетуге және  оның мақсаттарын  орындауға негізделген,  оқу 
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нәтижелерін анықтаумен дайындық дәйектілігі мен қамтылған міндеттерін орындауға 

бағытталған. 

5.4.1 БББ университеттің даярлық бағыты УЕ-ХҚТУ-030-2019 мамандықтар 

бойынша білім беру бағдарламасын әзірлеу ережесі негізінде әзірленеді [2.2.14]. 

5.4.2 Таңдау пәндері тізбесін жұмыс берушілер мен еңбек нарығын 

тұтынушылардың ұсыныстарын ескере отырып, университет дербес түрде белгілейді. 

Әрбір БББ УЕ-ХҚТУ-017-2018 Элективті пәндер каталогын әзірлеу ережесі бойынша 

элективті пәндер каталогы (бұдан әрі – ЭПК) әзірленеді. ЭПК білім алушыларға жеке 

білім алу траекториясын қалыптастыру үшін элективті оқу пәндерін баламалы түрде 

таңдау мүмкіндігін береді [2.2.5]. 

5.4.3 БББ мен ЭПК негізінде білім алушылар эдвайзерлер көмегімен білім алушының 

жеке оқу жоспарларын әзірлейді [2.1.5.]. 

ЖОЖ әрбір білім алушының жеке білім алу  траекториясын айқындайды. ЖОЖ-да 

оқу пәндері мен түрлері (практикалар, ғылыми-зерттеу/ эксперименттік зерттеу жұмысы 

(бұдан әрі – БҒЗЖ/БЭЗЖ), қорытынды аттестаттау, міндетті компонент (МК), ЖОО 

компоненті (ЖООК) және таңдау компоненті (ТК) нысандары) қамтылады. 

5.5. Университетте оқу жылы бекітілген академиялық күнтізбеге сай басталады, ол 

күнтізбеде оқу жылы барысында оқу сабақтарын, аралық және қорытынды аттестаттауды, 

кәсіби практикаларды және оқу жұмысының басқа да түрлерін өткізу кезеңдері, демалыс 

(каникул және мереке) күндері көрініс табады.  

5.6. Оқу үдерісі кредиттік оқыту технологиясына (бұдан әрі – КОТ) сәйкес жүзеге 

асырылады [2.1.5]. 

5.6.1. Оқу үдерісін КОТ бойынша ұйымдастырудың негізгі міндеттері төменде 

аталғандар болып табылады: 

1) білім көлемін бірыңғайландыру; 

2) оқытуды барынша дараландыруға жағдай жасау; 

3) білім алушының өзіндік жұмысының рөлі мен тиімділігін арттыру; 

4) білім алушылардың білімін бақылауды тиімді әрі айқын жүргізу негізінде 

олардың оқу жетістіктерін анықтау. 

5.6.2. КОТ төменде аталғандарды қамтиды: 

1) әрбір пән және оқу жұмысының басқа түрлері бойынша білім алушылар мен 

оқытушылардың еңбек шығындарын бағалау үшін академиялық кредиттер жүйесін енгізу; 

2) ӘАОО-ын қоспағанда, ЭПК-на енгізілген, ЖОЖ құруға олардың тікелей 

қатысуын қамтамасыз ететін пәндерді және (немесе) модульдерді білім алушылардың 

таңдау еркіндігі; 

3) ӘАОО-ын қоспағанда, ЖЖОКБҰ-дар үшін пәндерге тіркеу кезінде білім 

алушылардың оқытушыны таңдау еркіндігі; 

4) білім алушыларға білім беру жолын таңдауға ықпал ететін эдвайзерлерді оқу 

үдерісіне тарту; 

5) оқытудың интерактивті әдістерін қолдану; 

6) білім беру бағдарламасын меңгеруде білім алушылардың өзіндік жұмысын 

белсендендіру; 

7) мектеп/факультет және кафедралардың оқу үдерісін ұйымдастыруда, жоғары оқу 

орындары үшін білім беру бағдарламаларын қалыптастыруда академиялық еркіндік; 

8) оқу үдерісін ұйымдастыруда оқытушының академиялық еркіндігі; 

9) оқу үдерісін қажетті оқу және әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету; 

10) білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылаудың тиімді әдістері; 
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11) әрбір оқу пәні және оқу жұмысының басқа түрлері бойынша білім алушылардың 

оқу жетістіктерін бағалаудың баллдық-рейтингтік жүйесін пайдалану. 

5.6.3 КОТ білім алушылардың оқыту нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған 

оқытудың жеке білім беру траекториясын таңдау және дербес жоспарлау негізінде жүзеге 

асырылады. 

5.6.4. Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру кезінде 

әрбір оқу пәнінің көлемі академиялық кредиттердің бүтін санын құрайды. Бұл ретте пән 

кемінде 5 академиялық кредит көлемінде бағаланады. Пәнді 3-4 академиялық кредит 

көлемінде бағалауға жол беріледі.  

5.7 Жұмыс оқу бағдарламаларын (силлабустарды) БББ барлық пәндері бойынша 

білім беру ұйымы дербес әзірлейді. [2.2.13].   

5.8. Оқу жұмысының көлемі оқылатын пәндер тізімімен айқындалады, бұл ретте пән 

кредиттердің бүтін санына тең көлеммен бағаланады. 

Бір оқу жылының толық оқу жүктемесі бір оқу жылындағы кемінде 70 академиялық 

кредитке (2100 академиялық сағат) сәйкес келеді. Оқу жылында аралық аттестаттаумен 

(немесе соңғы жылы қорытынды аттестаттаумен) аяқталатын бір академиялық кезең 

беріледі. Оқу жұмысының көлемін жоспарлау кезінде бір академиялық несие оның барлық 

түрлері үшін 30 академиялық сағатқа тең болғанынан шығады: теориялық дайындық және 

аралық аттестаттау бірыңғай кредит көлемімен жоспарланады, яғни. әр пән бойынша 

кредиттердің жалпы саны оны оқуды да, осы пән бойынша аралық аттестаттау 

формаларын дайындауды және тапсыруды да қамтиды, оның ішінде: 

1) семестр бойына білім алушының аудиториялық жұмысы; 

2) оқытушының басшылығымен клиникалық білім алушы (БӨОЖ); 

3) Білім  алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ); 

4) Таңдалған мамандық бойынша медициналық көмек деңгейлеріне сәйкес келетін 

резидентура базаларында тиісті клиникалық / практикалық тәжірибе жинақтау арқылы 

клиникадағы практикалық жұмыс. 

5) Аралық бақылау. 

5.9 Оқу жылы бір академиялық кезеңдерден, аралық бақылау кезеңінен, 

академиялық  аттестаттаудан, каникулдан және қорытынды аттестаттаудан тұрады.  

5.10 Бір академиялық сағат 50 (елу) минутты құрайды. Дәрістер мен практикалық 

(семинарлық) сабақтар кезеңінде білім  алушының оқытушымен байланыс сағаттары 

барлығы әр байланыс сағатына 2 сағаттан БӨЖ -бен бірге жүреді. Аудиториялық жұмыс 

көлемі әр пән көлемінің 10% құрайды, клиникалық тәлімгердің басшылығымен тәуелсіз 

клиникалық жұмыс - 75%, БӨЖ - 15% . 

5.11 Аралық/қорытынды бақылаудың ұзақтығы кемінде 1 (бір) аптаны құрайды. 

 5.12 Демалыс резиденттерге оқу жылы ішінде бір рет беріледі, оның жалпы 

ұзақтығы кемінде 5 апта, бітіру курсын қоспағанда 

5.13 Бітіру курсын қоспағанда, қосымша оқу қажеттілігін қанағаттандыру үшін, 

қарыздарды немесе оқу жоспарларындағы пән айырмашылықты жою үшін ұзақтығы 6 

(алты) аптаға дейінгі жазғы семестрді енгізуге жол беріледі. 

5.14 Осы стандарттың 5.10-тармағында көрсетілген оқу жүктемесі резидентура 

тыңдаушысы минималды оқу жүктемесін білдіреді. Семестрде резидентура  

тыңдаушысымен көп көлемде академиялық  кредитті  игеруіне жол беріледі. Резидентура 

тыңдаушысының  жекелеген санаттары үшін оқыту формасы мен технологиясына 

байланысты, оқу нәтижелеріне қол жеткізудің нақты уақыты әр түрлі және оны 

университет өз бетінше есептейді.  

Пәнді бірнеше академиялық кезеңдерде игеруге рұқсат етіледі 
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5.15 Академиялық ұтқырлық бағдарламасына немесе қосдипломды білім беру 

бағдарламасына қатысқан білім алушыға университет Сенаты мәжілісінің шешімімен 

әріптес ЖЖОКБҰ-да меңгерілген кредиттерді қайта есептеу жүзеге асырылады.  

5.16. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің БББ жүзеге асыратын факультет 

қызметіне төменде аталғандар кіреді: 

1) тиісті даярлық бағыты бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыру; 

2) жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалармен кадрлар даярлау мәселелері 

бойынша кафедралардың қызметін ұйымдастыру және үйлестіру; 

3) кәсіби міндеттерін орындау үшін қажет болатын жаңа немесе қосымша арнайы 

білім, білік, дағдыларды алу үшін БББ дайындау бағыты бойынша оқу, ғылыми және 

тәрбие үдерісін ұйымдастыру. 

Факультет тиісті бөлімшеде білім алушыларға әкімшілік басшылықты жүзеге 

асырады: 

1) білім алушылардың жеке оқу жоспарларын бекітеді; 

2) оқу үдерісін және кәсіптік практикаларды ұйымдастыруды бақылайды, реттейді; 

3) білім алушылардың өзіндік жұмысын, соның ішінде білім алушылардың 

оқытушының жетекшілігімен орындайтын өзіндік жұмысын, олардың жеке оқу 

жоспарларының орындалуын бақылауды ұйымдастырады;   

4) білім алушыларды курстан курсқа ауыстыруға ұсыныстар дайындайды; 

5) білім алушыларды емтихан сессияларына; 

6) білім алушылар оқу тәртібін бұзған жағдайда университет басшылығына 

әкімшілік шаралар қолдану үшін ұсыныстар береді.  

Мектеп/факультет декандары білім алушылардың оқу тәртібін бұзғаны үшін 

тәртіптік ықпал ету шараларын қолдануға құқылы, атап айтқанда, оларға мына аталғандар 

жатады: 

 ескертпе; 

 ескерту;  

 сөгіс; 

 қатаң сөгіс. 

5.17 Университеттегі жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу үдерісін 

ұйымдастыру мен бақылауды ЖМБКББФ-ның білім беру бөлімі және университеттің 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы (бұдан әрі - ЖООКББО) жүзеге 

асырады. 

5.18 Резидентурада оқу мерзімі алынған академиялық кредиттер мөлшерімен 

анықталады. Белгілі бір академиялық кредиттер игерілгенде және тиісті резидентура 

мамандығы бойынша дәрігер біліктілігі үшін оқудың күтілетін нәтижелеріне қол 

жеткізілгенде, резидентураның білім беру бағдарламасы толық игерілген болып саналады. 

5.19 Резидентура тыңдаушысы клиникалық тәлімгердің бақылауымен резидентура 

базасында жүйелік бағалау және кері байланыс арқылы барлық пәндер / модульдер циклі 

бойынша жұмыс істейді. Пәннің/модуль циклінің соңында резидент университет 

белгілеген тәртіпте атестталады. 

5.20 Тәлімгер бірінші немесе жоғары біліктілік санаты бар резидентура базасында 

жұмыс істейтін білікті практикалық денсаулық сақтау мамандарының арасынан 

тағайындалады (тиісті мамандық бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл). Тәлімгерді 

қамтамасыз етудің жұмыс кестесі мен тәртібін резидентура базасы университетпен келісім 

бойынша дербес анықтайды 
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Сұратылып отырған бағытқа сәйкес ғылыми жетекшілікті "ғылым кандидаты" 

немесе "ғылым докторы" немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша 

доктор" ғылыми дәрежесі немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша 

доктор" академиялық дәрежесі немесе "бейіні бойынша доктор" немесе "философия 

докторы (РhD)" дәрежесі бар , ғылыми-педагогикалық өтілі 3 жылдан кем емес, уәкілетті 

орган ұсынған отандық ғылыми журналдарда және халықаралық ғылыми басылымдарда 

соңғы бес жылда 4 ғылыми жарияланымның, сондай-ақ оқулықтың не оқу құралының 

авторы болып табылатын резиденттердің, жетекші мамандардың , оқытушылардың жүзеге 

асыруы. 

 

6 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ КОНТИНГЕНТІ 
6.1 Резидентураға жоғары медициналық білімі (6 жыл) немесе базалық медициналық 

білімі (5+1) туралы дипломы, "дәрігер" біліктілігі берілген интернатураны бітіргені 

туралы құжаты бар тұлғалар қабылданады 

6.2 Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар 

контингентін қалыптастыру ҚР БҒМ гранттары, Түрік Республикасының квотасы 

есебінен, сондай-ақ оқуға қабылдау ережесіне сәйкес жеке тұлғалардың қаражаты 

есебінен ақылы негізде жүзеге асырылады [2.2.16]. 

 6.3 Университетте білім алушыларды қабылдау, оқудан шығару, сондай-ақ 

әкімшілік қозғалыстың барлық түрлері бекітілген Университет УЕ-ХҚТУ-045-2018 

ережесіне сәйкес мектеп/факультеттердің сала бойынша вице-президенттермен келісілген 

ұсыныстары негізінде ректордың бұйрығы бойынша жүргізіледі.  

6.4 Резидентураның білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған және 

қорытынды аттестаттаудан табысты өткен адамдарға резидентураның тиісті мамандығы 

бойынша "дәрігер" біліктілігі беріледі және резидентураны бітіргені туралы куәлік тегін 

беріледі. Резидентураны бітіргендігі туралы куәлікті университет береді, оған біліктілік 

комиссиясының төрағасы, ректор немесе ол уәкілеттік берген адам қол қояды. 

6.5 Резидентура тыңдаушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар кәсіби 

стандарттың және резидентураның білім беру бағдарламасының талаптарымен 

айқындалады. 

6.6 Кәсіби біліктілігін өзгерту мақсатында резидентурада оқитын адам стандартты 

жоспарға сәйкес бағдарламаны игереді. Университет ресми білім берудің бұрын қол 

жеткізілген оқу нәтижелерін тануды ескере отырып, қысқартылған білім беру 

бағдарламаларын дербес әзірлейді. 

 

7 РЕЗИДЕНТУРА БАҒДАРАЛАМАСЫ  БОЙЫНША  ОҚУ  ҮРДЕРІСІ 

7.1 Оқу үдерісін жоспарлау 

7.1.1 Кредиттік технология аясында оқу үдерісін жоспарлау мен ұйымдастыру ҚР 

МЖМБС-на сай келетін жұмыс оқу жоспарлары бойынша жүзеге асырылады. 

7.1.2 Кредиттік оқыту технологиясын жүзеге асыру үшін оқу жоспарының келесі 

нысандары пайдаланылады: 

- даярлық қызметінің нақты бағыты бойынша оқу үдерісінің еңбек сыйымдылығы 

туралы жалпы мәліметтерді қамтитын жұмыс оқу жоспары; 

- әрбір білім алушының оқу траекториясы туралы ақпаратты қамтитын білім 

алушының жеке оқу жоспары. 

7.1.3 Деканат, білім алушының элективті пәндерді таңдау жөніндегі өтініші негізінде 

оларды оқу топтарын құрады.  

7.1.4 Өзінің білім беру траекториясын жоспарлау барысында білім алушы, 
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транскриптке мәліметтерді енгізе отырып, негізгі сабақ кестесінен бос уақытта басқа 

академиялық топтың білім алушыларымен бірге қосымша бір-екі пәнді тыңдауға құқылы.  

7.1.5 Академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша шетелге шығатын білім 

алушылар жеке оқу жоспарында көрсетілген пәндерді оқуға міндетті, сондай-ақ, білім 

алушы қашықтықтан білім алу технологиялары (ҚБТ) арқылы пәндердің жартысын оқуға 

құқылы. Білім алушылардың ХҚТУ-де ҚБТ арқылы меңгеретін кредит саны жеке оқу 

жоспарында бекітілген кредиттердің 50%-нан аспауы керек. 

7.2 Білім алушының жеке оқу жоспары 

7.2.1 Білім алушының жеке оқу жоспары оқудың бүкіл кезеңіне жасалады (қажет 

болған жағдайда жыл сайын нақтылануы мүмкін), онда әрбір білім алушының білім алу 

траекториясын, яғни көлемі ҚР ДСМ регамантелген  оқу  жылындағы  негізгі, бейіндік 

пәндердің, практикалардың, тағылымдамалардың мазмұнын және оларды оқу жылы 

барысында белгіленеді. 

7.2.2 Білім алушының жеке оқу жоспары келесі бөлімдерден тұрады: 

- білім алушыны даярлаудың кәсіби білім беру бағдарламасы (академиялық кезеңдер 

бойынша оқытылатын пәндер тізбесі, қажет болған жағдайда жыл сайын нақтыланады); 

- клиникалық практика (бағдарлама, база, мерзімдер және есеп беру нысаны); 

- қорытында аттестация. 

7.2.3 Жеке оқу жоспары 3 (үш) данада ресімделеді: білім алушының өз қолында, 

біреуі бітіруші кафедрада сақталады және оқу жоспарын орындауын бақылауды жүзеге 

асыру үшін негіз болады, екіншісі ЖБКББО-да сақталады. 

7.2.4 Білім алушылар бірінші оқу жылы оқитын элективті пәндерді ағымдағы оқу 

жылының 07- қыркүйегіне дейін, ал екінші оқу жылындағы пәндерді ағымдағы жылдың 

15-сәуіріне дейін өз бетінше таңдайды. Білім алушы меңгеретін таңдау компоненті 

кредиттерінің жалпы саны оқу кезеңінде мамандықтың БББ белгіленгеннен кем болмауы 

тиіс. 

7.3 Оқу  әдістемелік  қамтамасыздандыруы 

7.3.1 Кафедралардың оқытушы-профессорлар құрамы (бұдан әрі – ОПҚ) оқытуды 

жеке жоспарлау үшін оқу-әдістемелік материалдар пакетін ұсынады:  

1) силлабустар;  

2) элективті пәндер каталогы; 

3) әр пән бойынша өзіндік бақылау материалдары, жаттығу тесттері, бақылау 

тапсырмалары, әр пән бойынша емтихан сұрақтары (білім алушының оқытушының 

басшылығымен орындайтын өзіндік жұмысы – БОӨЖ – арналған);  

4) клиникалық практика бағдарламалары; 

5)  есептілік құжаттамасының нысандары және басқа материалдар. 

7.3.2 Силлабустар оқу жоспарының әрбір жеке пәнін академиялық сипаттаудан 

тұрады: 

1) дәріс сабақтарының тақырыптары; 

2) семинар (практикалық) сабақтарының жоспарлары; 

3) БОӨЖ және БӨЖ шеңберіндегі сабақтар жоспарлары мен тапсырмалары; 

4) курс бойынша жазбаша жұмыстардың тақырыптары; 

5) курс бойынша үлгілік емтихан сұрақтары;  

6) міндетті және қосымша әдебиеттер тізімі. 

7.3.3. Элективті пәндер каталогы таңдау компонентінің барлық пәндерінің 

жүйелендірілген аннотацияланған тізбесі болып табылады, онда оқу мақсаты, қысқаша 

мазмұны (негізгі бөлімдері) және күтілетін оқу нәтижелері (білім алушылардың алатын 

білімі, білігі, дағдылары және құзыреттілігі) көрсетілген қысқаша сипаттамасы 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік  

университеті 

ПУ-МКТУ-064-2020 

Сапа  менеджмент  жүйесі Университет ережесі 

Резидентура  білім  беру  бағдарламалары  бойынша оқу  үдерісін 

ұйымдастыру  туралы ережесі 

25 беттің 15 – ші беті  

 

қамтылады. 

ЭПК-да әрбір оқу пәнінің пререквизиттері мен постреквизиттері көрсетіледі. ЭПК 

білім алушыларға элективті оқу пәндерін баламалы таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

7.3.4 БОӨЖ-на оқу бағдарламасының неғұрлым күрделі сұрақтары, үй 

тапсырмаларын, курстық жобаларды (жұмыстарды) орындау бойынша кеңес беру, 

семестрлік жұмыстарды, есептерді және БӨЖ тапсырмаларының басқа да түрлерін 

бақылау кіреді. 

7.3.5. Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламасын іске асыру халықаралық 

ақпараттық желілерге, кітапхана қорлары мен деректер қорына, электрондық картотекаға, 

компьютерлік сыныптарға, автоматтандырылған ақпараттық жүйеге (бұдан әрі – 

«Platonus» ААЖ) еркін қол жеткізу арқылы қамтамасыз етіледі 

7.3.6. «Platonus» ААЖ пәндер бойынша оқуға өтінімдерді электрондық тіркеуді 

жүзеге асыруға; бүкіл оқу кезеңі барысындағы оқу жетістіктері, сабақ кестесі, емтихандар, 

қорытынды аттестаттау, оқу-әдістемелік материалдар пакеті туралы ақпарат алуға, оқудың 

бүкіл кезеңіне өзінің білім алу траекториясын жасауға; университеттің оқу үдерісінің 

нормативтік құжаттарымен танысуға мүмкіндік береді.  

7.3.7. Оқу үдерісін тиімді ұйымдастыру үшін ЖБКББО білім алушыларға оқу 

үдерісін реттейтін келесі нормативтік құжаттар пакетін ұсынады, оларға университет 

сайтында қол жеткізуге болады (http://ayu.edu.kz/ru/normativno-pravovaja-baza). 

7.4 Оқу үдерісін ұйымдастыру 

7.4.1 Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары резидентура бойынша оқу 

үдерісін ұйымдастыру БББ және дайындық бағыты бойынша оқу жұмыс жоспары, 

Академиялық күнтізбе, оқу сабақтарының кестесі, білімді бақылау нәтижелері негізінде 

жүзеге асырылады, олар университеттің стендтерінде, «Platonus» ААЖ орналастырылады. 

7.4.2 Оқу үдерісі келесі жұмыс түрлерін қамтиды:  

- аудиториялық сабақтар: дәрістер, практикалық, зертханалық сабақтар 

(семинарлар, тренингтер, «дөңгелек үстелдер», пікірталастар, іскерлік ойындар, топтық 

жобалар және т. б.); 

- аудиториядан тыс сабақтар: БОӨЖ және БӨЖ, оқу және ғылыми мәселелер 

бойынша жеке кеңестер, БҒЗЖ/БЭЗЖ орындау; 

- білімді бақылау: ағымдық; аралық және аралық бақылау; рефераттарды қорғау, 

жобалар және т. б. БОӨЖ бойынша тапсырмаларды қорғау; 

- клиникалық практика (бағдарлама, база, мерзімдер және есеп беру нысаны); 

- жыл сайынғы академиялық аттестаттау; 

- қорытынды аттестаттау;  емтихан  тапсыру 

- 7.4.3 Білім алушыға пререквизиттер тағайындалған жағдайда бітіруші кафедра 

мен деканат пререквизиттерді жоюға бағытталған оқу үдерісін ұйымдастырады (ақылы 

негізде): сабақ кестесін жасайды және бекітеді, оқытушыны белгілейді; сабақ 

аяқталғаннан кейін емтихан кестесін жасайды, емтихан билеттерін жасап, оны 

мектеп/факультет декандары бекітеді және ережеге сәйкес емтихан өткізеді. 

7.4.4 Оқу көлемі мен сапасын мектеп/факультеттер мен ЖБКББО бақылайды 

7.5 Кредиттік оқыту технологиясы бойынша бағалау жүйесі 

7.5.1 Кредиттік технология талаптарына сәйкес Ереже бойынша баллдық және 

әріптік жүйемен бағалау шкаласы қолданылады. 

7.5.2 Университетте қорытынды бағаны шығару үшін оқу қызметінің түрлері 

бойынша баға қоюдың келесі ара қатынасы қабылданған: 

- теориялық білім беру барысында білімді бақылау (аралық, ағымдағы) – 60 %. 

-  қорытынды бақылау (емтихан) – 40 %. 

http://ayu.edu.kz/ru/normativno-pravovaja-baza
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7.5.3 Оқытушы апта сайын «Platonus» ААЖ оқу жетістіктерінің нәтижелерін енгізеді      

7.5.4 Оқытушы білімді аралық бақылау бойынша баға қою кезінде білім алушының 

ағымдағы бақылау бағасын, сабаққа қатысуын, БОӨЖ (бақылау жұмыстарын, жобалар, 

рефераттар және т.б. орындауын) ескереді. 

7.5.5. Курстың саясаты және бағалау мазмұны пәннің силлабустарда көрсетілген. 

7.5.6 Резиденттің оқу пәнін меңгеру деңгейін сипаттайтын қорытынды баға емтихан 

ведомосінде білімді бағалаудың 4 балдық жүйесінің бағалау параметрлеріне және әріптік 

баға эквиваленті шкаласына сәйкес көрсетіледі.  

7.5.7 Барлық бағалар «Platonus» ААЖ-не жазылады. 

7.5.8 УЕ-ХҚТУ-045-2018 ережесіне сәйкес білім алушыларды даярлау бағыттары 

мен курстары бойынша келесі оқу курсына ауыстыру үшін ауыстыру баллы белгіленген 

[2.2.6]. 

7.5.9 Факультеттің әрбір білім алушының үлгерімінің орташа баллы (GPA) 

есептелген ұсынысы негізінде Білім алушыларға қызмет көрсету орталығы ректордың 

білім алушыны келесі оқу курсына ауыстыру туралы бұйрығын дайындайды 

7.5.10. Университет шетелдік жоғары оқу орындарымен әріптестікте қосдипломды 

білім беру бағдарламасын жүзеге асыру кезінде, университет Сенаты мәжілісінің 

шешімімен, әріптес жоғары оқу орнында білім алушылардың меңгерген кредиттерін қайта 

есептеуді КОТ-қа сәйкес бекітеді. 

7.5.11 Резидентті ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде оның оқу курсы 

ағымдағы оқу кезеңінің оқу жоспарларының пререквизиттері мен пәндердің 

айырмашылығын есепке ала отырып анықталады  

7.5.12 Білімді бақылауды ұйымдастыру мен өткізу және академиялық берешектерді 

жою тиісті бекітілген ережелермен реттеледі. 

7.6 Клиникалық  практика  

7.6.1 Практика резиденттің жеке оқу жоспарына сәйкес оқу жоспары мен 

академиялық күнтізбемен анықталған мерзімде жүзеге асырылады және оқу пәніне 

баламалы мәртебеге ие. 

7.6.2 Резидентураның клиникалық базаларын аккредиттеуді ұйым медициналық 

ұйымның қызметін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган әзірлеген стандарттар 

мен өлшемдерге сәйкестігін бағалау негізінде жүзеге асырады.  

7.6.3 Факультет стандартты жұмыс уақытына сәйкес, медициналық қызметтің 

барлық түрлеріне, соның ішінде кезекшілік қызметіне қатысатын медициналық көмектің 

функцияларына тиісті назар аудара отырып, маман дәрігерлерді даярлау мақсатында 

клиникалық базаларды, кадрларды, оқу, ақпараттық ресурстарды тиімді пайдалануды 

қамтамасыз етеді. 

7.7 Білім алушының оқытушы жетекшілігімен орындайтын өзіндік жұмысы (БОӨЖ) 

және білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ)  

7.7.1 Барлық пәндер бойынша БОӨЖ өткізу кестесін кафедра негізгі сабақ 

кестесінен бос уақытқа белгілеп жасайды және оны мектеп/факультет декандары бекітеді.  

7.7.2 Барлық пәндер бойынша БОӨЖ өткізу кестесін кафедра негізгі сабақ 

кестесінен бос уақытқа белгілеп жасайды және оны мектеп/факультет декандары бекітеді.  

7.7.3 БОӨЖ өткізілуін және оның сапасын бақылау мектеп/факультет декандарына 

және кафедра меңгерушілеріне жүктеледі. 

7.7.4 Білім алушылардың өзіндік жұмысы төменде аталған мақсаттарда жүргізіледі: 

- білім алушылардың алған білімі мен біліктерін жалпылау, жүйелеу, бекіту, 

тереңдету және кеңейту;  
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- кәсіби міндеттерді тиімді орындау, кәсіби және тұлғалық өсу үшін қажетті 

ақпаратты іздеу және пайдалану дағдыларын қалыптастыру; 

- білім алушылардың танымдық қабілеті мен белсенділігін: шығармашылық 

бастамашылдығын, дербестігін, жауапкершілігі мен ұйымшылдығын дамыту;  

- кәсіби ойлау дербестігін қалыптастыру: кәсіби және тұлғалық дамуға, өздігінен 

білім алуға және өзін-өзі жүзеге асыру қабілеттерін қалыптастыру;  

- кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

дағдыларын қалыптастыру; 

- зерттеу дағдыларын дамыту;  

- тұлғааралық қарым-қатынас, адамдар арасындағы өзара әрекеттестік жасау 

мәдениетін дамыту, командада жұмыс істеу қабілетін қалыптастыру.  

7.7.5 БОӨЖ интерактивті нысандарының сипаттамасы тақырыптар, тапсырмалар 

және сағат көлемі көрсетілетін силлабустарда болады. БОӨЖ және БӨЖ материалдары 

жазбаша түрде кафедраларда сақталады. 

7.7.6 Аудиториядан тыс өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалардың түрлері, 

олардың мазмұны мен сипаты бірнеше нұсқаға бөлінген және әркелкі сипатқа ие болуы 

мүмкін, оларда даярлық бағытының, оқу пәні мен кәсіптік модульдің ерекшеліктері, білім 

алушының жеке ерекшеліктерін ескерілуі мүмкін. 

7.7.7 Білім алушылардың аудиториядан тыс өзіндік жұмыстарын көрсетілген жұмыс 

түрлеріне сәйкес келетін әр түрлі нысандарда жүзеге асыруға болады. 

7.7.8 Оқу пәнінің пәнаралық курстың мазмұнымен, оқу курсына байланысты білім 

алушының даярлық дәрежесімен айқындалатын аудиториядан тыс өзіндік жұмыс 

нысандары болып табылатындар: 

- негізгі және қосымша әдебиеттермен, интернет ресурстармен жұмыс; CD-

тасымалдағыштарға жазылған лекциялық материалдармен, білім беру мекемесінің 

медиотекасында жұмыс істеу және интернет-дереккөздерді шолу, әдеби дереккөздерден 

конспектілер дайындау, орыс және шет тілдерінде ғылыми дереккөздер мәтіндерімен 

жұмыс істеу; 

- оқытушы алдын ала белгілеген мерзімді басылым дереккөздеріне реферативтік 

шолу, тірек конспектілерін дайындау;  

- тақырып бойынша ақпаратты іздеп, кейін оны аудиторияға баяндама, 

презентациялар түрінде ұсыну; курстың жеке тақырыптары бойынша шағын-ридерлер 

жасау;  

- аудиториялық бақылау жұмыстарын орындауға дайын болу;  

- үйге берілген бақылау жұмыстарын орындау; тест тапсырмаларын орындау, 

есептер шешу;  

- ситуациялық есептер мен кейстерді шешу; 

- семинарда, конференцияда сөз сөйлеуге арнап хабарламалар дайындау;  

- мақала рәсімдеу;  

- жұмыс дәптерін толтыру;  

- эссе, курстық жұмыс жазу;  

- іскерлік және рөлді ойындарға дайындық; түйіндеме жазу; сынақтарға және 

емтихандарға дайындық;  

- бітіру біліктілік жұмысын дайындау;  

- білім беру мекемесі мен білім алушының өзін-өзі басқару органдары 

ұйымдастырып, жүзеге асыратын басқа да қызмет түрлері.  

7.7.9 БОӨЖ сағаттарына үй тапсырмаларын, курстық жобаларды (жұмыстарды), 

семестрлік және бақылау жұмыстарын, есептерді және БӨЖ тапсырмаларының басқа да 
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түрлерін орындау бойынша кеңес беру кіреді. 

7.7.10 Білім алушының өзіндік жұмысын ұйымдастыруды: кафедралар, оқытушылар, 

кітапхана қамтамасыз етеді. 

7.7.11 Білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру мына аталғандарды 

қамтиды:  

- білім алушыларды қажетті оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету;  

- білім алушылардың Интернет желісінің ақпараттық ресурстарына қолжетімділігін 

қамтамасыз ету; 

- білім алушыларды бақылау материалдарымен (тесттермен, тапсырмалармен және т. 

б.) қамтамасыз ету);  

- білім алушыларға қажетті негізгі және қосымша әдебиеттер тізімін ұсыну.  

7.7.12 БОӨЖ шеңберінде білім алушының жұмысын бағалау баллдық-рейтингтік 

жүйеге сәйкес жүзеге асырылады және білімді ағымдағы бақылау болып табылады.  

7.7.13 Өзіндік жұмысты бақылау және оның нәтижелерін бағалау екі нысанның 

тұтастығы түрінде ұйымдастырылады:  

- білім алушының өзін-өзі бақылауы және өзін-өзі бағалауы;          

- оқытушы тарапынан бақылау және бағалау. 

7.7.14 Білім алушының өзіндік жұмысының нәтижелерін бағалау критерийлері:  

- білім алушылардың оқу материалын меңгеру деңгейі;  

- практикалық тапсырмаларды орындау кезінде білім алушының теориялық білімін 

қолдану біліктілігінің қалыптасу деңгейі;  

- білім алушының электрондық білім беру ресурстарын белсенді пайдалану, қажетті 

ақпаратты табу, оны зерттеу және тәжірибеде қолдану біліктілігінің қалыптасу деңгейі;  

- жалпы және кәсіби құзыреттердің қалыптасу деңгейі. 

7.8 Академиялық аттесттау 

7.8.1 Жыл сайын, оқу жылы аяқталғаннан кейін білім алушылар жеке жұмыс 

жоспарын орындауын тексеру мақсатында академиялық аттестаттаудан өтеді.  

7.8.2 Академиялық аттестаттаудың мақсаты – жеке жұмыс жоспарының алдын ала 

орындалуын бақылау, білім алушының оқу жетістіктеріне мониторинг жүргізу, бітіру 

жұмыстарын, жарияланымдар жоспарын уақытында орындау мақсатында  жүреді 

7.8.3 Деканат өз өкімімен факультет оқытушыларының қатарынан факультет 

кадрларын даярлаудың барлық бағыттары бойынша резиденттерді академиялық 

аттестаттаудан өткізетін комиссияны құрады. 

7.8.4 Комиссия құрамында даярлау бағыттары бойынша бітіруші кафедралардың 

оқытушылары болуы тиіс. Аттестаттау комиссиясының сандық құрамы кемінде 5 (бес) 

адамнан және комиссия хатшысынан тұрады.   

7.8.5 Деканат өз қызметін жүзеге асыратын комиссияның жұмыс кестесін бекітеді. 

7.8.6 Комиссияға аттестаттау үшін бітіруші кафедралар келесі материалдар 

ұсынылады: 

- білім алушылардың жеке оқу жетістіктері (оқу жоспарларына сәйкес); 

- білім алушылардың сабаққа қатысу нәтижелері;  

- практикадан өту нәтижелері туралы ақпарат (оқу жоспарына сәйкес); 

ғылыми жетекшілер: 

- Резиденттердің  ғылыми қызметтеріне  кеңе беру  қызметін  атқарады; 

білім алушы: 

- БББ бойынша жеке жоспардың орындалуы, практикадан өтуі туралы қысқаша 

есеп.  

7.8.7 Білім алушылардың есептері тыңдалып, кафедралар, ғылыми басшылар 
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ұсынған материалдар қаралғаннан кейін комиссия білім алушыны «аттестаттау» немесе 

«аттестаттамау» туралы шешім қабылдайды. 

7.8.8 «Аттестаттау» туралы шешім қабылдау және оны келесі оқу курсына ауыстыру 

үшін білім алушы БББ жылдық көлемінің барлық кредиттерін меңгеруі, жоспарға сәйкес 

БАҒЗЖ/БАЭЗЖ орындауы, емтихан сессияларын оң бағалармен  

7.8.9 Курстан курсқа ауысу балын жинаған білім алушыларға Академиялық 

аттестаттау отырысының қаулы шешімі бойынша  деканның атынан университет 

ректорының атына курстан курсқа ауысулары туралы ұсыныс беріледі.    

7.8.10 Қарызы болған жағдайда білім алушы шартты  түрде аттестаттаудан өтеді. 

7.8.11 Комиссия шешімі хаттамамен ресімделеді, оның көшірмесі ЖБКББО-на 

беріледі  

7.8.12 Аттестаттау комиссиясының барлық материалдары папкаларға салынып, 

деканатта сақталады. 

7.8.13 Резидентура бағдарламалары бойынша оқу үдерісі ҚР Денсаулық сақтау 

министрлігінің НҚА сәйкес жүзеге асырылады. 

7.9 Қорытында аттестация 

 7.9.1 Оқу бағдарламасын аяқтаған резидентура тыңдаушысы қорытынды 

аттестаттауға жіберіледі. 

 7.9.2 Қорытынды аттестаттау оқытудың соңғы нәтижелеріне сәйкес өткізіледі және 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2019 жылғы 23 сәуірдегі № ҚР 

ДСМ-46 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 18577 болып тіркелген) Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша 

білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау қағидаларына сәйкес екі кезеңді 

қамтиды: 

           1) білімді бағалау (компьютерлік тестілеу); 

           2) дағдыларды бағалау. 

  7.9.3 Қорытынды аттестаттаудың мақсаты резидентураның білім беру 

бағдарламасын оқуды аяқтағаннан кейін түлектердің кәсіби даярлығын бағалау болып 

табылады. Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімі 

мен дағдыларын бағалаудың оң нәтижелері маман сертификатын беру үшін өтініш беруге 

негіз болады. 

  7.9.4 "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы 2009 жылғы 09 

қыркүйек " Қазақстан Республикасының Кодексінің 7-бабының 1-тармағының 125) 

тармақшасына сәйкес қорытынды аттестаттауды өткізу нысандарын уәкілетті орган 

айқындайды.  

     Қорытынды аттестаттау екі кезеңде жүргізіледі: 

    1-кезең – резидентураның үлгілік оқу жоспарының барлық пәндері бойынша 

ықпалдастырылған тестілеу емтиханы; 

   2-кезең – объективті құрылымдалған клиникалық емтихан әдісімен тиісті 

мамандық бойынша практикалық дағдыларын аттестаттау. Қорытынды мемлекеттік 

аттестацияның бірінші кезеңін тапсырмаған резидентурада білім алушылар екінші 

кезеңге жіберілмейді. Бұл кезең бойынша қолданыстағы тиісті бағдарламаның негізгі оқу 

жоспарына сәйкес келетін пәндер тізбесі бітіртуші кафедраның ұсынысы негізінде 

факультет отырыстарында қаралып, Академиялық комитет кеңесінің шешімімен бекітілуі 

қажет.  

  7.9.5 Қорытынды аттестаттауды өткізу үшін резидентура мамандықтары бойынша 

біліктілік комиссиясы құрылады. Біліктілік комиссиясына кемінде бес мүше кіреді. 

Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша қорытынды аттестаттау 
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комиссиясының құрамына денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган аккредиттеген 

білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалауды жүзеге асыратын ұйымдардың 

өкілдері кіреді. 

  7.9.6 Жеке оқу жоспарының талаптарын орындамаған, белгіленген ауысу балын 

алмаған тұрғындар жазғы семестрді аяқтамай оқудың екінші жылында қалады. Қайталама 

оқу жылы ақылы негізде ұйымдастырылады. 

 

8. АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫС 

Академиялық демалыс дегеніміз – білім беру ұйымдарында білім алушылар  

(оқушылар, студенттер, интерндер, магистранттар, резиденттер, адъюнкттер, курсанттар 

және докторанттар) медициналық көрсетімдер бойынша және басқа да ерекше 

жағдайларға байланысты оқуын уақытша үзетін кезең, ол тиісті УЕ-ХҚТУ-045-2018 

Ережесімен реттеледі.[2.2.6.] 

 

9 БІЛІМ  АЛУШЫЛАРДЫҢ  МІНДЕТІ  МЕН  ҚҰҚТАРЫ: 

9.1 Білім алушы төменде аталғандарға құқылы: 

1) ҚР МЖБС сәйкес сапалы білім алуға; 

2) БББ сәйкес элективті пәндерді өз еркімен таңдауға; 

3) Университеттің ғылыми-зерттеу қызметіне қатысуға;  

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ақпараттық 

ресурстарды, оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендер мен құралдарды пайдалануға; 

5) Кітапхана  мен оқу залына еркін кіріп, оларда бар оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттер 

қорын, кітапхананы, интернет-ресурстарды еркін пайдалануға; 

6) ҚР БҒМ гранты бойынша оқуға қабылданған жағдайда ҚР заңнамасында 

белгіленген тәртіпке және Түрік Республикасының квотасы есебінен оқуға қабылданған 

жағдайда Түркия есебінен белгіленген тәртіпке сәйкес стипендия алуға;  

7) Академиялық күнтізбеге сәйкес жыл сайынғы демалысқа баруға; 

8) ҚР заңнамасына сәйкес академиялық демалысқа шығуға және білім беру 

саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен оқуға қайта қабылдануға; 

9) Білім алушылар кеңесі мен Түлектер қауымдастығының жұмысына, олардың 

қызметін реттейтін тиісті нормативтік құжаттарды әзірлеуге қатысуға;  

10) Өз пікірі мен нанымдарын еркін білдіруге; 

11) Өзінің адамдық қадір-қасиетінің құрметтелуіне және қорғалуына; 

12) Қазақстан Республикасының заңнамасына және университеттің ішкі актілеріне 

сәйкес өзге де құқықтарды иеленеді. 

9.2 Резидент міндеті: 

1) жеке жұмыс жоспарын орындауға; 

2) бағдарламада көзделген емтихандардан, аралық аттестаттаудан, тиісті пәндер 

бойынша қорытынды аттестаттаудан өтуге; 

3) орындалған жұмыс туралы толық есеп беру; 

4) тиісті сертификаты бар, білікті, жедел жәрдем және медициналық көмектің басқа 

түрлерін көрсететін маманның басшылығымен пациенттермен жұмыс кезінде; 

5) тиісті сертификаты бар маманның басшылығымен пациенттерді басқару 

тактикасын, оны қарау жоспарын анықтайды; клиникалық бақылаулар мен зерттеудің 

негізінде, анамнез жинау, диагноз қою (растау) үшін клиникалық, зертханалық және 

аспаптық зерттеулер деректері;  

6) клиникалық тәлімгердің бақылауымен емдеуді тағайындайды және бақылайды, 

қажетті диагностикалық, терапиялық, оңалту және профилактикалық процедуралар мен 
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шараларды жүргізеді;  

7) пациентке емдеу әдістері мен әдістерін, сондай-ақ қолданылатын құралдар мен 

медициналық бұйымдарды таңдау мүмкіндігі туралы хабарлауға;  

8) науқасты күнделікті қарауға стационарда; 

9) клиникалық тәлімгердің бақылауымен пациенттің жағдайына байланысты емдеу 

жоспарына өзгерістер енгізуге және қосымша тексеру әдістерінің қажеттілігін анықтауға; 

10) диагностикалық және емдеу процедураларының, аспаптардың, жабдықтардың 

жұмысының дұрыстығын бақылау; 

11) өз жұмысын жоспарлауға және олардың нәтижелік көрсеткіштерін талдауға; 

12) емдеу, оңалту саласындағы басқа мамандармен және қызметтермен 

ынтымақтастықта болады; 

10) диагностикалық және емдеу процедураларының, аспаптардың, жабдықтардың 

жұмысының дұрыстығын бақылау; 

11) өз жұмысын жоспарлауға және олардың нәтижелік көрсеткіштерін талдауға; 

12) емдеу, оңалту мәселелері бойынша басқа мамандармен және қызметтермен 

ынтымақтастық жасайды; 

13) бағынысты орта және кіші медициналық персоналдың жұмысын ұйымдастырады 

және бақылайды; 

14) медициналық құжаттаманы есепке алу мен есептілікті жүргізуге; 

15) медициналық әдепті, ішкі еңбек ережелерін, өрт қауіпсіздігі мен қауіпсіздігін, 

санитарлық-эпидемиологиялық режимді сақтауға; 

16) халыққа сауықтыру жұмыстарын ұйымдастырады және жүргізеді және салауатты 

өмір салтын насихаттайды. 

17) университет ұсынған ақпараттық техникалық құралдарды тиімді пайдалануға, 

материалдарды, электр энергиясын және басқа да материалдық ресурстарды үнемді және 

тиімді пайдалануға; университет мүлкіне ұқыпты қарау, жатақханада оқу және өмір сүру 

үшін қалыпты жағдайлар жасауға қатысу; 

18) Қазақстан Республикасының заңнамасына және университеттің ішкі актілеріне 

сәйкес өзге де міндеттер жүктейді. 

19) университетті оқуды ұйымдастыруға қажетті құжаттармен уақтылы қамтамасыз 

етуге; 

9.3 Ерекше қажеттіліктері бар білім алушы: 

9.3.1 Ерекше білім беруге мұқтаж білім алушыларға 9.1 және 9.2. бөлімшелерде 

аталған барлық құқықтар мен міндеттер қолданылады.    

9.3.2 Шетелдік білім алушы азаматтарға 9.1 және 9.2. бөлімшелерде көрсетілген 

барлық құқықтар мен міндеттер қолданылады. Университетте шетелдік резиденттер оқыту 

үшін  тиісті бекітілген ережемен реттеледі. 

 

10 ТАРАТУ, РЕДАКЦИЯЛАУ, ТЕГІН ӨЗГЕРТУ ТӘРТІБІ 

 

10.1 Оқудан шығару, қайта қабылдау, қайта оқыту рәсімдері тиісті УЕ-ХҚТУ-045-

2018 Ережесімен реттеледі. 

10.2 Тегін ауыстыру рәсімі келесі тәртіппен жүзеге асырылады:  

- білім алушы жаңа жеке куәлігінің және тегін ауыстыру үшін негіз болып 

табылатын құжаттың (неке қию туралы куәлік және т. б.) көшірмесін қоса бере отырып, 

университет ректорының атына тегін ауыстыру туралы өтініш береді; 
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- мектеп/факультет декандарымен, сала бойынша вице-президенттің келісім 

бойынша Білім алушыларға қызмет көрсету орталығы университет ректорының білім 

алушының тегін ауыстыру туралы бұйрығын дайындайды. 

 

11 УНИВЕРСИТЕТТІҢ  ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

11.1 Университет төменде аталғандардың орындауға міндетті: 

- білім алушыны университет Жарғысымен, білім беру қызметін жүргізуге құқық 

беретін лицензиямен және оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру бойынша басқа да 

нормативтік құқықтық актілермен және құжаттармен таныстыруға; 

- оқу жүктемесінің көлемін және қолданыстағы нормативтерге сәйкес үзілістермен 

білім алушының сабақ тәртібін белгілеу, салауатты, қауіпсіз оқу жағдайларын жасауға; 

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 «Білім беру 

ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу 

қағидаларын және олардың мөлшерін бекіту туралы» қаулысына сәйкес соңғы жұмыс 

орны бойынша лауазымдық жалақы мөлшерінде ай сайынғы стипендия төлеуге; [2.1.3.] 

- университет кітапханаларының ақпараттық ресурстарын, оқулықтарды, оқу-

әдістемелік кешендер мен оқу-әдістемелік құралдардың университетте бекітілген жеке 

ережелерде қарастырылған тәртіппен және шарттармен еркін қол жеткізуді және 

пайдалануды қамтамасыз ету; 

- білім алушыға университеттің ғылыми, мәдени және спорттық іс-шараларына, 

сондай-ақ халықаралық ғылыми, мәдени және спорттық өмірге ерікті түрде қатысуға 

мүмкіндік беру; 

11.2 Университеттің келесі құқықтары бар: 

- білім алушыдан Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндеттерін 

адал және тиісті түрде орындауды, сондай-ақ оқу тәртібін сақтауды, университет 

оқытушыларына, қызметкерлеріне және білім алушыларына дұрыс және құрметпен 

қарауды талап етуге; 

- білім алушыға оқу тәртібін бұзғаны үшін тәртіптік ықпал ету шараларын 

қолдануға; 

- білім алушыдан университет мүлкіне ұқыпты қарауды, компьютерлік және басқа 

да техникамен жұмыс істеу ережелерін сақтауды талап етуге. Білім алушының іс-

әрекеттері нәтижесінде материалдық залал келтірілген жағдайда Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен оны қалпына келтіруге жұмсалған 

шығындарды өтеуді талап етуге; 

- оқу, ғылыми және шығармашылық қызметтегі жетістіктері үшін білім алушыны 

көтермелеуді жүзеге асыруға; 

- білім алушы университеттің оқу тәртібін орындамаған немесе тиісінше 

орындамаған жағдайда білім алушыны оқудан шығаруға. 

11.3 Егер міндеттемелерді орындамау үшінші тараптың іс-әрекеті салдарынан орын 

алған жағдайда Университет өз міндеттемелерін орындамағаны үшін жауапты болмайды. 

 

12 ӨЗГЕРІСТЕРДІ ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

 

12.1  Университеттің осы ережесін басқару және оған өзгерістер енгізу ҚП ХҚТУ-

4.2.3-2009 сәйкес жүзеге асады. 

12.2 СМЖ құжатына енгізілген өзгерістер «Өзгерістерді тіркеу парағында» тіркелуі 

тиіс (Қосымша 2.) 
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ҚОСЫМШАЛАР 

Қосымша-1 

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ 

 

№ Аты-жөні Қызметі Мерзімі Қолы 
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