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Кіріспе 

 

Қазіргі уақытта әлемде жаңа білім, жаңа технология, жаңа сала, жаңа 

құндылықтар пайда болуда. Қазақстанда Мемлекет басшысы Н.Ә. 

Назарбаевтың жарлығы негізінде  денсаулық сақтаудың  жаңа саясаты жүзеге 

асуда, ол аурудың алдын-алу және салауатты ӛмір салтын қалыптастыру. Осы 

мәселені шешудегі тәжірибе жаңа міндеттер мен жаңа тәсілдерді қалыптастыру, 

жаңа ғылыми дәлелдеулер мен клиникалық медцина, қоғамдық денсаулық 

сақтау, менеджмент, медбикелік істегі ғылыми зерттелерді дамыту болып 

табылады.  

Қазақстан Республикасының халық әлауқатын тұрақты ӛсіруге қатысты 

негізгі приоритеттерінің бірі – денсаулық сақтау саласын медициналық кӛмек 

кӛрсетудегі қолжетімді, деркездік, сапасы мен сабақтастығын қамтамасыз 

ететін дамыған және әлеуметтік бағытталған етіп қалыптастыру болып 

табылады.  

Қоғамдық денсаулық сақтауда болашақ мамандар денсаулық сақтау 

жүйесінің дамуының стратегиясы мен тактикасын біртұтас жүйе ретінде 

қабылдауы қажет. Қазақстанда инвестициялар мен адами ресурстарды 

максималды дамытуда, сондай-ақ Қазақстан азаматтарының денсаулық 

жағдайын жақсартуда және еліміздің әлеуметтік-демографиялық тұрғыда 

тұрақты дамуын қамтамасыз етуде қолдағы бар ресурстарды тиімді қолдану. 

  

Қабылдау емтиханының мақсаты:  

Қоғамдық денсаулықты бағалауда және оны анықтайтын факторларды 

оқып білуде мамандарды дайындау; білім жүйесін қамтамасыз етіп сақтауда, 

тұрғындар денсаулығын нығайтып қайта қалпына келтіруде; ұйымдастыру 

медициналық технологиялар мен басқару процестерінде; шет мемлекеттердің 

ұлттық денсаулық сақтау жүйесінде денсаулық сақтаудың дамуын сараптау 

және қалыптастыру. 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (МЖМБС – 2017, ҚР 

ДСМ) негізінде, денсаулық сақтау жүйесінің кадрлық қорынының кәсіби 

үздіксіз білім алу жүйесіне негізделіп, білім алушылардың дайындық деңгейін 

ескере отырып құрастырылған және тӛмендегідей міндеті бар: үміткерлердің 

ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізуге қойылатын, дәлелдемеге 

негізделген ғылыми ақпарат негізіндегі заманауи тәсілдер мен талаптар 

бойынша білім деңгейін анықтау. 

Қабылдау емтиханының міндеттері: 

- Биостатистика саласында  білім және дағды деңгейін анықтау және олардың 

денсаулық сақтауда қолданылуы 
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- Экономика, маркетинг, жоспарлау және қаржыландыру, менеджмент, 

денсаулық сақтаудағы инновациялық үрдістер, медициналық қызметтегі 

құқықтық және этикалық аспектілер негіздері бойынша білім деңгейін анықтау; 

- Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы білім деңгейі мен денсаулық 

сақтаудағы медициналық қызметкердің жұмыс тәжірибесіндегі ролі мен 

маңызын анықтау. 

Емтихан екі кезеңмен жүргізіледі: 1) пәндер бойынша тестілеу: биостатистика, 

ғылыми зерттеулер әдістемесінің негіздері, педагогика; 2) магистратураға 

үміткердің эссе-портфолиосын ұсыну  (қосымшалар 1, 2). 

 

Қоғамдық денсаулық сақтау  

Қоғамдық денсаулық сақтау халық денсаулығына әлеуметтік және 

экономикалық факторлардың әсер ету заңдылықтарын зерттейтін және 

азаматтардың денсаулығын қорғау бойынша мемлекеттік, қоғамдық және 

медициналық іс-шаралар жүйесін негіздейтін интегралды теориялық-

қолданбалы ғылым болып табылады.  

Қоғамдық денсаулықты ауқымды әлеуметтік тұрғыдан қарастыру қажет, ал 

денсаулықты сақтау және нығайту проблемалары денсаулық сақтау ұйымдары 

мен мекемелерінің нақтылы құзіреті мен жауапкершілігі шегінен шығып кетеді 

және мемлекеттің, жұмыс беруші мен азаматтардың ортақ жауапкершілігін 

талап етеді. 

Барлық дәрігерлер жоғары деңгейдегі клиникалық дайындықпен қатар саланың 

сыртқы және ішкі тиімдігін қамтамасыз етушілер болғандықтан қоғамдық 

денсаулық сақтаудың мемлекеттік мақсаттары мен міндеттерін айқын кӛре 

алулары керек.  

Ізінше, денсаулық сақтау жүйесінің даму стратегиясы мен тактикасын адам 

капиталына инвестицияны ұлғайту, сонымен қатар ұлт денсаулығының жоғары 

деңгейіне жету мақсатымен бӛлінген ресурстарды тиімді пайдалану 

тұрғысынан қазақстандық қоғамды тұрақты дамытумен бірбүтін және жүйелі 

түсіну қажет.   

 

Биостатистика 

Зерттеліп отырған құбылыстың шынайы табиғатын зерттеудегі 

биостатистиканың алатын орны. Деректерді сипаттау және талдау. Бас және 

таңдама жиынтық. Таңдама тәсіл және оның нәтижелерін бағалау. Белгінің 

орталық тенденция ӛлшемдері мен ӛзгергіштік ӛлшемдерін анықтау. 

Статистикалық жорамалдарды тексеру. Статистикалық критерийлер. 

Параметрлік және парметрлік емес критерийлер. Дисперсиялық талдау. 

Сапалық деректерді талдау. Ассоциация ӛлшемдері. Ӛміршеңдікті талдау. 

Корреляциялық тәуелділік. Сызықты регрессия. Стандарттау әдісі. Араласушы 
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факторлар және әсер модификаторы. Биостатистикада жаңа ақпаратты-есептеу 

техникасын қолдану. Компьютерлік статистикалық бағдарламалар: SPSS, SAS. 

 

 

6В110200 - Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығына арналған  

емтихан сұрақтарының тізімі 

Биостатистика пәні бойынша: 

1. Биологиялық статистика пәні, мақсаты және міндеттері. 

2. Статистикалық деректердің түрлері: үздіксіз, дискретті.  

3. Статистикалық деректердің түрлері: номиналды, реттік. 

4. Ӛлшеу шкалаларының түрлері. 

5. Тәуелді және тәуелсіз айнымалылар ұғымы 

6. Бас жиынтық және таңдама. Таңдаманың репрезентативтілігі. 

7. Варианта, жиілік, таңдама кӛлемі ұғымдары. 

8. Вариациялық қатардың орталық тенденция кӛрсеткіштері: мода, орта мән 

және медиана.        

9. Вариациялық қатардың әртүрлілік кӛрсеткіштері:дисперсия, стандарттық 

ауытқу. 

10. Вариациялық қатардың әртүрлілік кӛрсеткіштері: бірінші және үшінші 

квартильдер, квартильаралық интервал. 

11. Кездейсоқ шаманың салыстырмалы шашырауының ӛлшемі: вариация 

коэффициенті.  

12. Бас жиынтықтың параметрлерінің аралық бағасы: сенім ықтималдығы 

ұғымы. 

13. Ортаның стандарттық қатесі. Популяцияның орта мәні үшін сенім 

аралығы.   

14. Қалыпты таралу ұғымы. Қалыпты таралуды сипаттайтын параметрлер. 

Гаусс қисығы. 

15. Дискретті деректерді графиктік түрде кескіндеу. 

16. Үздіксіз деректерді графиктік түрде кескіндеу. 

17. Статистикалық жорамалдарды ұйғару. Жорамалдар түрлері. 

18. Статистикалық критерий және критерий статистикасы ұғымы. 

19. Бірінші және екінші текті қателер. 

20. Параметрлік және параметрлік емес статистикалық критерийлер. 

21. Критерийдің мәнділік деңгейі, қуаттылығы ұғымдары, олардың сандық 

мәндері. 

22. Сыни аймақ, жорамалды қабылдау аймағы, критерийдің сыни нүктелері 

ұғымдары.  

23. Статистикалық жорамалдарды тексерудің негізгі принципі. 

24. Екі тәуелсіз топтар үшін сандық деректерді талдау. Стьюденттің 

жұптаспаған t- критерийі: анықтамасы, қолданылу шарты.  
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25. Жұптаспаған t статистикасын есептеу және түсіндіру. р мәні (p-value). 

26. Статистикалық жорамалды сенім аралықтары арқылы тексеру: орта 

мәндердің айырмасы үшін сенім аралығы әдісі. 

27. Екі тәуелді топтар үшін сандық деректерді талдау. Стьюденттің жұптасқан 

t- критерийі: анықтамасы, қолданылу шарты.   

28. Жұптасқан t статистикасын есептеу және түсіндіру. р мәні (p-value).Сенім 

аралығы әдісі. 

29. Стьюденттің жұптаспаған критерийінің параметрлік емес аналогы: Манн- 

Уитни критерийі. Критерийдің қолданылу шарты. 

30. Вариациялық қатарды ранжирлеу: анықтамасы, ранжирлеу ережесі. 

Рангтердің жалпы қосындысын есептеу.  

31. Стьюденттің жұптасқан t- критерийінің параметрлік емес 

аналогы:Уилкоксон критерийі. Жұптасқан айырмаларды ранжирлеу. 

Критерийдің қолданылу шарты. 

32. Фактор, фактор деңгейі, факторға жауап ұғымдары  

33. Тәуелсіз екіден кӛп топтар үшін сандық деректерді талдау: бірфакторлы 

дисперсиялық талдау. Қолданылу шарттары. 

34. .Топішілік және топаралық дисперсиялар ұғымы. Фишер критерийі. 

35. Сапалы деректерді талдау:орайластық кестелері. 

36. Екі тәуелсіз популяцияның үлестерін (пропорцияларын) салыстыру. Z тест. 

Популяция пропорцияларының айырымының 95% сенім аралығы және оны 

түсіндіру. 

37. Пирсонның Хи- квадрат критерийі. 

38. Фишердің дәл критерийі. 

39. Ассоциацияларӛлшемі: Салыстырмалы қауіп-қатерді (RR) есептеу және 

оны түсіндіру. RR үшін 95%сенім аралығы және оның түсіндірілуі. 

40. Қауіп-қатерлер айырмасы (RD). Қауіп-қатер айырмасын есептеу және 

түсіндіру. RD үшін 95% сенім аралығы. 

41. Шанстар қатынасын (OR) есептеу және түсіндіру.  OR үшін 95% сенім 

аралығы және оның түсіндірілуі. 

42. Араласушы факторлар және әсер модификаторы. Стратифицирленген 

талдау.  

43. Сызықтық корреляция. Пирсонның таңдама корреляция коэффициенті 

және оның қасиеттері.  

44. Спирменнің рангілік корреляция коэффициенті. 

45. Регрессия мен корреляция байланысы. Детерминация байланысы. 

Корреляцияның статистикалық мәнділігі. 

46. Сызықты регрессия. Сызықты регрессия параметрлерін ең кіші квадраттар 

әдісі бойынша бағалау. 

47. Тура және кері регрессия ұғымы. Регрессия коэффициентінің мәні.Түзу 

сызықты регрессияның таңдама теңдеуі.  
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48. Стандартталған кӛрсеткіштер. Стандарттау әдісі (тура және кӛлденең). 

49. Цензурирленген деректер. Оқиға және ӛмір уақыты. Каплан-Мейердің 

мезеттік әдісі. 

50. Ӛміршеңдік  функциясы, оның қасиеттері. Ӛміршеңдік қисығы. 

Популяциядағы ӛміршеңдікті бағалау. Ӛміршеңдік медианасы. 

 

«Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша: 

1. Қоғамдық денсаулық сақтау пәні ғылым ретінде. БДҰ және Оттавтік 

Хартиясының  қабылдаған «денсаулық» терминінің  анықтамасы. 

2. Демография ғылымы туралы түсінік. Демографияның негізгі бӛлімдері. 

Халықтың механикалық қозғалысы, оның халық денсаулығына баға берудегі 

маңызы. 

3. Демографиялық кӛрсеткіштерді есептеу әдістемелері: туушылдық және 

кӛбею (жалпы, некелік, жасқа байланысты). 

4. Демографиялық кӛрсеткіштерді есептеу әдістемелері: халық ӛлімі (жалпы, 

жасқа байланысты, сәбилер, перинатальды, балалар, аналар). 

5. Халықтың табиғи ӛсу кӛрсеткішін есептеу әдістемесі. Халықтың табиғи 

қозғалысы, оның халық денсаулығына баға берудегі маңызы.  

6. Халық статикасы туралы түсінік, оның негізгі компоненттері. Халық 

динамикасы туралы түсінік, оның негізгі компоненттері. 

7. 2016-2019 жж. «Денсаулык» мемлекеттік бағдарламасының мақсаты мен 

міндеттері  

8. Халық денсаулығын кешенді бағалау жүйесіндегі медициналық 

кӛрсеткіштер. 

9. Халық аурушылдығының негізгі түсініктері. 

10. Халық аурушылдығы (немесе біріншілік аурушылдық), есептеу 

әдістемесі. 

11. Жалпы аурушылдық (немесе аурулық), есептеу әдістемесі. Халықтың 

патологиялық зақымдалу түсінігі.  

12. Аурушылдықты талдауда қолданылатын ЕПМ-нің тіркеу-оперативтік 

құжаттары.  

13. Уақытша еңбекке жарамсыздық аурушылдығы. УЕЖ аурушылдығы 

кӛрсеткіштерін есептеу әдістемесі. 

14. Салауатты ӛмір салтының анықтамасы. Ӛмір салтының категориялары 

мен құрылымы. СӚЖ мақсаты және насихаттауды іске асыру міндеттері. 

15. Халық денсаулығына әсер ететін негізгі қауіп факторлары. 

16. Салауатты ӛмір салтын наихаттаудың, қауіп факторларының алдын 

алудың медико-әлеуметтік маңызы, насихаттау түрлері. 

17.  «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» ҚР Кодексінде 

мемлекет саясатының негізгі ұстанымдары. 

18. Денсаулықты қорғау сферасындағы пациенттердің құқықтары мен 
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міндеттері. 

19. Халыққа медициналық кӛмек кӛрсетудегі медициналық қызметкерлердің 

құқықтары мен міндеттері. 

20. Қалалық емхана: түрлері, құрылымы, жұмысын ұйымдастыру, негізгі 

функциялары, жұмыс ұстанымдары мен мазмұны. 

21. Диспансерлер: түрлері, құрылымы, негізгі міндеттері, ұстанымдары және 

жұмыс мазмұны мен кӛрсеткіштері. 

22. Қалалық аурухана: түрлері, құрылымы, негізгі міндеттері, ұстанымдары 

және жұмыс мазмұны. 

23. Ауыл тұрғындарына медициналық  кӛмек кӛрсетудің ерекшеліктері. 

Ауылдық ЕПМ номенклатурасы. 

24. Ауыл тұрғындарына медициналық  кӛмекті ұйымдастыру сатылары. 

25. Ауылдық дәрігерлік учаске (ФБ, ФАБ, АДА, АУА).  

26. Орталық аудаңдық аурухана: құрылымы,  негізгі міндеттері, 

ұстанымдары және жұмыс мазмұны мен жұмыс кӛрсеткіштері. 

27. Облыстық аурухана: құрылымы,  негізгі міндеттері, ұстанымдары және 

жұмыс мазмұны мен жұмыс кӛрсеткіштері.  

28. Әйелдерге емдеу-профилактикалық кӛмек кӛрсетуді  ұйымдастыру 

түрлері мен ұстанымдары. Қала және ауыл тұрғындарына акушерлік-

гинекологиялық кӛмек кӛрсететін ЕПМ номенклатурасы. 

29. Балаларға медициналық кӛмекті ұйымдастыру  ұстанымдары мен түрлері. 

Қалалық және ауылдық жерде балаларға медициналық-әлеуметтік кӛмекті  

ұйымдастыратын ЕПМ номенклатурасы.  

30. Еңбекке жарамсыздық түрлері. Уақытша және тұрақты еңбекке 

жарамсыздықты сараптауды ұйымдастыру. 

31. Уақытша еңбекке жарамсыздық парағын беру тәртібі. 

32. Мүгедектіктің себептері.Мүгедектік тобын анықтау критерийлері. 

33. Денсаулық сақтау экономикасы, анықтамасы және міндеттері. 

34. Денсаулық сақтаудағы  тиімділіктің түрлері. 

35. Денсаулық сақтауды жоспарлау және қаржыландыру түсініктерінің 

анықтамасы. Бір тұрғынға бюджеттік қаржыландыруды есептеу әдісі. 

36. Жоспарлаудың негізгі әдістері мен түрлері. Денсаулық сақтаудағы 

жоспарлардын түрлері. 

37. Денсаулық сақтауды қаржылындыру түрлері. 

38. Денсаулық сақтаудағы кәсіпкерлікпен айналысатын мекемелердің 

түрлері. 

39. Медициналық бизнес жетістіктеріне әсер ететін сыртқы және ішкі 

факторлар. 

40. Денсаулық сақтаудағы мекемесінің бизнес-жоспары, оны құрастыру 

тәртібі. 

41. Менеджмент және менеджер туралы түсінік. Менеджерге қойлатын 
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талаптар, менеджмент ұстанымдары және әдістері.  

42. Басқару стильдері. Стратегия: анықтамасы, түрлері, стратегиялық 

мәлметтер қоры, стратегия ӛңдеу үрдісі. 

43. Денсаулық сақтаудағы нарық түрлері, медициналық тауарлар мен 

қызметтер нарығы. 

44. Денсаулық сақтаудағы медициналық қызмет сапасы және медициналық 

қызмет сапасын басқару түсінігі.  

45. Медициналық кӛмек сапасының құрамы, Донабедиан үштігі. 

46. Десаулық сақтаудағы сапаны бағалауда үрдістің иникаторлары, нәтижесі 

мен құрылымы. 

47. Денсаулық сақтау мекемелерін лицензиялау және аккредитациялау 

түсінігі.  

48. Денсаулық сақтау мекемелерін лицензиялау және аккредитациялауға 

қажетті құжаттар.  

49. Медициналық сақтандыру негізгі түсініктері, түрлері, іске асыру 

механизмі. 

50. Қоғам денсаулығын қорғау комитеті: құрылымы, негізгі функцилары, 

жұмыс бағыттары. 

 

Ұсынылатын әдебиет 

Биостатистика пәні бойынша: 

1. Раманқұлова А.А. Биологиялық статистика. Оқу құралы. Алматы: «Ақнұр», 

2016. 

2. Гланц С. Медико-биологическая статистика – М.:Практика,1999. 

3. Васильева Л.А. Статистические методы в биологии, медицине и сельском 

хозяйстве: Учеб.пособие для вузов. - Новосибирск, Новосибирский 

Государственный университет, 2007. - 128 с 

4. Медик В.А., Токмачев М.С., Фишман Б.Б. Статистика в медицине и 

биологии. М.: Медицина, 2000г. 

5. Петри А. Сэбин К. Наглядная  медицинская статистика. Перевод с 

английского под редакцией Леонова В.П. Учебное пособие для вузов. М.: 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010г. 

6. Применение методовстатистического анализа для изучения общественного 

здоровья и здравоохранения. Под редакцией чл.-корр. РАМН, проф. 

КучеренкоВ.З. Учебное пособие. М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2011г.  

7. Ланг Т.А., Сесик М. Как описывать статистику в медицине. Перевод с 

анлийского под редакцией В.П. Леонова. М.: Практическая медицина, 2011г. 

8. Сергиенко В.И., Бондарева И.Б. Математическая статистика в клинических 

исследованиях. – 2-е изд.; -М. ГЕОТАР-Медиа, 2006г. 

9. В.И.Зайцев, В.Г.Лифляндский, В.И.Маринкин. Прикладная медицинская 

статистика. Учебное пособие.- С-Петербург, Фолиант, 2006. 
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10. Жидкова О.И. Медицинская статистика (конспект лекций). – М. «Эксмо», 

2007. 

11. Лукьянова Е.А. Медицинская статистика. – М: Изд. РУДН, 2002. 

12. Денисов И.Н., Кича Д.И., Чернов В.И. руководство к практическим 

занятиям по общественному здоровью и здравоохранению. Учебное пособие.-

М.:МИА, 2009г. 

13. Шапиро Л.А., Шилина Н.Г. Руководство к практическим занятиям по 

медицинской и биологической статистике. Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов. – Красноярск, 2003г. 

14. Савилов Е.Д., Астафьев В.А., Жданова C.Н., Заруднев Е.А. 

Эпидемиологический анализ: Методы статистической обработки материала. – 

Новосибирск: Наука-Центр, 2011. – 156 с. 

15. http://medstatistic.ru/ 

16. Гржибовский А. М. Выбор статистического критерия для проверки гипотез 

/ А. М. Гржибовский // Экология человека. - 2008. - № 11. - С. 48-57. 

 

«Қоғамдық денсаулық сақтау: пәні бойынша: 

1. Общественное здравоохранение: учебник / Аканов А.А., Тулебаев К.А., 

Камалиев М.А., Куракбаев  К.К. [и др.]. – М.: Литтерра, 2017. – 496 с. 

2. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение. Гэотар-

Медиа –2016. –608 с. 

3. Ақанов А.А.,   Тӛлебаев К.А Денсаулық және қоғамдық денсаулық сақтау: 

оқулық. – 

2015. – 544 б. 

4. Медик, В.А. Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст]: 

Рук-во к практич.занятиям: Учеб.пос. / В.А. Медик, В.И. Лисицин, М.С. 

Токмачев.- Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2013.- 400с. 

5. Лисицын Ю.П., Улумбекова Г.Э.  Общественное здоровье и  

\здравоохранение: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. –2015. -544 с.  

6. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. – 2011. –512с. 

7. В.А. Медик,  В.И. Лисицин, М.С. Токмачев. Общественное здоровье и 

здравоохранение: руководство к практическим занятиям. – 2018.- 464с  

8. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение. – 2012. 

–288с.   

9. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» от 18 сентября 2009 г. 

10. Организация и оценка качества лечебно- профилактической помощи 

населению. Учеб.пос. / Под ред. В.З.Кучеренко.- М: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. 

- 560с. 

11. Организация и оценка качества леч,-проф.помощи населению. Под ред. 

В.З.Кучеренко,- 2008.- 560с. 

http://medstatistic.ru/
https://rus.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=2209929
https://rus.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=2209929
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12. Камалиев, М.A. Қазақстан халық медицинасы және қоғамдық денсаулық 

сақтау тарихы .М.A. Камалиев; Р.К.Биғалиева, Т.Х.Хабиева; 

С.Д.Асфендиярова ат-ғы.- Алматы, 2008.– 126с. 

13. Основы экономики здравоохранения. Учеб.пос./ Под ред. 

Н.И.Вишнякова, В.А.Миняева.- М: МЕД пресс-информ, 2008.- 144с. 

14. Применение методов статистического анализа для изучения 

общественного здоровья и здравоохранения: Учебное пособие для вузов / 

Под ред. В.З. Кучеренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 256 с. 

15. Аканов А.А., Камалиев М.А. Система здравоохранения Республики 

Казахстан: современное состояние, проблемы, перспективы. К вопросу о 

финансовой устойчивости в системах здравоохранения.  2010 - 56 с. 

16. Здоровье населения и деятельность учреждений здравоохранения 

(статистические материалы) Алматы, 2013. 

17. Бурибаева Ж.К. Системный анализ и моделирование в общественном 

здравоохранении. 2009, -66с.  
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ЭССЕ-ПОРТФОЛИО 

___________________________________ 

1-Бөлім. Магистратурада оқу үшін С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ 

Ұлттық Медицина Университетін таңдауын негіздеу: басқа жоғарғы оқу 

орындарымен салыстырғанда С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ несімен 

қызықтырады; университеттің қандай ғылыми, білім беру, клиникалық және 

қоғамдық жетістіктері ең қызығушылық тудырды; университетте жоспарланған 

ғылыми және қоғамдық іс-әрекеттер - магистратурада қай бағытта немесе 

қандай ғылыми зерттеулер жүргізу жоспарлануда (1 беттен аспау керек). 

2-Бөлім. Мамандық бойынша магистратура бағдарламасын таңдауын 

түсіндіру: неге дәл осы мамандық пен бағдарлама таңдалды, таңдалған 

бағдарлама қазіргі немесе болашақ кәсіби қызметпен қалай байланысты. Бұл 

бӛлімде мамандықты таңдаудың себептері мен ерекшеліктері мазмұндалады, 

болашақ бейнесі сипатталады және мансаптық жетістіктерге жетудің ӛз 

стратегиясы ашылып кӛрсетіледі.  (1 беттен аспау керек). 

3-Бөлім. Үміткердің жетістіктері: ғылыми журналдар мен еңбектер 

жинақтарында жарияланымдар; конференциялар мен кӛрмелерге қатысуы; 

ғылыми жобалар; ғылыми дипломдар мен марапаттар; жоғарғы білім дипломы 

бойынша орта балл; басқалар (мәтін кӛлемі қажеттілігіне байланысты). 

 

Үміткердің қолы: __________________________________________________ 

    қолы    аты-жӛні (толығымен) 
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Эссе-портфолионы бағалау ережелері: 

Эссе- портфолионы бағалау балы максималды 100 баллы құрайды.  

Эссе-портфолионың әрбір бӛлімі баллдық жүйемен бағаланады. 

1,2 бӛлімдер «Магистратурада оқу үшін С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ 

Ұлттық Медицина Университетін таңдауын негіздеу», «Мамандық бойынша 

магистратура бағдарламасын таңдауын түсіндіру» максималды әрқайсысы 40 

баллмен, ал 3 бӛлім «Үміткердің жетістіктері» максимальді 20 баллмен 

бағаланады.  

Чек-қағаз 

ЭССЕ-ПОРТФОЛИОНЫ БАҒАЛАУ 

 

(үміткердің аты-жӛні) 

Таңдалған магистратура мамандығының аталуы  

6М 

________________________________________________________________ 

 

Эссе-портфолионы ұсыну бөлімдері Балл саны 

Бӛлім 1. Магистратурада оқу үшін С.Ж. 

Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина 

Университетін таңдауын негіздеу 

 

Бӛлім 2. Мамандық бойынша магистратура 

бағдарламасын таңдауын түсіндіру 

 

Бӛлім 3. Үміткердің жетістіктері  

Жалпы баллы  

 

Пікірлер, комиссия мүшелерінің ерекше ойлары (болған жағдайда): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Комиссия мүшелері 

Аты-жӛні__________________ 

Қолы________________ 

Күні___________________ 


