


Дуалды оқыту жүйесідегеніміз - теорияны өндіріспен ұштастыраоқыту 

технологиясы. Ол алғаш Германияда пайда болып, негізі қаланды. Дуалды 

оқыту жүйесінің кәсіби мамандар даярлауда тиімділігі мен нәтижелілігі зор 

екендігі тәжірибеде дәлелденген. Дуалды оқыту жүйесі қазіргі дүние жүзілік 

тәжірибеде бар дүние. Оның жарқын мысалдарының бірі - Германиядағы 

кәсіптік-техникалық білім берудегі даярлаудың дуалдық жүйесі. Мұнда 

оқушылар уақытының үштен екі бөлігінде еңбек ете жүріп өндірістен қол 

үзбей оқиды, тек уақытының үшінші бөлігін теориялық оқуға, білімді 

ұйымдастыруға арнайды.



Дуальдық оқудың – мақсаты мен 

міндеті!

Міндет

мемлекеттік

құрылымдардың күшін

біріктіру, жұмыс берушілер  

мен оқу орындарын

облыстық кәсіпорындар

мен өнеркәсіптерді білікті  

мамандармен қамтамасыз  

ету мәселесінде 

жұмылдыру.

Дуалды оқытужүйесінің 

негізгі мақсаты – техникалық

– кәсіптік оқу орындарының

жұмыс беруші жеке сектордағы

өндіріс, шаруашылық

мекемелерімен серіктестік

ретінде бірлесе отырып, нарық

заманында бәсекелестікке төтеп

бере алатын, жаңа

инновациялық-технологиялық

бағдарламаларды меңгеруге

дайын жұмысшы мамандар 

даярлау.



ДУАЛЬДЫҚ ОҚУ – ДЕГЕН ОҚУ МЕН 
ПРАКТИКАНЫҢ БІРЛЕСТІГІ

Нәтижесінде 

мамандардың 

біліктілігі 

арттырылады

Медициналық  

колледж

Фармацевтік  

мекеме



ДУАЛЬДЫҚ ОҚУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

•
БІРІНШІДЕН, БІТІРУШІ ТҮЛЕКТЕРДІҢ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУ КӨРСЕТКІШІ ЖОҒАРЫ БОЛАДЫ, СЕБЕБІ

ОҚУ БАРЫСЫНДА ӨНДІРІСПЕН ТЫҒЫЗ БАЙЛАНЫСТА БОЛҒАН ОҚУШЫ ЖҰМЫС БЕРУШІНІҢ БАРЛЫҚ

ТАЛАПТАРЫН ИГЕРІП, МЕҢГЕРГЕН ЖҰМЫСШЫ МАМАН БОЛАДЫ.

ЕКІНШІДЕН, ЖАҚСЫ БІЛІМДІ, БОЛАШАҚ ЖҰМЫСШЫ МАМАН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒЫНАН ЖАҢА 

ОРТАҒА БЕЙІМДЕЛГЕН ДАЙЫН МАМАН БОЛЫП ШЫҒАДЫ. ӨНДІРІСТЕ ӨЗДІГІНЕН ШЕШІМ ҚАБЫЛДАЙ 

АЛАДЫ. ТЕОРИЯ МЕН ТӘЖІРИБЕНІ МЕҢГЕРІП, БЕКІТІЛГЕН ЖҰМЫСҚА ДЕГЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК СЕЗІМІ 

ЖОҒАРЫЛАЙДЫ. ӨНДІРІСТЕ БОЛҒАНДЫҚТАН ҰЖЫММЕН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗЕДІ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТЕГІ

ЖҰМЫСТАРҒА БЕЙІМДЕЛЕДІ.

ҮШІНШІДЕН, «ТӘЖІРИБЕДЕН ТЕОРИЯҒА» ПРИНЦИПІМЕН ЖҰМЫС ЖАСАП, ОҚУШЫ ТЕОРИЯЛЫҚ

ТЕОРИЯЛЫҚБІЛІМНЕН ГӨРІ, ӨНДІРІС САЛАСЫНДАҒЫ ТӘЖІРИБЕГЕ СӘЙКЕС ЖҰМЫС ЖҮРГІЗЕДІ.

БІЛІМІН НАҚТЫ ІС ЖҮЗІНДЕ ШЕШЕДІ.

ТӨРТІНШІДЕН, ЖҰМЫС БЕРУШІНІҢ БІЛІМ АЛУШЫҒА БЕРГЕН БАҒАСЫ ДАЙЫНДАЛҒАН МАМАННЫҢ

БІЛІКТІЛІГІМЕН БАЙҚАЛАДЫ. АЛҒАШҚЫ КҮННЕН БАСТАП ҰЗАҚ УАҚЫТ ӨНДІРІСТЕ ЖҰМЫСШЫ

БОЛҒАН БІЛІМ АЛУШЫ, ӨЗІНІҢ БІЛІМ МЕН ЫНТАСЫН КӨРСЕТЕДІ.

БЕСІНШІ, ОҚЫТУШЫ ТЕК ҚАНА ТЕОРИЯНЫ ҒАНА МЕҢГЕРМЕЙ, ӨНДІРІСТЕГІ СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАРДЫ

БІЛІП, ЗАМАНАУИ ТАЛАПТАРДЫ МЕҢГЕРЕДІ.

АЛТЫНШЫ, БЮДЖЕТТІК ШЫҒЫН АЗАЯДЫ, СЕБЕБІ ОҚУҒА КЕТКЕН ШЫҒЫННЫҢ БІРАЗ БӨЛІГІ

ӨНДІРІСТЕ БОЛҒАНДЫҚТАН ОҚУШЫ ОНЫ КҮНДЕЛІКТІ КӨРІП, ИГЕРЕДІ.





Дуальдық оқытудың моделі

Теориялық оқыту Практикалық оқыту

Колледж Әлеуметтік серіктестер

Келісім  

шарт

Студент

БІЛІКТІ МАМАН



Дуальды оқудың комбинаттары:

Колледж

Фармацевтік  

мекеме

40% 60%



1. Бітірушілердің кәсіптік білімі мен  

деңгейін көтеру

2. Колледжде білім беруді үйлестіру және 

кәсіпорында өндіріс жағдайына бейімдеу

3. Кәсіптік құзыреттіліктіқалыптастыру,  

оқу кезеңінде жұмыс істеугеынталандыру.



ҮШ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ ШАРТҚА ОТЫРУ









Дуалды оқыту жүйесінің құжаттары







«Ансар-фарма» ЖШС 

«Фарм Казына» ЖШС 

«Актюбфармцентр» ЖШС

МКК «№ 1 Қалалық емхана" ШЖҚ

МКК «№ 2 Қалалық емхана" ШЖҚ

МКК «№ 3 Қалалық емхана" ШЖҚ

МКК «№ 4 Қалалық емхана" ШЖҚ

МКК «№ 5 Қалалық емхана" ШЖҚ

МКК «№ 6 Қалалық емхана" ШЖҚ 

МКК «№ 7 Қалалық емхана" ШЖҚ

МКК  «Жедел медициналық көмек ауруханасы« ШЖҚ

МКК «Ақтөбе медициналық орталығы" ШЖҚ

«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан 

медициналық университет» КАҰ

МКК «Облыстық перинаталдық орталық" ШЖҚ

МКК «Қарғалы қалалық аурухана" ШЖҚ

МКК «Ақтөбе облыстық клиникалық инфекциялық аурухана» ШЖҚ

МКК “Отбасылық медицина орталығы" ШЖҚ

МКК «Шалқар аудандық аурухана» ШЖҚ

МКК «Мұғалжар аудандық аурухана» ШЖҚ

МКК «Облыстық психикалық дансаулық орталығы" на ШЖҚ

Дуалды оқыту мекемелері
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3 жылға салыстырмалы көрсеткіш

Жетекшілік ететін бағыты бойынша өлшенетін көрсеткіштер нәтижесінің 

динамикасы



ДУАЛДЫ ОҚЫТУ - КОЛЛЕДЖДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІКТІ 

НЫҒАЙТУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ

Дуалды оқыту-бұл өндірісте жұмыс істеу дағдылары қалыптасқан білікті және 

сауатты базалық маманды даярлау, аталған форма медициналық ұйымдардың 

да, студенттердің де мүдделеріне жауап береді.

Медициналық ұйымдар үшін- бұл өздеріне сәйкес келетін кадрларды даярлау,  

сол арқылы кадрларға деген қажеттілікті толтыру мүмкіндігі.

Студент үшін- бұл теориялық білімдерін практикада тереңдетіп бекіту, жұмыс 

орнына бейімделу және жұмысқа орналасумен қамтамасыз етілу мүмкіндігі.

Осылайша, біздің колледжбен 0301000 "Емдеу ісі" мамандығы, 0301013 

"Фельдшер" біліктілігі бойынша ЖШС "Алғашқы көмек", ЖШС 

"Актюбфармцентр" және ЖШС "Ансарфарм", ЖШС "Фармказына" 0306000 

"Фармация" мамандығы бойынша шарт жасады»



Емдеу ісі" мамандығы, "Фельдшер" біліктілігі бойыншаЖШС 

"Алғашқы көмек« мекемесімен үшжақты келісім шартқа отырды.



Дуалды оқыту бойынша келісім-шарт жасау кезінде басқа ұйымдардың басшылары базада

өндірістік оқыту және кәсіптік практикадан өту шарттары туралы, сондай-ақ МЖМБС-ға

сәйкес білім беру жұмыс бағдарламаларын, оқу жұмыс жоспарын әзірлеу, бас фельдшерлер,

бригаданың аға фельдшерлері, провайзерлер қатарынан ментор-тәлімгерлерді тағайындау,

білім алушыларға қауіпсіз орын ұсыну және т. б. мәселелерді талқылады.

2020-2021 оқу жылына ЖШС "Ансарфарм", ЖШС "Фармказына" оқу жұмыс жоспарларымен

келісіп, білім беру бағдарламасын жүзеге асыру бойынша алдағы іс-шаралар жоспарланды.



2018-2019 оқу жылына колледжге мемлекеттік тапсырыс бойынша инклюзивті білім беру базасында

«Ортопедиялық стоматология» мамандығы «Тіс технигі» біліктілігі бойынша есту қабілеті бұзылған 8 

студент қабылданды. 2020 жылғы 13 ақпанда "DENTAL-CENTRE" ЖШС цифрлық зертханасы базасында 

Ақтөбе облысының кәсіпкерлер палатасымен - "Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының 

аумақтық бөлімшесімен бірлесіп ШЖҚ "Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова атындағы Ақтөбе 

жоғары медициналық колледжі" МКК және "DENTAL-CENTRE" ЖШС техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдары үшін инклюзивті топты дуальді оқыту және кейіннен жұмысқа орналастыра отырып оқу-

өндірістік практикадан өтуі туралы «КОЛЛЕДЖ-СТУДЕНТ-ЖҰМЫС БЕРУШІ» үшжақты келісімшарт 

жасалды.

.



Өндірістік оқыту-бұл болашақ мамандықты игеруге қадам.

Өндірістік практика кезінде студенттер өздерінің 

практикалық дағдыларын бекітіп, жетілдіреді, 

жауапкершілік, ұқыптылық сияқты адамгершілік

қасиеттерін қалыптастырады, коммуникативтік дағдыларын 

дамытады, ұжымда жұмыс істеуге үйренеді.

Өз мүдделерін іске асырудың әлеуметтік дәрежесімен

колледж жұмысының нәтижелілігі мен тиімділігі, атап 

айтқанда жоғары білікті мамандарды, нарықта бәсекеге 

қабілетті мамандарды даярлау.

Теориялық білімді практика арқылы бекіту.
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Дуальды оқытумен соңғы 5 жылда оқып жатқан 

студенттер мониторингі
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