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Кіріспе 

Докторантура жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің бір кезеңі болып 

табылады және ғылым докторы ғылыми дәрежесін алу үшін жоғары білікті 

ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауды мақсат етеді. 

Докторантураның міндеті - зерттеуді аяқтауға қажетті жағдайлар жасау және 

олардың негізінде елеулі ғылыми нәтижелері бар докторлық диссертацияны 

қорғау. Докторантура күндізгі бөлімде жүргізіледі. PhD докторантурада оқу 

магистратураның білім беру бағдарламалары негізінде жүзеге асырылады. 

Докторантура түлегі іргелі ғылыми немесе кәсіптік даярлықтан, 

заманауи ақпараттық технологияларды жетік білуі қажет, қазіргі ғылыми 

және тәжірбиелік мәселелерді тұжырымдай және шеше білуі, «Фармация» 

мамандығы бойынша эксперименттік зерттеулер мен ғылыми-педагогикалық 

іс-әрекеттерді ұйымдастыруы және жүргізуі, ғылыми-зерттеу және 

басқарушылық қызметін сәтті жүзеге асыруы қажет.  

Әлемдік медицинаның және Қазақстан Республикасының денсаулық 

сақтауының қазіргі даму жағдайында, заңнаманы жетілдіру және ғылыми 

және медициналық ақпараттардың көбеюі, Дәрілік заттар мен медициналық 

мақсаттағы бұйымдар айналымы саласындағы білімнің үнемі өсуі жоғары 

кәсіби және теориялық дайындығы бар, тәуелсіз шығармашылықпен жұмыс 

істеуге қабілетті жоғары білікті дәрігерлерді, фармацевттерді және басқа да 

мамандарды даярлау үшін үлкен маңызға ие.  

Оқуға түсу емтиханының мақсаты 

«Фармация» мамандығы бойынша докторантураға түсушілердің дәрілік 

заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдар айналысы саласындағы 

мемлекеттік реттеу, ұйымдастыру, басқару, экономика, өндіріс және бақылау, 

фармацевтикалық көмек туралы түсінік, оның негізгі ішкі жүйелері, 

фармацевтикалық бизнесті ұйымдастыру және білімі туралы білімдерін, 

дағдыларын және практикалық дағдыларын анықтау фармацевтикалық 

нарықты басқару және сауда операцияларын жүргізу. 

Оқуға түсу емтиханының міндеттері: 

«Фармация» мамандығына түскен үміткер міндетті:  

түсінік болуы керек: дәріхананың өзекті мәселелерін дамытудың басым 

бағыттары және оларды шешудің заманауи тиімді әдістері туралы; фармация 

саласындағы кәсіптік жұмыстың негізгі міндеттері, табиғаты және әлеуметтік 

маңызы; медицина мен фармациядағы заманауи ғылыми ақпараттар, дәлелді 

практиканың принциптері мен әдістері және оларды кәсіби қызметінде 

пайдалану туралы; деректерді статистикалық талдаудың заманауи әдістері және 

олардың кәсіби қызметі саласындағы негізгі процестерді бақылау және бағалау 

үшін маңызы туралы; өзінің кәсіби қызметі саласында басқарушылық 

шешімдер қабылдау әдістері туралы; 

білуі керек: фармациядағы жоспарлау, ұйымдастыру және зерттеу 

әдістерінің ережелері мен принциптерін; дәлелді медицинаның теориялық және 

практикалық негіздері және оның фармацевтикалық практикадағы орны; 

мамандандырылған оқытудың таңдалған бағыты шеңберіндегі кәсіптік 

қызметтің теориялық және практикалық негіздері; фармацевтикалық қызметті 



реттейтін Қазақстан Республикасының тиісті нормативтік-құқықтық 

құжаттарының талаптарын орындау процесінде заңды құзіреттілік; 

фармацевтикалық және биомедициналық зерттеулердегі сандық және сапалық 

талдау әдістері; тиімді қарым-қатынас әдістері, денсаулық сақтау ұйымындағы 

жан-жалдарды, стресстер мен инновацияларды басқарудағы психология 

мәселелері; басқарудың, диагностиканың, талдаудың және шешудің заманауи 

әдістері және оларды практикада қолдану; медициналық және ғылыми 

ақпаратты қоса алғанда, кемінде бір шет тілі; 

жасай білуі керек: кәсіби қызметтің әртүрлі деңгейлерінде талдау, жобалау 

және басқару шешімдерін қабылдау; денсаулық сақтау және фармация 

саласындағы ғылыми-зерттеу қызметінің ұлттық және халықаралық 

стандарттарына және дәлелді медицина қағидаттарына негізделген зерттеу 

мәселелерін шешу; кәсіби қызмет саласындағы күрделі пәнаралық, салааралық 

мәселелерді шешу; әрі қарай кәсіби дамуды жобалау; мамандардың 

корпоративтік жұмысын үйлестіру; білімді біріктіріп, оны дұрыс, қисынды 

түрде ауызша және жазбаша түрде жеткізе білу; 

дағдылары болуы керек: логикалық және сыни тұрғыдан ойлау, 

шешімдерді сендіру және дәлелдеу, ауызша және жазбаша түрде өз ойларын 

дұрыс және логикалық жобалау; мақсат қою және кәсіби функцияларды жүзеге 

асырумен байланысты міндеттерді тұжырымдау; кәсіптік қызмет саласындағы 

әртүрлі процестер мен құбылыстарды модельдеу және болжау;  өзінің кәсіби, 

ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметін, сондай-ақ тұтастай алғанда 

команданың қызметін жоспарлап, жүзеге асырады.  

Үлгі: Екінші кезеңнің қабылдау емтихандары екі кезеңнен тұрады: 

1. Мамандандырылған пәндер бойынша жазбаша емтихан 

2. Сұхбат қорғаныс аннотациялары түрінде өтеді (1 және 2 қосымша).  

 

Пәннің мазмұны 

«Фармация» ОБ қабылдау қабылдау емтиханы үшін 

 

Фармацияны басқару және маркетинг 

Фармацевтикалық көмек денсаулық сақтаудың бір бөлігі, медициналық 

және санитарлық-эпидемиологиялық көмек жүйелерімен өзара байланыс. 

Фармацевтикалық көмектің негізгі ішкі жүйелері: фармацевтикалық қызметті 

бақылау және қадағалау; мемлекеттік стандарттау, тіркеу және 

сертификаттау; фармацевтикалық ассортимент тауарларын жасау және 

көбейту; өнеркәсіптік өндіріс және фармация өндірісі; тауарларды 

өндірушіден тұтынушыға жеткізу; ақпарат және кеңес беру; үздіксіз 

фармацевтикалық білім; тұтынушылардың құқықтарын қорғау. 

Фармацевтикалық этика және деонтология 

Фармациядағы менеджмент және маркетинг теориясы мен 

тәжірибесінің дамуы. Менеджмент дәріхана ұйымын басқару құралы ретінде. 

Дәріхананың басшысы және ұйымы. қызметкерді басқару, қызметкерді 

ұйымдастыру. 



Фармациядағы маркетингті ұйымдастырудың тәсілдері. 

Фармацевтикалық маркетингті басқару процесі, маркетингтік орта, жалпы 

сипаттама. Маркетингтік зерттеулер жүйесі және маркетингтік ақпарат. 

Маркетингтің стратегиялық жоспарлау, болжау әдістері. Фармацевтикалық 

нарықты зерттеу. Маркетингтік коммуникациялық саясат. Маркетинг 

жүйесіндегі өнім. Фармацевтикалық және фармацевтикалық 

кәсіпорындардың ассортименті мен өнім саясаты. Фармацевтикалық және 

фармацевтикалық кәсіпорындардың бағалары, баға саясаты. 

Фармацевтикалық кәсіпорындардың сату қызметі. Дәрілік зат айналымы 

саласындағы логистикалық тәсілдерді қолдану. Таралу арналары. 

Дәріханадағы тауар айналымы: жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау. 

Фармацевт, дәрігер және сатып алушы арасындағы қарым-қатынастың 

психологиялық аспектілері. Сауда-саттық тәжірибесі. Фармация тізбектерінің 

жұмысы. Стационарларға арналған фармацевтикалық қызметтер. Дәрілік 

заттардың сапасын бақылаудың мемлекеттік жүйесі. Фармацевтикалық 

өнімдердің тиімділігі, қауіпсіздігі және сапасын қамтамасыз ету жүйесі. 

Қазақстан Республикасында дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы 

бұйымдар өндірісі. 

Фармациядағы ғылыми зерттеулер әдіснамасының негіздері 

Ғылыми зерттеулер, іргелі және қолданбалы зерттеулер. Методология, 

әдістемелер және әдістер. Ғылыми білімнің жалпы әдістемесі және оған 

қойылатын талаптар. Ғылыми зерттеу кезеңдері. Зерттеу тақырыбын таңдау, 

зерттеу тақырыбы бойынша әдебиеттерді талдау, әдебиеттерді 

библиографиялық іздеу, библиографиялық ақпарат туралы түсінік. 

Библиографиялық және ғылыми ақпарат. Ғылыми ақпарат түрлері, 

библиографиялық және ғылыми ақпарат көздері ғалымның ақпараттық-

іздестіру қызметінің объектілері ретінде. Оқу нәтижелерін бекіту құралы 

ретінде аналитикалық шолу. Зерттеудің теориялық және эмпирикалық 

әдістері. Зерттеу әдістерінің мақсаттары мен міндеттеріне тәуелділігі. 

Эксперимент нақты жинау әдісі ретінде. Дипломдық жұмыс (ДЖ) оқу-

зерттеу қызметінің жоғарғы формасы және сертификаттау негізі ретінде. 

Диссертацияның мақсаты, құрылымы. Диссертацияны, қорытындыны 

орындауға және орындауға қойылатын талаптар. Жұмыстың презентациясын 

дайындау. Ұсыну және қорғау тәртібі. 

 

   

Жоғары білім педагогикасы 

 Педагогиканың нысаны мен пәні. Педагогика ғылымының міндеттері. 

Педагогикалық ғылымдар жүйесі. Педагогикалық ғылымның басқа 

ғылымдармен байланысы. Педагогиканың негізгі категориялары. Қазіргі 

кезеңдегі Қазақстандағы білім беру жағдайы мен мәселелері. Білім 

сапасының көрсеткіштері. Халықаралық стандарттарға сәйкес білім беру 

жүйесін реформалау. Халықаралық білім критерийлері. Қазақстан 

Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 



мемлекеттік бағдарламасы. Белсенді оқыту әдістері. Қазақстанда 

қашықтықтан оқыту технологияларын енгізу тәжірибесі. Тұлғаның 

дамуының жалпы теориясы. Тұлғаның жас ерекшеліктері туралы теориясы. 

Тұлғаның дамуы және оның факторлары. Қоғамдық білім беру мәселелері, 

әлеуметтік ортаның тұлғаны қалыптастыруға әсер ету заңдылықтары. 

Қоғамдық білім беруді практикалық ұйымдастыру. Әлеуметтік педагогика. 

 

Пән бойынша ұсынылатын әдебиеттер 

1. Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы 

Қазақстан Республикасының кодексі (01.04.2020 ж. Толықтырылған және 

толықтырылған) 

2. «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 

2011 - 2015 жылдарға арналған« Саламатты Қазақстан »мемлекеттік 

бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 

29 қарашадағы № 1113 Жарлығы. 

3. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 

2016 - 2020 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы. 

4. Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму 

жоспары: мақұлданған: Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 

1 ақпандағы № 22 Жарлығымен // Ой. - 2010. - №3. - С. 15-42. 

5. Жақсы фармацевтикалық тәжірибені бекіту туралы. Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 

жылғы 27 мамырдағы № 392 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет 
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