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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; 
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Пререквизиттер-оқытылатын пәнді меңгеру үшін қажетті білімді, іскерлікті және 

дағдыларды қамтитын пәндер; 

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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2. Қысқартулар 
 

 

БК базалық компетенциялар 

ЖОО ЖОО компоненті 

ҚА Қорытынды аттестаттау 

ПҚБ Пәннің қорытынды бағасы 

ЖОЖ Жеке оқу жоспары 

ТБК Таңдау бойынша Компонент 

НК Негізгі компетенциялар 

НҚА Нормативтік-құқықтық актілер 

МК Міндетті компонент 

АА Аралық  аттестация 

КК Кәсіби компетенциялар 

ЖБ Жиынтық бағалау 

МӨЖ Магистранттың өзіндік жұмысы 

ЖБМӨЖ Жетекшінің басшылығымен магистранттың өзіндік жұмысы 

ҮОЖ Үлгілік оқу жоспары 

УГ Университеттік госпиталь 

ҚБ Қалыптастырушы бағалау 

СbD Case based discussion 
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3. Байланыс ақпараты: 

 

Мамандық бойынша жауапты: Жуманбаева Жанар Махмутовна 

                               Электрондық  почтаның адресі: zhanar.zhumanbayeva@nao-mus.kz 

                                     Телефон, WhatsApp: 87759803208 

 

Декан орынбасары:  Омаргалиева Жанат Амантаевна.Дипломға дейін білім беру мектебі  

Электрондық  почтаның адресі: Zhanat.omargaliyeva@nao-mus.kz 

Кабинет: 214  

Телефон с WhatsApp: 87752730076 

 

Жемқорлыққа қарсы сыбайлас әрекет бойынша қоғамдық кеңес: Болатбеков Данияр 

Болатбекович 

Адрес электронной почты: Daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz 

   Телефон (WhatsApp): 8 7019180077 

 

Психолог-социолог: Асылбекова Айгерим Мухаметбековна 

   Адрес электронной почты: aigerim.asylbekova@nao-mus.kz 

   Кабинет: 301– кабинет психолога 

Телефон: WhatsApp: 8 777 012 0482 

 

Құқықтық сүйемелдеу: Садиярұлы Ильяс – заңгер 

                                  Электрондық  почтаның адресі: ilyas.sadiyaruly@nao-mus.kz 

   Кабинет: 133 – құқықтық қамтамасыз ету бөлімі 

   Телефон: 8 (7222) 56 28 88  

 

Сайттарға ссылка: https://semeymedicaluniversity.kz 

mailto:zhanar.zhumanbayeva@nao-mus.kz
mailto:Daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz
mailto:aigerim.asylbekova@nao-mus.kz
mailto:ilyas.sadiyaruly@nao-mus.kz
https://semeymedicaluniversity.kz/
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Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

 

Білім беру 

бағдарламасының 

мақсаты 

ҚР мейірбике қызметін жетілдіру үшін ғылыми-

педагогикалық бейіндегі мейірбике ісінің магистрлерін 

дайындау. 

Білім беру аймағы 7M10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету 

(медицина) 

Дайындық бағыты 7M101 Денсаулық сақтау 

Білім беру 

бағдарламаларының 

тобы 

M141- Мейірбике ісі 

Білім беру 

бағдарламасы 

7М10110 - Мейірбике ісі 

Квалификация Мейірбике ісінің магистрі (оқу мерзімі: 2 жыл) 

Магистратураның білім 

беру бағдарламасын 

меңгергісі келетін 

тұлғалардың алдыңғы 

білім деңгейі 

Негізгі медициналық білім, "Мейірбике ісі" мамандығы 

бойынша жоғары медициналық білім» 

 

4. Білім беру бағдарламасының мазмұнына қойылатын талаптар 

 

№ Компетенциялар № К 

Оқу бағдарламасының нәтижелері 

(outcomes). 

Түлек қабілетті болады: 

БК 

1 

 Озық ойлау дағдыларының 

құзыреті 

БК 

1.1 

 Магистрант құрылымдық дәлелдерді 

анықтауға, бағалауға және ұсынуға қабілетті. 

Магистрант үнемі жаңа идеялар мен 

шығармашылық шешімдерді іздейді және 

жұмысқа байланысты идеялардың 

маңыздылығы мен маңыздылығын анықтай 

алады. Магистрант кәсіби қызметпен 

байланысты өзінің сенімдері мен 

құндылықтарын көрсету қабілетіне ие. 

Магистрант қазіргі мейірбике практикасына 

бейтарап көзқарасты көрсетеді және қажет 

болған жағдайда оның өзгеруіне ықпал етеді. 

Жеке және кәсіби жауапкершілік 

құзыреті 

БК 

1.2 

Магистрант білімді үнемі жаңартып отыруды 

және кәсіби қабілеттер мен дағдыларды 

кеңейтуді қалай қамтамасыз етуді біледі. 

Магистрант кәсіби қызмет пен үздіксіз кәсіби 

білім алу үшін қажетті білімдерін кеңейтеді 

және тереңдетеді. Магистрант өмір бойы 

оқудың құндылығын өз үлгісінде көрсетеді. 

Магистрант жаңа бейтаныс жағдайларда 
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мәселелерді шешу үшін әртүрлі пәндер 

бойынша білімдерін біріктіре алады. 

Коммуникация және этика 

құзыреті 

БК 

1.3 

Магистрант этикалық дилеммаларды шешеді 

және оларды барлық мүдделі тараптармен 

бірлесіп шешуге үлес қосады. Магистрант 

этикалық және моральдық мәселелер 

бойынша коммуникациялық стратегиялар мен 

әдістерді жүзеге асырады. Магистрант кәсіби 

этикалық қағидаларды ұстанады. Магистрант 

кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгерген. 

Магистрант ақпараттық қауіпсіздікті ескере 

отырып, кәсіби қызметте әртүрлі ақпараттық 

және коммуникациялық технологияларды 

тиімді пайдаланады. 

ПК 

1 

 Мейірбике ғылымы. 

Магистрант Мейірбике ісі 

философиясы мен мейірбике 

ғылымын зерттеу әдіснамасын 

терең біледі және түсінеді. 

Магистрант мейірбике ісінің 

ғылыми, дәлелді көздерінен 

ақпаратты пайдаланады, 

талдайды және синтездейді және 

олардың негізінде шешім 

қабылдайды. 

КК 

1.1 

 Мейірбике ғылымының тарихы мен 

философиясы. 

Магистрант мейірбике ғылымының 

философиясын анықтап, түсіндіре алады. 

Магистрант мейірбике ісін мамандық ретінде 

сыни тұрғыдан талдай алады. Магистрант 

мейірбике ісіндегі ғылыми құбылыстарды 

сипаттайды. 

КК 

1.2. 

Дәлелді Мейірбике ісі. 

Магистрант дәлелді мейіргерлік практиканың 

теориялық базасы туралы білімдерін 

көрсетеді. Магистрант сыни ойлауды 

көрсетеді және осы дағдыларды дәйекті түрде 

көрсетеді. Магистрант мейірбике 

практикасының қазіргі жағдайын және оның 

денсаулық сақтауға әсерін бағалайды. 

Магистрант дәлелдемелерге негізделген 

мейірбикелік нұсқаулықтарды, рәсімдер мен 

саясатты әзірлейді және бағалайды. 

Магистрант зерттеу нәтижелерін пайдаланады 

және тәжірибеде ең жақсы дәлелдерді 

қолдануға көмектеседі. Магистрант 

Мейірбике ісі мәдениетін қалыптастыруға 

және қолдауға қатысады. 

КК 

1.3. 

Мейірбике ғылымының әдіснамасы. 

Магистрант сандық және сапалық 

зерттеулердің әдіснамасын түсінеді. 

Магистрант мейіргерлік практиканы 

дамытуда ғылыми теория мен әдіснаманы 
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қолдана алады. 

ПК 

2 

Мейірбике ісіндегі зерттеулер. 

Магистрант Мейірбике ісі 

зерттеулерін жоспарлауға, 

жүргізуге және бағалауға сенімді 

екенін көрсетеді. Магистрант 

сыни бағалау жүргізеді және 

денсаулық сақтау сапасын 

жақсарту үшін мейірбике ісінде 

зерттеулер қолданады. 

Магистрант Мейірбике ісі 

саласында жаңа білім 

қалыптастырады және 

зерттеуші-медбикелермен 

ұлттық және халықаралық 

деңгейде ынтымақтасады. 

КК 

2.1. 

 Мейірбике ісі саласында ғылыми зерттеулер 

жүргізу. 

Магистрант денсаулық сақтаудың әртүрлі 

салаларында мейірбике ісінің зерттеулерін 

әзірлеу, жүргізу және бағалау дағдыларын 

көрсетеді. Магистрант зерттеу қызметінде 

бастама көтереді және мейірбикелік көмектің 

сапасын жақсарту үшін денсаулық сақтаудың 

барлық бағыттары бойынша зерттеулерді 

үйлестіре алады. Студент мейірбике ісінің 

ұлттық және халықаралық деңгейде ғылыми 

білімін қалыптастыруға үлес қосады және 

мейірбике ісіндегі зерттеулердің ғылыми 

сенімділігі мен сапасын бағалайды. 

Магистрант құқықтық және этикалық 

қағидаларды жан-жақты біледі және түсінеді 

және оларды мейірбикелік зерттеулерде 

қолдана алады. 

КК 

2.2. 

 Мейірбике ісі практикасында шешім 

қабылдау. 

Магистрант стратегиялық ойлауға қабілетті 

және мейірбике ісі саласындағы тәжірибені 

жетілдіру үшін аналитикалық дағдыларды 

пайдаланады. Магистрант мейірбике ісінің 

теориясы мен практикасы арасындағы қарым-

қатынас туралы қорытынды жасайды және 

пәнаралық топпен медициналық көмектің 

сапасын жақсарту мәселелерін талдайды. 

Магистрант ғылыми негізделген ақпарат пен 

зерттеулерді синтездеу және қайта құру 

арқылы мейірбике ісінің мәселелерін шешудің 

жаңа тәсілдерін жасайды. Магистрант 

Мейірбике ісі саласындағы заманауи 

технологияларды бағалау, жоспарлау және 

пайдалану үшін озық Дағдылар мен білімге 

ие. 

КК 

2.3. 

Мейірбике ісіндегі ғылыми байланыс. 

Магистрант қарым-қатынастың әртүрлі 

тәсілдерін тиімді қолданады және 

мейірбикелік іс бойынша зерттеулер мен 

дәлелді практиканы тарату үшін тиімді 

ғылыми қарым-қатынас принциптерін 
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қолданады. Магистрант көмек көрсетудің 

әртүрлі деңгейлеріндегі пәнаралық қарым-

қатынас және өзара іс-қимыл дағдыларын 

меңгереді. Магистрант мейірбике ісінде 

ғылыми білімді ұлттық немесе халықаралық 

деңгейде таратады. 

КК 

2.4. 

 Мейірбике ісіндегі халықаралық 

ынтымақтастық. 

Магистрант Мейірбике ісі саласындағы 

халықаралық серіктестермен табысты 

ынтымақтастық үшін қажетті білім мен 

дағдыға ие. Магистрант Денсаулық сақтау 

саласындағы халықаралық ғылыми зерттеулер 

мен әзірлемелерде белсенді серіктес болып 

табылады. Магистрант Мейіргер ісі, мейіргер 

ісін басқару, мейіргер білімі және мейіргер 

ісіндегі зерттеулер саласында халықаралық 

ортада жұмыс істеу үшін қажетті дағдылар 

мен білімге ие. 

ПК 

3 

Мейірбике ісіндегі менеджмент 

және көшбасшылық. 

Магистрант мейірбике ісінің 

процестерін түсінеді және 

денсаулық сақтау 

ұйымдарындағы мейірбике 

қызметін үйлестіреді. 

Магистрант сапаны қамтамасыз 

ету процестерін түсінеді, 

мейірбикелік процестердің 

сапасын бағалайды және 

дамытады. Магистрант 

мейіргерлік қызметті қаржылық 

жоспарлауды басқарады. 

Магистрант денсаулық сақтауды 

басқарудың стратегиялық 

жоспарын жүргізеді. Магистрант 

Денсаулық сақтау саласындағы 

саясатты дамыту және қызмет 

көрсету мәселелері бойынша 

ұлттық пікірталастармен 

танысты және қатысады. 

КК 

3.1. 

 Денсаулық сақтау ресурстарын басқару. 

Магистрант денсаулық сақтаудың негізгі 

процестерін түсінеді. Магистрант халықтың 

әртүрлі топтары мен денсаулық сақтау 

деңгейлері үшін қажетті ресурстарды 

сәйкестендіреді және талдайды. Магистрант 

Денсаулық сақтау процестерін бағалайды, 

жаңартады және дамытады. Магистрант 

ұйымның әкімшілігін және қаржылық және 

стратегиялық менеджмент принциптерін 

енгізеді және бағалайды. Магистрант 

Денсаулық сақтау менеджментінің жаңа 

технологияларымен танысты. Магистрант 

қызметкерлердің дамуы мен кәсіби өсуінің 

маңыздылығын түсінеді. 

КК 

3.2. 

 Денсаулық сақтау ұйымының қызметтерін 

басқару. 

Магистрант медициналық қызмет көрсету 

тәжірибесін жүргізеді және дәлелдерге 

негізделген мейірбике қызметін көрсетеді. 

Магистрант дәлелдемелерге негізделген 

мейірбике ісінде инновация мен даму 

процестерін түсінеді және енгізеді. 

Магистрант ұйымның стратегиялық 
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дамуындағы инновацияның рөлін талдайды 

және бағалайды. Магистрант Денсаулық 

сақтау ұйымдарында әлеуметтік және кәсіби 

аралық инновацияларды ілгерілете алады. 

Магистрант сапа мен стратегиялық 

басқарудың тұжырымдамалары мен 

талаптарын түсінеді. 

КК 

3.3. 

Денсаулық сақтау ұйымдарында мейірбике 

қызметтерін дамыту. 

Магистрант мейірбике ісіне жетекшілік ету 

және басқару дағдыларын көрсетеді. 

Магистрант еңбек пен күтімнің қауіпсіз 

жағдайларын жасауға көмектеседі және ықпал 

етеді. Магистрант қоғамда Денсаулық сақтау 

қызметтерін белсенді дамытады; 

медициналық қызметтерді дамытуға және 

құруға жәрдемдеседі. Магистрант қоғамдағы 

денсаулық сақтау саласындағы саясат және 

қызмет көрсету мәселелері бойынша 

пікірталастарға қатысады. 

ПК 

4 

Мейірбике ісіндегі Педагогика. 

Магистрант мейірбикелік білімге 

педагогикалық процестерді 

енгізуге және бағалауға 

қабілетті. Магистрант үздік 

оқытушылық тәжірибеге 

негізделген заманауи 

технологияларды, 

педагогикалық әдістер мен оқу 

ортасын қолданады. Магистрант 

топтың және студенттердің 

кәсіби өсуін қолдайды. 

Магистрант ұлттық және 

халықаралық деңгейде 

мейірбикелік білім беруді 

дамытуға қатысады 

КК 

4.1. 

 Дәлелдерге негізделген оқыту және бағалау 

стратегиялары. 

Магистрант білім беру теориясы мен дәлелді 

оқыту әдістеріне негізделген заманауи 

педагогикалық стратегияларды сыни 

бағалайды және қолданады. Ол оқушылардың 

ерекше қажеттіліктеріне негізделген 

стратегияларды таңдайды. Магистрант 

оқушының оқу процесін жақсарту үшін 

білімге негізделген оқытуға қолайлы теория 

негізінде теориялық және бағалау 

стратегияларын жүзеге асырады. Магистрант 

мейірбикелік білім берудің заманауи 

технологиялары мен онлайн-ортасын сыни 

тұрғыдан талдай алады. Магистрант оқыту 

және бағалау әдістерімен байланысты жаңа 

әдіснамаларды әзірлейді. 

КК 

4.2. 

Оқыту мен кәсіби өсуге ықпал ету. 

Магистрант медбикелер мен оқушылардың 

білімін саяси және институционалдық оқыту 

ортасы арқылы қорғайды. Магистрант 

оқушылардың кәсіби өсуі мен оқу процесін 

қолдайды. Магистрант оқушылардың 
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шығармашылық және аналитикалық ойлауын, 

жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуді 

жақтайды. Магистрант оқытушылық қызметте 

тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-

қатынас дағдыларын қолдануға ықпал етеді. 

Магистрант қызметтің этикалық аспектілерін 

бағалауға топ мүшелері мен студенттерді 

тартады. 

КК 

4.3. 

Мейірбикелік білім беруді дамыту. 

Магистрант мейірбикелік білім беру 

саласындағы ғылыми жобаларды түсінеді 

және әзірлейді. Магистрант ауруханалар мен 

медициналық мекемелердегі көп салалы 

топтармен және кәсіби медбикелермен 

ынтымақтастықта мейіргер ісін оқыту 

бағдарламаларын әзірлеуге қатысады. 

Магистрант создает и развивает учебные 

среды. Магистрант кәсіби және транс кәсіби 

ынтымақтастық пен жобаларға қатысады. 

Мастер-студент мейірбикелік білім беру 

саласындағы ғылыми-зерттеу жобаларына 

қатысады. 

Қолданылған қысқартулар: 

      БК – базалық  компетенциялар; 

      КК – кәсіби компетенции. 

 

 

 

5. "Мейірбике ісі"білім беру бағдарламасының пәндері. 

№ р/н 
Пәндер циклдерінің және қызмет 

түрлерінің атауы 

Жалпы еңбек сыйымдылығы 

Академиялық 

сағатпен 

Академиялық 

кредитпен 

1 2 3 4 

1. Теориялық оқыту 2520 84 

1.1 Базалық пәндер циклі (ДҚ) 1050 35 

1) 
Жоғары оқу орны компоненті (ШҚ), 

оның ішінде: 
900 30 

 

 

Ғылым тарихы мен философиясы 
150 5 

 

 

Шет тілі (Кәсіби) 
90 3 

 

 

Жоғары мектеп педагогикасы 
90 3 

 

 

Педагогикалық практика 
180 6 
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Мейірбикелік білім берудегі 

педагогика теориясы мен 

принциптері 

150 5 

 

 

Басқару психологиясы 
90 3 

 

 

Мейіргер ісіндегі жобалық 

менеджмент (бұдан әрі – ДК) 
150 5 

2) Таңдау компоненті (КВ) 150 5 

1.2 Бейіндеуші пәндер циклі) 1470 49 

1) ЖОО компоненті (ШҚ) 1050 35 

 

 

Дәлелді ДК енгізу 
150 5 

 

 

ДК-де ғылыми зерттеулердің 

әдіснамасы мен әдістері 
150 5 

 

 

Қазіргі заманғы тұжырымдамалар 

мен теориялар 
150 5 

 

 

Ғылыми зерттеулерді жариялау 

әдіснамасы 
150 5 

 

 

ДК-дегі қазіргі тенденциялар 
150 5 

 

 

Денсаулық сақтау мен ДК-дегі 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар және цифрландыру 

150 5 

 

 

ДК дамуының заманауи 

парадигмалары 
150 5 

2) Таңдау компоненті (КВ) 240 8 

3) Зерттеу практикасы 180 6 

2 

Тағылымдамадан өтуді және 

магистрлік диссертацияны 

орындауды қоса алғанда, 

магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (МҒЗЖ) 

720 24 

3 
Оқытудың қосымша түрлері (БҚТ)  

 

 

 

4 Қорытынды аттестаттау (ҚА) 360 12 

1) 
Магистрлік диссертацияны ресімдеу 

және қорғау  
360 12 

 

 
Барлығы: 3600 120 

   

6. Сабақ беру әдістері 

 

Оқу жүктемесі магистранттың барлық оқу қызметін – лекцияларды, семинарларды, 

топтық сабақтарды, топтық жаттығуларды, практикалық сабақтарды, курстық 

жұмыстарды (жобаларды), практикалық және зертханалық жұмысты, практиканы, ғылыми 

немесе кәсіптік тағылымдаманы, ғылыми-зерттеу жұмысын, магистрлік диссертацияны 
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(Жобаны) орындауды, дербес жұмысты, оның ішінде оқытушының жетекшілігімен 

орындалатын жұмысты қамтиды. 

Магистрант ғылыми жетекшінің басшылығымен жасалатын жеке жұмыс жоспары 

негізінде оқиды. 

Магистранттың жеке жұмыс жоспары оқудың барлық кезеңіне құрастырылады және 

келесі бөлімдерден тұрады: 

1) ЖОЖ (қажет болған жағдайда жыл сайын нақтыланады); 

2) ғылыми-зерттеу жұмысы (тақырыбы, зерттеу бағыты, есептілік мерзімі мен 

нысаны); 

3) практика (бағдарлама, база, есептілік мерзімі мен нысаны); 

4) негіздемесі мен құрылымы бар магистрлік диссертация (магистрлік жоба) 

тақырыбы; 

5) магистрлік диссертацияны (магистрлік жобаны) орындау жоспары); 

6) ғылыми жарияланымдардың, тағылымдамалардың жоспары. 

Білім алушының (магистранттың) өзіндік жұмысы- теориялық материалды зерделеуді, 

ақпараттық ресурстарда (UpToDate, Cochrane, CINAHL және т. б.) қажетті өзекті 

ақпаратты іздеуді, зерттеу жұмысын және т. б. қамтуы мүмкін. 

- СРМР сабақтары жалпы кестеге кірмейді, аудиториядан тыс жұмыс түрі болып 

табылады. СӨЖ-де оқытушылар оқу бағдарламасының ең күрделі теориялық және 

практикалық мәселелері бойынша консультациялар өткізеді. Магистранттардың өзіндік 

жұмысы туралы есептерді қорғау, өткізіп алған сабақтарды өтеу және т. б. 

- МӨЖ (магистранттардың өзіндік жұмысы) сабақтарға дайындықты, үй және жеке 

тапсырмаларды орындауды қамтиды. 

- Магистранттардың жеке дайындығын күшейту үшін осы пән бойынша барлық 

ақпарат университеттің сайтында және ішкі ресурстарында электронды түрде ұсынылған. 

- Барлық аудиториялық жүктеме ҚР МЖМБС сәйкес оқу сабақтарының негізгі 

түрлері (дәрістік, практикалық) бойынша бөлінген. 

 

 

7. Бағалау критерийлері 

Магистратура бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаудың негізгі өлшемі білім 

алушылардың игеруі болып табылады: 

1) ғылыми-педагогикалық магистратурада магистранттың оқу және ғылыми 

қызметінің барлық түрлерін қоса алғанда, бүкіл оқу кезеңінде кемінде 120 академиялық 

кредит; 

2) бейіндік магистратурада оқу мерзімі 1 жыл 60 академиялық кредит және оқу 

мерзімі 1,5 жыл 90 академиялық кредит беріледі. 

Қорытынды аттестаттау мамандық бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру немесе 

дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау нысанында өткізіледі. 

Мак КЕАҚ-та білім алушыларды қорытынды аттестаттау академиялық күнтізбеде 

және мамандықтардың жұмыс оқу жоспарларында көзделген мерзімде кешенді емтихан 

тапсыру және магистрлік диссертацияны қорғау нысанында өткізіледі. 

Қорытынды аттестаттауға МЖМБС-ға сәйкес бекітілген ЖОЖ талаптарына сәйкес 

білім беру процесін аяқтаған магистранттар жіберіледі. 

Магистранттарды қорытынды аттестаттауға жіберу Басқарма Төрағасының 

академиялық жұмыс жөніндегі орынбасарының өкімімен тізімге сәйкес қорытынды 

аттестаттау басталғанға дейін екі аптадан кешіктірілмей ресімделеді және МАК-қа 

ұсынылады. 
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Мамандық бойынша кешенді емтиханға магистратураның кәсіптік оқу 

бағдарламасының бейіндік пәндер циклінің міндетті компонентінің пәндері кіреді. 

Кешенді емтихан мынадай нысандардың бірі бойынша өткізіледі: ауызша, 

жазбаша, бекітілген бағдарлама көлемінде тестілеу. 

Кешенді емтихан тапсырған Магистрант диссертациялық жұмысты қорғауға 

жіберіледі. Диссертацияны қорғауға рұқсат МАК төрағасының ұсынысы негізінде 

Басқарма Төрағасының –КЕАҚ «СМУ» ректорының бұйрығымен ресімделеді. 

Магистрлік жұмысты (жобаны) қорғау магистрлік жұмысты (жобаны) жазуды және 

қорғау рәсімін қамтиды. Бұл ретте магистрлік жұмыстың (жобаның) мақсаты бітірушінің 

талдау және зерттеу қабілеттерін анықтау және бағалау болып табылады. 

Магистрлік диссертацияны қорғау: ғылыми жетекшінің оң пікірі; диссертация 

тақырыбы бойынша ғылыми басылымдарда кемінде бір жарияланым немесе халықаралық 

немесе республикалық ғылыми конференцияда сөз сөйлеу; шығарушы кафедраның 

қорғауға ұсыным беру туралы шешімі (кафедра отырысы хаттамасынан үзінді) болған 

кезде жүзеге асырылады); біліктілігі (ғылыми немесе академиялық дәрежесі) қорғалатын 

жұмыстың бейініне сәйкес келетін, диссертацияға жан-жақты сипаттама және тиісті 

мамандық бойынша магистр академиялық дәрежесін беру мүмкіндігі туралы дәлелді 

қорытынды берілетін рецензенттің бір рецензиясы. 

"Мейіргер ісі" мамандығы бойынша магистратура ББ оқу және қорытынды 

аттестаттауды сәтті тапсыру аяқталғаннан кейін білім алушы кәсіби және ғылыми 

дайындығының жоғары деңгейіне ие және бейінді докторантура деңгейінде білімін 

жалғастыруға мүмкіндігі бар. 

 


