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1. Терминдер мен анықтамалар 

 

Академиялық кредит-білім алушының және (немесе) оқытушының ғылыми және 

(немесе) оқу жұмысы (жүктемесі) көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі; 

ЖОО компоненті (ЖК) - білім беру бағдарламасын меңгеру үшін ЖОО дербес 

айқындайтын оқу пәндерінің және академиялық кредиттердің тиісті ең төменгі 

көлемдерінің тізбесі; 

Дескрипторлар (descriptors (дескриптор) – оқыту нәтижелеріне, қалыптасқан 

құзыреттер мен академиялық кредиттерге негізделген жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білімнің тиісті деңгейінің (сатысының) білім беру бағдарламасын зерделеуді 

аяқтағаннан кейін білім алушылар алатын білім, білік, дағды мен құзыреттілік деңгейі мен 

көлемінің сипаттамасы; 

Жеке оқу жоспары (ЖОЖ) – білім беру бағдарламасы және элективті пәндер  

каталогы негізінде эдвайзердің көмегімен әрбір оқу жылына өзі дербес қалыптастыратын 

білім алушының оқу жоспары; 

Біліктілік-алған кәсібі мен мамандығы бойынша белгілі бір қызмет түрін құзыретті 

орындауға дайындық деңгейі; 

Клиникалық базалар-медициналық білім беру ұйымдарының клиникалық 

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

бойынша Медициналық және фармацевтикалық кадрларды даярлау үшін тиісті жағдайлар 

ұсынатын денсаулық сақтау ұйымдары; 

            Құзыреттілік-Оқу процесінде алған білімді, іскерлікті және дағдыларды 

кәсіби     қызметте практикалық қолдану қабілеті; 

Таңдау компоненті (ТК) - білім беру бағдарламасын меңгеру үшін ұйым дербес 

айқындайтын оқу пәндерінің және академиялық кредиттердің тиісті ең төменгі 

көлемдерінің тізбесі; 

Магистрлік диссертация-ғылым мен техниканың заманауи теориялық, әдістемелік 

және технологиялық жетістіктеріне негізделген, таңдалған білім беру бағдарламасы 

саласындағы өзекті мәселенің теориялық және/немесе практикалық әзірлемелерін 

қамтитын дербес ғылыми зерттеу болып табылатын ғылыми-педагогикалық магистратура 

магистрантының бітіру жұмысы; 

Магистрлік жоба-таңдаған білім беру бағдарламасының өзекті мәселесінің 

қолданбалы міндетін шешуге мүмкіндік беретін теориялық және(немесе) эксперименттік 

нәтижелерді қамтитын дербес зерттеу болып табылатын бейіндік магистратура 

магистрантының бітіру жұмысы; 

Магистр-магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгерген тұлғаларға 

берілетін дәреже; 

Іскерлік әкімшілендіру магистрі-МВА бағдарламасын меңгерген тұлғаларға 

берілетін дәреже. 

Магистрант-магистратурада оқитын тұлға; 

Магистратура-кемінде 60-120 академиялық кредитті міндетті түрде меңгере 

отырып, тиісті білім беру бағдарламасы бойынша "магистр" дәрежесін бере отырып, 

кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейі; 

Міндетті компонент-мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында 

белгіленген және білім алушылар білім беру бағдарламасы бойынша міндетті түрде 

оқитын оқу пәндерінің және академиялық кредиттердің тиісті ең төменгі көлемдерінің 

тізбесі; 

Постреквизиттер-зерделеу үшін осы пәнді оқу аяқталғаннан кейін алынған білім, 

білік және дағды талап етілетін пәндер; 

Пререквизиттер-оқытылатын пәнді меңгеру үшін қажетті білімді, іскерлікті және 

дағдыларды қамтитын пәндер; 



G-041.09.03.04-2020 
Образовательная программа, 

магистратура 
Ред. 01. Стр. 5 из 15 

 

Біліктілікті беру - тиісті кәсіби қызмет түрі шеңберінде жұмысты орындау үшін 

қажетті жеке қабілеттердің, кәсіби білімнің, машықтар мен дағдылардың жиынтығын 

растау рәсімі; 

МВА бағдарламасы-бизнес саласында заманауи білім мен дағдыларды меңгерген, 

процестер мен кадрлық активтерді басқаруға, компанияның стратегиясын 

қалыптастыруға, стратегиялық және жедел міндеттерді анықтай білуге және ғылыми 

құралдарды қолдана отырып, оларға қол жеткізуге қабілетті басқарушы кадрларды 

даярлау бағдарламасы; 

Кәсіби құзыреттер-маманның кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін білімі, іскерлігі мен дағдылары, сондай-ақ жеке қасиеттері негізінде кәсіби 

міндеттер жиынтығын шешу қабілеті; 

Бейіндік магистратура-жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары 

тереңдетілген кәсіптік даярлығы бар денсаулық сақтау үшін басқарушы кадрларды 

даярлауға бағытталған; 

Оқу жұмыс жоспары (ОЖЖ) – білім беру бағдарламасы және резидентура 

тыңдаушыларының Жеке оқу жоспарлары негізінде ұйым дербес әзірлейтін оқу құжаты; 

Оқыту нәтижелері-білім алушылардың білім беру бағдарламасын меңгеру бойынша 

алған, көрсететін білімдерінің, машықтарының, дағдыларының бағалаумен расталған 

көлемі және қалыптасқан құндылықтар мен қатынастар; 

Мамандық-білім туралы тиісті құжаттармен расталатын, белгілі бір қызмет түріне 

қажетті мақсатты дайындық және жұмыс тәжірибесі, білім, білік және дағдылар арқылы 

алынған кешен; 

Үлгілік оқу жоспары (ҮОЖ) – Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган 

бекітетін міндетті компонент және таңдау компоненті, аралық және қорытынды 

аттестаттау пәндері кредиттерінің ең аз көлемін көрсете отырып, білім беру 

бағдарламасының құрылымы мен көлемін регламенттейтін оқу құжаты; 
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1. Қысқартулар 

 

ҚА Қорытынды аттестаттау 

ПҚБ Итоговая оценка дисциплины Пәннің қорытынды бағасы 

ЖОЖ Жеке оқу жоспары 

ТК  Таңдау компоненті 

НҚ  Негізгі құзырет 

 НҚА  Нормативтік-құқықтық актілер 

МК  Міндетті компонент 

АА Аралық аттестаттау 

ЖБ Жиынтық бағалау 

БӨЖ  Білім алушының өзіндік жұмысы 

ОББӨЖ Оқытушының басшылығымен білім алушының өзіндік жұмысы 

ҮОЖ Үлгілік оқу жоспары 

ҚБ  Қалыптастырушы бағалау 
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1. Байланыс ақпараты: 
 

Мамандығы бойынша жауапты: Самарова Умытжан Сапаргалиевна электрондық    

мекен-жайы почты:samarova58@mail.ru 

Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы 

Кабинет: 510 

УК-ЖМ №3,5 қабат 

Телефон, WhatsApp: 8 7779845030 

 

Декан орынбасары: Омарғалиева Жанат Амантайқызы 

Мектептер: дипломнан кейінгі білім беру мектебі 

Электрондық пошта мекенжайы: Zhanat.omargalieva@nao-mus.kz 

Кабинет: 214 

Телефон: (WhatsApp): 8 7752730076 

Қоғамдық кеңес сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет бойынша:Болатбеков Данияр 

Электрондық пошта мекенжайы: daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz 

301 Кабинет 

Телефон (WhatsApp): 87019180077 

 

Психолог-әлеуметтанушы: Асылбекова Айгерім Мұхаметбекқызы 

Электрондық пошта мекенжайы: aigerim.asylbekova@nao-mus.kz 

Кабинет: 301-психолог кабинеті 

Телефоны: (WhatsApp:) 8 7054709931 

 

Құқықтық сүйемелдеу: Садиярұлы Ілияс-құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің бас 

маманы 

Электрондық пошта мекенжайы: ilyas.sadiyaruly@nao-mus.kz 

Кабинет: 133-құқықтық қамтамасыз ету бөлімі 

Телефоны: 8 (7222) 56 28 88 (1038) 

 

Сайтқа сілтеме: https://semeymedicaluniversity.kz 
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1. . Құқықтық қолдау: білім беру бағдарламасының паспорты 
 

Білім беру 

бағдарламасының 

мақсаты 

Жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдарда өз бетінше 

жұмыс істеу үшін денсаулық сақтауды 

ұйымдастырушылардың сапасына қойылатын қазіргі 

заманғы талаптарға жауап беретін білікті, бәсекеге қабілетті 

ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау 

Білім беру саласы  7М10108 " Қоғамдық денсаулық сақтау» 

Дайындық бағыты бейіндік бағыт 

 

Білім беру 

бағдарламаларының 

тобы 

7М10108 бейіндік бағыт 

" Қоғамдық денсаулық сақтау" 

Білім беру 

бағдарламасы 

7М10108 "Қоғамдық денсаулық сақтау" мамандығы бойынша 

жоғары арнаулы білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартымен»21.02.2020 ж. № 647 бұйрыққа сәйкес ғылыми-

педагогикалық бағыт 

Біліктілігі Қоғамдық денсаулық сақтау магистрі 

М140" Қоғамдық 

денсаулық сақтау " 

магистратураның білім 

беру бағдарламасын 

меңгергісі келетін 

адамдардың алдыңғы 

білім деңгейі 

5В110200 – "Қоғамдық денсаулық сақтау", 5B130100 – "Жалпы 

медицина", 040100 – "Емдеу ісі", 040200 – "Педиатрия", 040600 – 

"Шығыс медицинасы", 5B130200 – "Стоматология", 5В110100 – 

"Мейіргер ісі", 5В110300 – "Фармация", 5В030100 – "Құқықтану", 

5В050600 – "Экономика" 5В050700 – "Менеджмент", 5В051000 – 

"Мемлекеттік және жергілікті басқару", 5В051300 – "Әлемдік 

экономика», 

 

 

1. Білім беру бағдарламасының мазмұнына қойылатын талаптар 

 

1.кесте. Түйінді құзыреттер (ТҚ) 

 

Негізгі 

құзыреттілік 

коды 

Название 

Мазмұны 

КК-1 
Еңбек ресурсың 

басқару 

Денсаулық сақтау ерекшеліктерін және тиісті 

құрылым түрі мен қызмет түрін ескере отырып, 

ұйымды және оның персоналын басқаруға қабілетті. 

КК-2 
Байланыс және 

ынтымақтастық 

Денсаулық сақтау саласындағы жобалар мен 

бағдарламаларды құру және іске асыру мақсатында 

билік пен басқарудың түрлі құрылымдарымен өзара іс-

қимыл жасауға, бизнес және азаматтық қоғам 

өкілдерімен диалог жүргізуге қабілетті.. 

КК-3 Қауіпсіздік пен сапа  
Денсаулық үшін жоғары қаупі бар халық топтарын анықтауға 

және олардың денсаулық сақтау саласындағы қажеттіліктері мен 

қажеттіліктерін тануға қабілетті 

КК-4 
Қоғамдық 

денсаулық сақтау 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жүйесінің 

құқықтық және ұйымдастыру саласы шеңберінде өз 

мамандығы бойынша әрекет етуге, төтенше 

жағдайларда базалық көмек көрсетуге, ұлт 

денсаулығын нығайту саясатын жүзеге асыру үшін 

кәсіпқойаралық командалар құрамында жұмыс істеуге 
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қабілетті. 

КК-5 Зерттеулер 

Денсаулық сақтау жүйесінің жай-күйін бағалау және 

оның жекелеген салалары мен кешендерінің, сондай-ақ 

мекемелердің қызметтерін ұсыну кезінде мақсатты 

аудиторияның әлеуметтік ортасы мен қоғамдық 

пікірін, мүдделерін, қалаулары мен үміттерін өкілдік 

әлеуметтік зерттеулер мен мониторинг жүргізе алады. 

КК-6 
Оқыту мен 

дамыту 

Өздігінен оқуға және кәсіби команданың басқа 

мүшелерін оқытуға, пікірталастарға, 

конференцияларға және үздіксіз кәсіби дамудың басқа 

түрлеріне белсенді қатысуға қабілетті..  

 

2. Кесте. Дескрипторлар білім алушының қабілеттерін сипаттайтын оқыту 

нәтижелерін көрсетеді 

 

 

3.кесте. Магистранттарды дайындаудағы соңғы нәтижелер негізінде кәсіби 

құзыреттіліктерді меңгеру деңгейлері. 

 

1 Денсаулық сақтау саласындағы зерттеулердің пәнаралық сипатын білетіндігін 

және түсінетіндігін көрсетеді 

2 Денсаулық сақтау саласындағы зерттеу, кәсіби және педагогикалық қызметте 

қолданбалы сипаттағы жаңа білім мен дағдыларды алуға қабілетті. 

3 ғылыми тәсілдер негізінде өз біліктілігі шеңберінде денсаулық сақтау 

саласындағы проблемаларды шешуге қабілетті 

4 

 

денсаулық сақтауды дамыту және өз біліктілігі шеңберінде жаңа тәсілдерді 

енгізу үшін ғылыми ақпаратты пайдалануға қабілетті 

5 Денсаулық сақтау саласындағы мамандарға да, маман еместерге де ақпаратты 

іздеуге және ақпаратты, идеяларды, қорытындыларды, проблемалар мен 

шешімдерді нақты хабарлауға қабілетті. 

6 Ғылым мен практиканың қазіргі заманғы жетістіктерін негізге ала отырып, 

өзінің денсаулық сақтау саласындағы біліктілік саласындағы кәсіби қызметін 

жоспарлауға қабілетті 

7 Кәсіби және жеке даму міндеттерін өз бетінше анықтауға, өзін-өзі тәрбиелеумен 

айналысуға, саналы түрде біліктілікті арттыруды жоспарлауға және жүзеге асыруға 

қабілетті. 

 

  

1. зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде осы 

саладағы озық білімге негізделген зерттелетін салада дамып келе жатқан 

білімдер мен түсініктерді көрсету; 

2 жаңа ортада, неғұрлым кең пәнаралық контексте проблемаларды шешу үшін өз 

білімін, түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде қолдану; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру; 

4 мамандарға да, маман еместерге де ақпаратты, идеяларды, қорытындыларды, 

проблемалар мен шешімдерді нақты және нақты хабарлау; 

5 оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары. 
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4 .кесте. Практикалық дағдыларды меңгеру деңгейлері 

Игеру 

деңгейлері 

Сипаттамасы 

I  идеяларды ұсыну және/немесе қолдануда, көбінесе зерттеу контекстінде 

өзіндік ерекшелікті көрсету үшін білім мен түсінушілікті көрсетеді;нтекст 

исследования; 

II  өз білімін және міндеттерді жаңа немесе бейтаныс ортада шешу қабілетін 

олардың оқу саласына қатысты кең контексте қолдану; 

III білімді біріктіруге, қиындықтарды жеңуге, осы білім мен пайымдауларды 

қолдану үшін әлеуметтік және этикалық жауапкершілікті сезінуді көрсететін 

толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде пайымдауларды хабарлауға 

қабілетті; 

IV өз тұжырымдарын, сондай-ақ олардың негізіндегі білім мен ойларды 

мамандар мен маман емес аудиторияға нақты және нақты жеткізу;ов; 

 

 

5. кесте. Магистр меңгеруі тиіс практикалық дағдылардың, манипуляциялардың, 

процедуралардың тізіміТаблица  

 

№ 
Операция/Процедура/техника 

Деңге

й 

1.   Қазіргі эпидемиологиялық және статистикалық тұжырымдамаларды нақты, 

бірақ қарапайым эмпирикалық параметрлерде қолдану; 

 

IІ 

2.  Хаттаманы әзірлеу және енгізу; IV 

3.   Денсаулық бағалау қажеттіліктерін жобалау және жүргізу және тиісті 

қорытынды жасауға;. 

IV 

4.   Іс-шаралар мониторингі жүйесін және медициналық қызметтер құрылымын, 

оның ішінде қолайсыз оқиғалар мен елеулі жағымсыз инциденттер үшін 

әзірлеу және енгізу; 

IV 

5.  Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы ғылыми жарияланымдардың 

сапасын бағалауға арналған тізімді әзірлеу және қолдану; тізім мыналардан 

тұруы тиіс: мақсаттар мен гипотезалар / мәселені зерттеу; Дизайн; 

қатысушылар; ақпарат жинау; талдау; 

IV 

6.   Қоғамдық денсаулық сақтау саласында нақты деректер, алынатын ғылыми 

жарияланымдар деңгейін бағалау 

IV 

7.   Статистикалық талдауды орындау үшін статистикалық бағдарламалық 

жасақтаманы пайдалану 

IV 

8.  Әлеуметтік - экономикалық орта мен жалпы халықтың және халық 

топтарының денсаулығы арасындағы қатынастарда эпидемиологиялық және 

статистикалық құжаттаманы (талдаулар, кестелер, суреттер және т. б.) 

жүргізу; 

ІІІ 

9.  Әлеуметтік және экономикалық жағдайларды ескере отырып, жалпы 

халықтың және оның халық топтарының денсаулық жағдайының даму 

болжамдарын жасайды;. 

III 

10.  Демографияға, әлеуметтік құрылымға, экономикалық және технологиялық 

дамуға арнайы сілтеме жасай отырып, әлеуметтік өзгерістердің негізгі 

үрдістерін анықтау, алу және талдау; 

 

IV 

11.   Денсаулыққа қауіптілігі жоғары популяция топтарын анықтау және олардың I 
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денсаулық сақтау қажеттіліктері мен қажеттіліктерін, мысалы, балалар, 

қарттар, еңбек нарығында да, одан тыс жерлерде де ересектер, иммигранттар, 

физикалық, психикалық денсаулық ауытқулары бар адамдар 

12.  Халықтың белгілі бір тобына денсаулық сақтаудың мерзімді есебін жазыңыз IV 

13.   Қоғамдық денсаулық сақтау стратегиясының ықтимал салдарын анықтаңыз, 

әлеуметтік-экономикалық детерминант 

III 

14.  Мыналарға: Денсаулық сақтау ұйымдары мен әлеуметтік қызметтердің 

ұйымдық бөлімшелеріне; Денсаулық сақтау саласындағы ашық стратегиялар 

мен саясатқа қатысты ұйымдастырушылық, басқарушылық және қаржылық 

талдау жүргізу; 

IV 

15.  Денсаулықты нығайту және емдеу бойынша жаңа қызметтерді, 

технологияларды, іс-шараларды енгізудің әсерін модельдеу және болжау; 

III 

16.  Ресурстарға қатысты болжамдар өзгерген кезде бағдарламаға, мекемеге 

бюджеттік болжамдарды немесе рәсімдерді орындау;; 

III 

17.   Бағдарламаларды жоспарлау, жүзеге асыру және бағалау, саясатты қоғамдық 

денсаулық сақтау практикасына ауыстыру, мысалы, араласуды картаға түсіру 

принциптерін қолдану арқылы; 

III 

18.  Халықтың денсаулығын қанағаттандыру үшін қоғамдық денсаулық сақтау 

стратегиясын әзірлеу үшін құжаттама мен көздерге тиісті қажеттіліктерді 

анықтау 

II 

19.  Қоғамдық денсаулық сақтаудың нақты шараларының, стратегиялары мен 

саясатының этикалық аспектілерін анықтау; 

II 

20.   Қоғамдық денсаулық сақтау саласында негізгі этикалық қағидаттарды іске 

асыруды қамтамасыз ету: 

III 

21.  Кәсіби қызмет шеңберінде алынған кез келген ақпаратқа қатысты деректерді 

қорғауға және құпиялылыққа қатысты этикалық қағидаттарды құрметтеу және 

ұстану; 

I 

22.  Этикаға қосымша дайындау; IV 

23.  Әдебиеттің ғылыми контексінде жазу және жариялау кезінде авторлықтың 

жалпы принциптерін сақтау, мысалы, зияткерлік меншік құқықтарын сақтау 

және плагиаттан аулақ болу. 

IІІ 

 

 

6."7М10108 "Қоғамдық денсаулық сақтау" білім беру бағдарламасының 

пәндері ғылыми / педагогикалық бағыт 
 

№ 

п/п 

Пәндер циклдерінің және қызмет 

түрлерінің атауы 

Общая трудоемкость 

Жалпы еңбек 

сыйымдылығы 

академиялық 

кредиттерде 

1 2 3 4 

1. 

 

Шет тілі (кәсіби)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Иностра 

90 3 

2. Басқару психологиясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Психология управления 

90 3 

3. Менеджмент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               90 3 
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Менеджмент 

4. Биостатистика және эпидемиология                                                                                                                                                                                                                                                                       

Биостатистика и эпидемиология 

150 5 

5. Ғылыми жұмыстарды жазу және басылымға 

шығару                                                                                                                                                                                                                                         

Написание и публикация научных работ 

150 5 

6. Денсаулық сақтаудағы менеджмент, 

экономика және саясат                                                                                                                                                                                                                                   

Политика, экономика и менеджмент в 

здравоохранении 

210 7 

7. Экологиялық эпидемиология                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Экологическая эпидемиология 

240 8 

8. Ауруханалық менеджмент                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Больничный менеджмент 

120 4 

9 Тұрғындардың денсаулығына қоршаған 

ортаның әсер ету факторларының 

гигиеналық бағалауы                                                                                                                                    

Гигиеническая оценка влияния факторов 

окружающей среды на здоровье населения 

90 3 

10. Барлығы теориялық оқыту бойынша                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Итого по теоретическому обучению 

1230 41 

11. Эксперименттік-зерттеу жұмысы                                                                                                                                                                                                                                                                            

Экспериментально-исследовательская 

работа 

 13 

12. Қорытынды Мемлекеттік аттестация                                                                                                                                                                                                                                                                              

Итоговая государственная аттестация 

 12 

 ИТОГО 1230 66 
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        1. Негізгі құзыреттер бойынша пәндерді бөлу матрицасы 
 

№ Пәндер КК 1 КК 2 КК 3 КК 4 КК 5 КК 6 

1 Менеджмент + + + + + + 

2 Шет тілі (кәсіби) + + + + + + 

3 Басқару психологиясы + + + + + + 

4 
Ғылыми жұмыстарды жазу және басылымға 

шығару                                                                                                                                                                                                                                          

+ + + + + + 

5 Биостатистика  және эпидемиология + + + +  + 

6 
Денсаулық сақтаудағы менеджмент, экономика 

және саясат 

+ + + + + + 

7 Ауруханалық менеджмент + + + + + + 

8 Экологиялық эпидемиология + + + + + + 

9 
Тұрғындардың денсаулығына қоршаған ортаның 

әсер ету факторларының гигиеналық бағалауы                                                                                                                                     

+ + + + + + 

10 Геоинформационная система + + + +  + 

11 Эксперименттік-зерттеу жұмысы                                                                                                                                                                                                                                                                                 + + 

 

 

2. Сабақ беру әдістері 

 

Магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны мыналардан 

тұрады: 

 

1) базалық және бейіндік пәндер циклдерін оқытуды қамтитын Теориялық оқыту; 

2) магистранттарды практикалық даярлау: практикалардың, ғылыми немесе 

кәсіптік тағылымдамалардың әртүрлі түрлері; 

3) ғылыми-педагогикалық магистратура үшін магистрлік диссертацияны 

орындауды қамтитын ғылыми-зерттеу жұмысының негізінде жүзеге асырылады 

4) қорытынды аттестаттау.  
Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада ДБ циклінің көлемі 

магистратураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінің 29% - ын немесе 35 

академиялық кредитті құрайды. Оның ішінде 57% немесе 20 академиялық кредит ШҚ 

бөлінеді, ПД циклінің көлемі магистратураның білім беру бағдарламасының жалпы 

көлемінің 41% - ын немесе 49 академиялық кредитті құрайды 

Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша Магистратура тереңдетілген ғылыми-

педагогикалық және зерттеу даярлығы бар жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдар 

үшін ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлау бойынша жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асырадый 

Базалық және бейіндік пәндер циклдерін оқытуды қамтитын аудиториялық 

сабақтар шағын дәрістер, практикалық сабақтар ,семинарлар түрінде өткізіледі. 

Оқытушының жетекшілігімен магистрантың дербес жұмысы: 
- білім алушылардың даярлық деңгейін арттыру мақсатында консультациялар 

нысанында 

-ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша тапсырмалар беру және олардың орындалуын 

бақылау. 
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- зерттеу нәтижелерін түсіндіру; 

Білім алушының (магистранттың) өзіндік жұмысы) 

- библиографиялық деректерді өңдеу (картотека құру), 

- жазбаша жұмысты дайындау (реферат, баяндама, бақылау тапсырмасы, 

Аннотация), 

- ғылыми жобаны (семестрлік, курстық, дипломдық жұмыстар, проблемалық 

мақалалар) әзірлеу), 

- виртуалды ақпаратты іздеу (Интернет және жергілікті желі арқылы), өз бетінше 

тыңдау (лингафондық жүйе арқылы), 

- электрондық курс материалдарын (компьютерлік жүйе арқылы) жинау. 

- білім алушыларды оқу сабақтары мен емтихандарға дайындау. 

Сонымен қатар, магистранттың негізгі құзыреттіліктерін толық игеру үшін: 

- қажет болған жағдайда немесе қалауы бойынша кафедра жұмысына қатысу. 

- білім беру бағдарламаларын бағалауға қатысу, оқытушылар мен дәрігерлердің 

бакалавриаты тиісті сұраулар бойынша және моральдық тұрғыдан қарама-қайшылықтар 

болмаған жағдайда, НҚА. 

- Республикалық маңызы бар ЖОО-ның ғылыми-зерттеу жобаларына қатысу арқылы 

өз дәрежелері мен білімдерінің деңгейін мінсіз жетілдіру;білім 

алушылардың(магистранттың) өзіндік жұмысының сапасын бақылауды кафедра жүзеге 

асырады: 

- СӨЖ есептілігінің көлемін, мазмұнын және нысандарын бекітеді;; 

- СӨЖ-ның еңбек сыйымдылығын, жүйелілігін және орындау мерзімдерін 

анықтайды; 

- білім алушылар мен оқытушылардың СӨЖ нәтижелері туралы есептерін қарайды; 

- СӨЖ-ны бақылау түпкілікті нәтижеге қол жеткізуге бағытталған жазбаша және 

ауызша нысанда болуы мүмкін 

Сонымен қатар оқытушы: 

1. Магистрантқа рөлдік модельді көрсету және базалық және бейіндік білім мен 

зерттеу қызметі арасында сыни желіні жүргізу. 

2. Магистрантты жіберу, пән бойынша жеке оқу бағдарламасын әзірлеуге қатысу, 

резидентке уақтылы сапалы формативті кері байланыс ұсыну,. 

 

 

2. Бағалау критерийлері 

 

Мамандық бойынша оқу бағдарламасын табысты орындау үшін резидент жеке 

пәндердің талаптарын (критерийлер силлабуста жазылады), сондай-ақ жалпы 

бағдарламаның талаптарын орындауы тиіс. 

Пәннің қорытынды бағасы (ПҚБ) - келесі формула бойынша есептеледі:     
              , онда 

ФБ (формативті бағалау)– магистрантың тәртіп (ротация) үшін теориялық 

және/немесе практикалық жетістіктерін бағалау. Қалыптастырушы бағалау саны әрбір пән 

шеңберінде жеке анықталады. Барлық ФБ орташа бағасы ескеріледі, оның үлес салмағы 

ПҚБ-ның 30% - ын құрайды; 

ЖБ (жиынтық бағалау) – пән бойынша теориялық және/немесе практикалық 

емтихан. Жиынтық бағалау құрылымындағы теориялық және практикалық бөліктің 

арақатынасы әр пән үшін жеке анықталады. ЖБ үлес салмағы йодтың 70% құрайды; 

Оқу бағдарламасын аяқтаған және жеке оқу жоспарын орындаған магистратура 

тыңдаушысы қорытынды аттестаттауға жіберіледі. Қорытынды аттестаттаудың мақсаты 

резидентура бағдарламасын аяқтағаннан кейін қол жеткізілген Оқыту нәтижелері мен 

құзыреттерді бағалау болып табылады. 
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Қорытынды аттестаттау оқудың соңғы нәтижелеріне сәйкес өткізіледі және екі 

кезеңнен тұрады: 

1) білімді бағалау (компьютерлік тестілеу); 

2) дағдыларды бағалау. 

Қорытынды аттестаттаудың мақсаты резидентураның білім беру бағдарламасын 

оқуды аяқтағаннан кейін түлектердің кәсіптік даярлығын бағалау болып табылады. 

Бағдарлама бойынша білім мен дағдыларды бағалаудың оң нәтижелерін алған кезде 

магистрантқа магистратура бітіргені туралы куәлік беріледі. Сондай-ақ, бұл деректер 

маман сертификатын беруге негіз болып табылады. 

 


