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 Білім беру саласы 6B10 Денсаулық сақтау 

 Оқыту бағыты 6B10 Денсаулық сақтау 

 Білім беру бағдарламасының топтары 6B086 

 Білім беру бағдарламасы 6B10102  - Жалпы  медицина 

 БББ мақсаты  Қоғам мен мемлекеттің талаптары мен күтулеріне сәйкес жалпы медициналық 

практика бағыты бойынша сауатты және ғылыми білімді клиникалық дәрігерді 

даярлау. Білім беру бағдарламасы бітірушіні ӛмір бойы білім алуға қабілетті, 

әлемдік ғылыми кӛзқарастарға негізделген медициналық тәжірибені жүзеге 

асыратын әлеуметтік жауапты маман ретінде дайындауға бағытталған. 

 Түлектің құзыреттілігі  Ӛзінің кәсіби іс-әрекетінде ғылыми кӛзқарас пен азаматтық ұстанымды 

кӛрсету қабілеті, оқылатын тіл арқылы қарым-қатынас пен кәсіптік қызметтің 

белгілі бір жағдайларында нақты қарым-қатынас мәселелерін шешуге дайын 

болу және интеллектуалды қабілеттерін дамыту мақсатында физикалық 

қасиеттерді дамытуға дайын болу 

 Тіршіліктің пайда болуы мен дамуының жалпы заңдылықтары, жасушалардың,  

ағзалар мен жүйелердің денсаулығы мен ауруы кезінде құрылымы мен жұмыс 

істеуін білу; әр түрлі жас кезеңдеріндегі адам ағзасы жүйелерінің жұмысының 

анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері; ағзаның функционалды 

жүйелерінің ӛзара қатынасы және оларды норма мен патология жағдайындағы 

реттеу деңгейлері; молекулалық биология мен генетиканың негіздері және 

аурулардың патогенезіндегі молекулалық-генетикалық факторлардың рӛлі 

 Ғылыми қызметке дайындық, әдіснамалық білімді, зерттеу қызметінің 

технологиясын, олардың құндылығын мойындау және оларды дәлелді 

медициналық практиканы қалыптастыру үшін кәсіби салада қолдануға 

дайындықты меңгеру 

 Анамнез жинауда, физикалық тексеруде, клиникалық процедуралар мен 

зерттеулерді жүргізуде, әр түрлі ауруларға ем тағайындауда және жедел 

медициналық кӛмек кӛрсетуде клиникалық дағдыларды жүзеге асыру 

 Денсаулықты нығайту, аурудың алдын-алу және пациенттерді күту жӛніндегі 



іс-шараларды қамтитын клиникалық жауапкершілікті алу, сонымен бірге 

пациенттерді күтуге қатысу қоғам мүшелерімен және медициналық қызмет 

кӛрсетушілердің басқа санаттарымен командада жұмыс істеудің тиісті 

тәжірибесін жинауға ықпал етуі керек (кәсіби аралық байланыс). 

 Адамның кәсіби салада және қоғамда ойдағыдай жұмыс істеуі үшін қажет 

басқалармен ӛзара әрекеттесудің тұлғааралық және кәсіби тәжірибесін 

қалыптастыру мүмкіндігі 

 Этикалық және кәсіби мінез-құлықтың ең жоғары стандарттарын, науқастарды 

күтудегі кәсіби және заңдық стандарттарды ұстануға дайын болу, денсаулық 

сақтау саласындағы сапа мен қауіпсіздікке баса назар аудару және дәрігер 

ретінде үнемі даму 

 Үздіксіз кәсіби даму және сапалы медициналық кӛмек кӛрсету үшін кәсіби 

ӛмір бойы білімі мен дағдыларын жетілдіру мүмкіндігі 

 БББ түрі Ағымдағы  

  ҰБШ бойынша деңгейі 7 

  СБШ бойынша деңгейі 6 

 Айрықша ерекшеліктері  Оқытудың әр кезеңінде студенттерден күтілетін оқыту нәтижелерін анықтау 

 Оқу бағдарламасының маңыздылығы құзыреттілік салаларына және оқытудың 

нәтижелеріне бағытталған 

 Студенттерге бағытталған оқытуды қамтамасыз ететін жүйелі тәсіл 

қолданылады 

 Білім беру стратегияларының ауқымына проблемалық оқытудың әртүрлі 

әдістемелері, шағын топтардағы жұмыс және оқушының ӛзін-ӛзі тәрбиелеуін 

дамытуға негізделген оқыту тәсілдері кіреді 

 Дене мүшелері мен жүйелеріне жаттығулар бірінші курстан бастап, біртіндеп 

дамып, толықтырыла отырып жүзеге асырылады спиральдағы білім беру 

бағдарламасы 

 Әр оқу жылы студенттердің ӛздерінің ғылыми жобаларын жүзеге асыра 

отырып, зерттеу дағдыларын дамытуға бағытталған 

 Берілетін ғылыми дәреже медицина бакалавры 

 Оқу мерзімі 7 жыл 



 Кредит кӛлемі 360  

 Оқыту тілі  қазақ, орыс, ағылшын  

 Оқыту бағыттары бойынша лицензияға 

қосымшаның болуы 

Жалпы медицина мамандығы бойынша лицензиясы  (берілу уақыты 14.06.2019 жыл, 

лицензия нӛмері: KZ32LAA00016018 

 Аккредитацияның болуы Аккредиттеу мен рейтингтің тәуелсіз агенттігі, тіркелген нӛмері: № АВ  

1786, БББ аккредитация  жарамдылығы: 14.06.2018 - 13.06.2023, берілген күні: 

14.06.2018 

 Маман лауазымдарының тізімі Мамандығы  «6B10102  -Медицина , академиялық дәрежесі «медицина бакалавры» 

 Кәсіби қызмет саласы  денсаулық сақтауды басқару ұйымдары; 

 денсаулық сақтау ұйымдары; 

 білім беру ұйымдары; 

 ғылым ұйымдары; 

 әлеуметтік қорғау ұйымдары. 

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері: 

Ересектер мен балалар. 

 Кәсіби қызметтің қолдану саласы  терапиялық және профилактикалық, диагностикалық; 

 ұйымдастырушылық және басқарушылық; 

 ғылыми-зерттеу; 

 педагогикалық. 

 


