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1. Терминдер мен анықтамалар 

 

Біліктілік - білім туралы құжатта көрсетілген бакалавриат түлегінің кәсіби қызметтін жүзеге асыруға немесе білімді жалғастыруға кәсіби 

дайындығының түрі мен дәрежесі. 

Біліктілік сипаттамасы - маман иеленетін білім, білік және практикалық дағдылардың тізімі. 

Білім беру бағдарламасы - бұл белгілі бір мамандық бойынша студенттерді оқыту мазмұнының жалпы сипаттамасы, оның ішінде оқу 

пәндері, оқу-практикалық (клиникалық) жұмыстардың түрлері, көлемі. 

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ) - оқу жұмысының бір түрі, бұл оқу жоспарына енгізілген әр модуль / пән бойынша студенттің өзіндік 

жұмысын қарастырады. Өзіндік жұмыс барысында резидентура студенті теориялық материалды игереді, теориялық материал туралы 

білімдерін практикалық түрде бекітеді (кезекшілік, пациенттерді қадағалау, практикалық дағдыларды меңгеру және т.б.); алынған білім мен 

практикалық дағдыларды жағдайды талдау және дұрыс шешім қабылдау үшін қолданады (топтық пікірталастар, іскерлік ойындар, жағдайды 

талдау, жобаны әзірлеу және т.б.); алған білімдері мен дағдыларын өзінің позициясын, теориясын, моделін қалыптастыру үшін қолданады 

(зерттеу жұмысына қатысу). Өзіндік жұмысты бақылау және оның нәтижелерін бағалау екі форманың бірлігі ретінде ұйымдастырылады: 

өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау; мұғалімдердің бақылауы мен бағалауы және т.б. 

Пререквизиттер басқа пәнді, сондай-ақ басқа бағдарламаны немесе оның бір бөлігін оқуға жібермес бұрын зерделенуі тиіс. 

Білім алушыларды аралық аттестаттау-білім алушылардың оқу аяқталғаннан кейін бір оқу пәнінің бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің 

мазмұнын меңгеру сапасын бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім. 

Білім алушыларды қорытынды аттестаттау-олардың тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген 

оқу пәндерінің көлемін меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім 

Жиынтық бағалау-белгілі бір оқу кезеңі (тоқсан, оқу жылы), сондай-ақ оқу бағдарламасына сәйкес бөлімдерді (толассыз тақырыптарды) 

зерделеу аяқталғаннан кейін жүргізілетін бағалау түрі 

Оқытудың соңғы нәтижелері-білім алушының оқу процесі аяқталғаннан кейін нені білетінін, түсінетінін, көрсететінін білдіретін 

құзыреттер жиынтығы 

Негізгі құзыреттер- білім алушылардың адамгершілік және этикалық нормаларға қайшы келмейтін, табысты шешімдер қабылдау үшін 

танымдық және практикалық біліктер мен дағдыларды интеграциялауға дайындығын айқындайтын метапәндік сипаттағы қабілеттер. 
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2. Қысқартылған сөздер 

 

МК Міндетті компонент 

ТК Таңдау компоненті 

АА Аралық аттестация 

ҚА Қорытынды аттестация 

ПҚБ Пәннің қорытынды бағасы 

ЖОЖ Жеке оқу жоспары 

НҚ Негізгі құзыреттілік 

ЖООК Жоғарқы оқу орындық компонент  

НҚА Нормативті-құқықтық актілер 

ҮОж Үлгілік оқу жоспары  

ЖБ Жиынтық бағалау 

ФБ Формативті бағалау 

СӨЖ Студенттің өздік жұмысы 

ОЖСӨЖ Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы 

СbD Case based discussion 

АХЖ-Х Аурулардың халықаралық жіктелуі 10 
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3. Контак ақпараттары: 

 

Мамандық бойынша міндеттілер :  

Атабаева Алия Калметовна 

Электронды пошта : aliya.atabayeva@nao-mus.kz  

Кабинет: Қоғамдық денсаулық  кафедрасы,  

Семей қ. Медицина университетінің 3 жатақханасы 

Телефон, WhatsApp: 8 775 390 02 69 

 

Деканның орынбасары: Т.А.Ә. орынбасары. декан 

Шукбаева Жулдуз Рамазановна 

Мектептер: Жоғары мектеп 

Электрондық пошта мекен-жайы: zhyldyz.shuakbaeva@nao-mus.kz 

Кабинет: 219 

WhatsApp бар телефон: 8 777 064 10 90 

 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі қоғамдық кеңес: 

Болатбеков Данияр Болатбекұлы 

Электрондық пошта мекен-жайы: daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz 

Телефон (WhatsApp) 8 701-918-0077 

 

Психолог-социолог:  

Асылбекова Айгерим Мухаметбековна   

Электрондық пошта мекен-жайы: aigerim.asylbekova@nao-mus.kz  

Кабинет: 301 

Телефон с WhatsApp: 87054709931  

 

Құқықтық қолдау: 

Садиярұлы Ілияс - заңгер 

Электрондық пошта мекенжайы: ilyas.sadiyaruly@nao-mus.kz 

Кабинет: 133 

mailto:aliya.atabayeva@nao-mus.kz
mailto:zhyldyz.shuakbaeva@nao-mus.kz
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Кафедра: Құқықтық қамтамасыз ету бөлімі 

WhatsApp-пен жұмыс телефоны: 8 (7222) 56 28 88 

 

ЖОО сайтына сілтеме: https://semeymedicaluniversity.kz     

 

 

. Білім беру бағдарламасының паспорты 

Білім беру 

бағдарламасының 

мақсаты 

Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша өзіндік 

жұмыс үшін медициналық мамандардың сапасына қойылатын 

заманауи талаптарға жауап беретін білікті, бәсекеге қабілетті 

кадрларды даярлау 

Білісм беру обылысы 6В10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету 

Дайындық бағыты 6В101 Денсаулық сақтау 

Білім беру 

бағдарламасының тобы 

В089 Қоғамдық денсаулық сақтау 

Образовательная 

программа 

6В10106 Қоғамдық денсаулық сақтау 

Біліктілік  Қоғамдық денсаулық сақтау  бакалавры (оқу мерзімі: 4жыл) 

Білім беру 

резидентурасы 

бағдарламасын игергісі 

келетін адамдардың 

білім деңгейінің 

алдыңғы деңгейі 

Жалпы орта, орта кәсіптік, жоғары білім 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://semeymedicaluniversity.kz/
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4. Білім беру бағдарламасының мазмұнына қойылатын талаптар 

 

Кесте 1. Негізгі құзыреттіліктер (НҚ) 

 

Код Құзыреттік 

атауы 

Сипаттамасы Субкомпетенции 

ОК1 Әлеуметтік-

мәдени дамыту 

1.1 Дүниетанымдық, азаматтық және 

адамгершілік ұстанымдарының 

қалыптасуы негізінде Болашақ маманның 

жеке басының әлеуметтік-мәдени дамуын 

қамтамасыз ететін жалпы құзыреттілік 

жүйесін қалыптастырады 

1.1.1 Табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми және философиялық 

білім әдістерімен ғылыми түсінуді және зерттеуді қамтамасыз ететін 

философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық 

ұстанымдар негізінде қоршаған шындықты бағалау 

   1.1.2 Әлеуметтік және өндірістік салаларда болып жатқан барлық 

жағдайларға өз бағасын дәлелдеу 

   1.1.3 мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен 

өзіндік ерекшеліктерін түсіндіру 

   1.1.4 Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, 

заңдылықтарын және өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми 

талдау негізінде азаматтық ұстаным таныту 

   1.1.5 Қазіргі Қазақстан тарихы оқиғаларының себептері мен 

салдарларын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін 

пайдалану 

   1.1.6 әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның 

базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби 

коммуникацияның әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру 

ОК2 Тілдік 

құзыреттілік 

2.1 Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде 

тұлғааралық әлеуметтік және кәсіби 

қарым-қатынас жасау қабілеттерін дамыту 

2.1.1 тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіптік) қарым-

қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде 

ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға кіру 

   2.1.2 грамматикалық білім жүйесі негізінде тілдік және сөйлеу 

құралдарын қолдануды жүзеге асыру; қарым-қатынас жағдайына 
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сәйкес ақпаратты талдау 

   қарым-қатынасқа қатысушылардың әрекеттері мен әрекеттерін 

бағалау 

ОК3 Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

3.1 Өз өмірі мен қызметінің барлық 

салаларында заманауи ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды 

меңгеру және пайдалану арқылы 

ақпараттық сауаттылықты дамытуға ықпал 

етеді 

3.1.1 Жеке қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

әртүрлі түрлерін пайдалану: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, 

сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді 

сервистер 

ОК4 Жеке өзін-өзі 

дамыту 

4.1 Өмір бойы өзін-өзі дамыту және білім 

беру дағдыларын қалыптастырады 

4.1.1 қазіргі заманғы өнім ретінде Ғылым деректерінің білімін 

синтездеу  

   4.1.2 нақты ғылымды, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді 

зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін пайдалану 

   4.1.3 жеке адамгершілік және азаматтық ұстанымды қалыптастыру 

   4.1.4 қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық 

және этикалық нормаларын қолдану 

   4.1.5 жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсету 

   4.1.6 әлемде танылған қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар 

саласындағы білімді практикада қолдану 

   4.1.7 әдіснама мен талдауды таңдауды жүзеге асыру 

   зерттеу нәтижелерін қорытындылау 

   4.1 8 жаңа білімді синтездеу және оны қоғамдық маңызы бар 

гуманитарлық өнім түрінде таныстыру 

  4. 2 қазіргі әлемде ұтқырлыққа, сыни 

ойлауға және физикалық өзін-өзі 

жетілдіруге қабілетті тұлғаны 

қалыптастыру 

4.2.1 Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім 

беру траекториясын құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары 

арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету 

үшін салауатты өмір салтын ұстану 
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Кесте 1. Түйінді құзыреттер (ТҚ) 

 

Рөл  Анықтамасы  Сипаттама  Негізгі құзыреттер  Субкомпетенция 

1. Денсаулықты 

қорғаушы 

Денсаулықты қорғаушы 

ретінде медициналық 

білімді қолдана отырып, 

халықтың денсаулық 

жағдайын сапалы және 

қауіпсіз бақылауды 

қамтамасыз етеді 

Мамандар халықтың 

денсаулығы мен әл-

ауқатын бақылайды.  

1. Халықтың денсаулығы 

мен әл-ауқатын 

эпидқадағалау және 

бағалау 

2.Әлеуметтік 

детерминанттарға әсерін 

және денсаулық 

көрсеткіштері бойынша 

теңсіздіктерді қысқартуды 

қоса алғанда, денсаулықты 

нығайту 

1.1. Санитарлық-

эпидемиологиялық 

жағдайдың мониторингін 

жүзеге асырады. 

1.2. Жүйелі тәсіл негізінде 

проблемалық жағдайларды 

талдауды жүзеге асыруға, 

іс-қимыл стратегиясын 

әзірлеуге қабілетті 

 

2.1. Тамақ өнімдері мен 

қоршаған орта 

факторларының 

қауіпсіздігін зертханалық 

бақылауды жүзеге 

асырады. 

2.2. Денсаулық үшін қауіп-

қатерлер туралы халықты 

хабардар етуді жүзеге 

асырады. 

2. Мониторинг Мониторинг жүргізетін 

тұлғаның өкілдері ретінде 

денсаулық сақтау 

саласындағы төтенше 

жағдайлар кезінде шұғыл 

әрекет ету. 

Мамандар қоғам алдында 

жауап береді және 

халықтың денсаулығы мен 

әл-ауқатын жақсарту 

бойынша күш-жігерге 

жәрдемдесу үшін өздерінің 

міндеттерін мойындайды. 

2. Денсаулық сақтау 

саласындағы төтенше 

жағдайлар кезінде және 

денсаулық үшін қауіптерге 

Мониторинг жүргізу және 

ден қою 

2.1.Санитариялық-

эпидемиологиялық 

сипаттағы тәуекелдер мен 

қатерлерді бағалауды және 

тиісті ден қою шараларын 

әзірлеуді жүзеге асырады. 

3. Салауатты өмір Мамандар Салауатты өмір салты 5.Денсаулықтың бұзылуын 2.2. Төтенше жағдайлар 
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салты профилактикалық іс-

шаралар өткізу арқылы 

халықтың денсаулығы мен 

әл-ауқатын арттыруға 

ниетті. 

саласындағы маман немесе 

валеолог іс-әрекеттері 

Денсаулық сақтау 

саласындағы алдын алу 

шараларына бағытталған 

мамандар ретінде маңызды 

рөл атқарады. 

ерте анықтауды қоса 

алғанда, аурулардың алдын 

алу 

кезінде қоғамдық 

денсаулық саласын 

қамтамасыз ету 

нормативтерін жасауға 

қатысады 

4. Басқарушы 

(менеджер) 

Медициналық ұйымның 

менеджері ретінде қол 

астындағылардың қызметін 

бақылау керек.  

Менеджер, басқаша 

айтқанда, кез-келген 

қызмет саласында құруға 

және басқаруға қатысатын 

өндірістік процестің 

жетекшісі. Ол 

орындаушылар ұжымын 

басқару арқылы қойылған 

міндеттерді шешуді кәсіби 

түрде ұйымдастырады. 

 

 

6. Қоғамдық денсаулық 

сақтау саласын жеткілікті 

мөлшердегі білікті 

кадрлармен қамтамасыз ету 

6.1. Қоғамдық денсаулық 

сақтау бағдарламаларын, 

саясатын және араласуын 

бірлестік деңгейінде 

бағалау үшін мүдделі 

тараптардың үлесін 

пайдаланады. 

6.2.Қоғамдық денсаулық 

сақтау бағдарламаларын, 

саясаты мен араласуларын 

бірлестік деңгейінде 

бағалау үшін белгіленген 

қадамдар мен рәсімдерді 

қолданады. 

6.3.Қоғамдық денсаулық 

саласын жеткілікті саны 

мен бейіні бар білікті 

кадрлармен қамтамасыз ету 

нормативтерін құруға 

қатысады. 

5. Кәсіпқой Кәсіби мамандар ретінде 

этикалық практика, мінез-

құлықтың жоғары жеке 

стандарттары, мамандық 

пен қоғамға есеп беру 

Мамандар басқа 

адамдардың денсаулығына 

қамқорлық жасауға 

бағытталған мамандар 

ретінде маңызды қоғамдық 

7. Тұрақты ұйымдық 

құрылымдарды және 

қаржыландыруды 

қамтамасыз ету 

7.1. Қоғамдық денсаулық 

сақтау бағдарламалары мен 

зерттеу жобалары үшін 

сыртқы көздерден 

қаржыландыру бойынша 
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арқылы қоғам үшін жеке 

денсаулық пен әл-ауқатқа 

ұмтылады. 

рөл атқарады. Олардың 

жұмысы өнерде, ғылымда 

және медициналық 

тәжірибеде шеберлікті 

қажет етеді.  

ұсыныстар дайындайды. 

7.2.Қоғамдық денсаулық 

сақтау бағдарламалары мен 

ғылыми жобалар үшін 

бюджет модельдерін 

әзірлейді. 

7.3. Тәжірибенің барлық 

аспектілерінде жетілдіруге 

деген ұмтылысты көрсету  

7.4 мүдделер қақтығысын 

тану және басқару  

7.5 байланыс 

технологияларын 

пайдалану кезінде кәсіби 

мінез-құлықты көрсету 

6. Ғалым Ғалымдар ретінде олар 

тәжірибеде жетілуге жету 

идеяларына өмір бойы 

адалдығын көрсетеді. 

үздіксіз өзін-өзі оқыту 

және басқаларды оқыту, 

дәлелдемелерді бағалау 

және ғылымға үлес қосу 

арқылы 

Мамандар өз тәжірибесін 

жетілдіру және денсаулық 

сақтауды жақсарту үшін 

ғылыми қабілеттерге ие 

болады. Кемелділікке 

ұмтыла отырып, күнделікті 

жұмысының нәтижелерін 

үнемі бағалайды, 

басқалардың жұмысымен 

салыстырады және 

белсенді түрде кері 

байланыс іздейді . 

8. Саясат пен практиканы 

ғылыми негіздеу үшін 

қоғамдық денсаулық сақтау 

саласындағы зерттеулерді 

дамытуға жәрдемдесу 

8.1.Ғылыми зерттеулерді 

әзірлеуді жүзеге асыру. 

8.2.Ғылыми зерттеулердің 

қажеттілігін , 

орындылығын негіздеуді, 

ғылыми бағдарламаларды 

үйлестіруді жүзеге асыру. 

8.3. Ғылыми зерттеулерге 

сұрақтар қойыңыз және 

оларды шешудің тиісті 

әдістерін таңдаңыз. 

 

Қоғамдық денсаулық сақтау  білім беру бағдарламасының пәндері 

№ Пән атауы Пәннің сипаттамасы Цикл 
Комп

онент 

Креди

ты 
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Модуль «Жалпы білім беру пәндері» 

1.  
Қазақстанның қазіргі 

тарихы 

"Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы"курсының пәні, мақсаттары мен міндеттері. 

"Қазақстанның қазіргі тарихы"оқу пәнін қазіргі заманғы түсіну. Тарих, тұлға, мемлекет. 

Тарих және өркениет. Орыс тарихының функциялары мен принциптері. Әлемдегі қазіргі 

Қазақстанның тарихы. Ұлттық тарихтың басымдықтары. "Қазақстан Республикасындағы 

тарихи сананың қалыптасу тұжырымдамасы". Қазіргі Қазақстан тарихының кезеңделуі. 

Қазақстанның қазіргі тарихын зерттеудің негізгі әдістері. Отан тарихын зерттеудегі жаңа 

тұжырымдамалық тәсілдер. "Қазақстанның қазіргі тарихы"пәні бойынша дереккөздер мен 

әдебиеттер. Орыс тарихын зерттеу ерекшеліктері. Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның ұлттық 

тарихының проблемаларын өзектендіру. 

ООД ОК 5 

2.  Ағылшын тілі 

Орфография: тілдің дыбыстық-әріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелер. Лексика: 

сөзжасамдық модельдер; базалық тілдің 2500 бірлігіндегі лексикалық минимум, сондай-ақ 

мамандық бейініне сәйкес келетін терминдер; қолдану салалары бойынша лексиканы 

саралау. Грамматика: сөйлеудің негізгі бөліктері-зат есім, есім сын есім, есім сан есім, 

Етістік, Есімдік, предлог; қарапайым және күрделі сөйлемнің құрылымы; сөзжасамның 

негізгі модельдері. Оқу: Оқу, іздеу, зерттеу және оқудың ашық тәжірибесі. Сөйлеу: 

оқытылатын тақырыптар шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдылары. Жазу: 

жеке және іскерлік сипаттағы шығармалар мен хаттарды жазу кезінде ақпаратты дәйекті 

түрде ұсыну дағдыларын дамыту. 

ООД ОК 10 

3.  

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

Есептеу жүйелері. Жоғары өнімді есептеу жүйелері. Мобильді платформаларға шолу. 

Операциялық жүйелерге кіріспе. Заманауи қолданбалы бағдарламалық жасақтамаға шолу. 

Ақпаратты өңдеу құралдары. Кестелік процессорлар. Графикалық редакторлар. Деректер 

базасын басқару жүйелері (бұдан әрі - ДҚБЖ). ДҚБЖ анықтамасы және функциялары, 

ДҚБЖ негізгі сәулеттік шешімдері. ДҚБЖ деректер модельдері. Динамикалық және 

статикалық беттер. Адам-машиналық өзара әрекеттесу. Принциптері мен әдістемесі. 

Пайдаланушы интерфейсі. Желілік технологиялар және телекоммуникациялар. Бұлтты 

технологиялар. Ақпараттық қауіпсіздік және оның компоненттері. Ақпарат қауіпсіздігіне 

төнетін қауіптер және олардың жіктелуі. Қауіпсіздік саласындағы стандарттар мен 

ерекшеліктер. Ақпаратты қорғау шаралары мен құралдары. Қауіпсіздік саласындағы 

құқықтық қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері. 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. 

ООД ОК 5 
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4.  Қазақ және орыс тілі 

Қазіргі қазақ (орыс) тілінің фонетикалық, орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуациялық 

нормалары. Негізгі ұғымдар лексикология, фразеология, морфология, синтаксис. Сөйлем 

деңгейінде: Қарапайым, күрделі, күрделі сөйлемдердегі субъективті предикаттық 

қатынастар. Одақсыз сөйлемдегі композициялық және бағынышты қатынастардың көрінісі. 

Ғылыми стильдің ерекшеліктері: ғылыми баяндаманың құрылымы, Рецензиялар, 

аннотациялар, түйіндеме. Сөйлеу әрекеті деңгейінде: оқу, түсініктеме беру, қысу, мәтінді 

қарау. Резюме, реферат, резюме, аннотация, рецензия. Құру, әртүрлі типтегі монологов, 

диалогтар, полилогов, сөйлеу этикеті. 

ООД ОК 10 

5.  
Әлеуметтік-саяси білім 

модулі 

Индивид және қоғам. Әлеуметтік орта және әлеуметтік мінез-құлық. Әлеуметтік 

қатынастар және әлеуметтік институттар. Әлеуметтену және сәйкестендіру. Әлеуметтік 

шындық және жалпы түсінік. Әлеуметтік ойлау. Әлеуметтік қиял. Әлеуметтанулық 

перспектива. Жеке тұлға мен қоғам арасындағы қатынас. Әлеуметтену және сәйкестілік 

теориялары (т.Парсонс, г. Х. СІМ). Әлеуметтену кезеңдері. Бастапқы әлеуметтену. Екінші 

әлеуметтену. Ересек кезеңі әлеуметтену. Гендерлік әлеуметтену. Гендерлік тәртіп. Тұлға 

және тұлға. Әлеуметтік және жеке тұлға. Рөлдер мен мәртебелер. Қоғам, теңдік және 

теңсіздік. Ашық және жабық қоғам. Стратификация әр түрлі топтар арасындағы 

құрылымдық теңсіздік ретінде. Стратификация және саралау жүйелері. Әлеуметтік 

стратификация теориясына қысқаша шолу (к.Маркс, М. Вебер). Сорокиннің әлеуметтік 

стратификация формалары). Әлеуметтік ұтқырлық. Көлденең және тік ұтқырлық. 

ООД ОК 8 

6.  Дене шынықтыру-1 

Спорттық және сауықтыру және жаттығу бағдарламаларын дамыту: дене жаттығуларын 

және спортпен шұғылдануды іріктеу әдістерін әзірлеу; жалпы дамыту және арнайы 

жаттығулар кешендерін жасау; жұмысқа орналастыру, сақтандыру және өзін-өзі 

сақтандыру процесінде бақылау мен өзін-өзі бақылауды жүзеге асыру қабілеті; 

жарыстарды төрешілік ету дағдыларын игеру. 

ООД ОК 4 

7.  Дене шынықтыру -2 

Студенттерді оқыту дене шынықтыру және спортпен айналысуға бағытталған. Оқу 

сабақтары: дене дайындығын жақсартуға және дене қасиеттерін дамытуға; спорт 

техникасын меңгеруге; студенттерді бұқаралық спорттық жарыстарға қатысуға 

дайындауға; мамандық талаптарына сәйкес кәсіби және қолданбалы даярлық дағдыларын 

дамытуға және жетілдіруге бағытталған. 

ООД ОК 4 

8.  Философия 
Философиялық-дүниетанымдық және әдіснамалық мәдениеттің негіздері-бұл қоғамдық 

сананың дамуы мен жаһандық проблемалар сананың ашықтығын, өз коды мен ұлттық сана-
ООД ОК 5 
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сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, бәсекеге қабілеттілікті, әмбебаптылық пен 

прагматизмді, тәуелсіз сыни ойлауды, білім мен білімнің дамуын талап ететінін 

түсіну.әділеттілік, қадір - қасиет және бостандық та, толеранттылық құндылықтарын, 

мәдениетаралық диалог пен бейбітшілік мәдениетін дамыту. 

 

9.  
Генетика және 

молекулярлы биология 

Механизмдер, жасушалар және олардың компоненттері, өмірлік цикл, жасушаларды 

зерттеу әдістері, молекулалық механизмдер және метаболизм процестерін реттеу 

зерттеледі, тіндер мен мүшелердегі патологиялық өзгерістердің пайда болу және қалыптасу 

себептері, соның ішінде биохимиялық заттар қолданылатын микроорганизмдер 

түсіндіріледі.бұл бұзушылықтарды түсіну үшін микробиологиялық көрсеткіштер. 

БД ВК 5 

10.  Физиология негіздері 
 Физиология тарихын зерттеу. Физиологиялық зерттеу әдістері қозғыш тіндердің 

физиологиясы 
БД ВК 5 

11.   Анатомии  негіздері Адам анатомиясын зерттеу. Адам құрылымы. БД ВК 5 

12.  
Қоршаған орта және 

денсаулық  1 
Адамның қоршаған ортасын зерттеңіз. Сыртқы факторлардың адам ағзасына әсері. БД ВК 5 

13.  
Ғылыми зерттеулер 

менеджменті 

Осы пән аясында әдеби шолуды жазу мен жобалаудың практикалық дағдылары 

оқытылады. Студент қысқаша шолуды дайындап, негізгі мәселені жазуы керек. 
БД ВК 5 

14.  Медицина тарихы 
Олар медицинаның қалыптасу тарихын зерттейді. Біздің дәуірімізден бастап қазіргі 

медицинаға дейін. 
БД ВК 3 

 

15.  
Кәсіби бағытталған 

ағылшын тілі 

Техникалық мамандықтың мазмұнына сәйкес кәсіби мамандандырылған шетелдік 

терминология. Арнайы материал және оны берілген кәсіби жағдайларда пайдалану. 

Мамандық бойынша пәндік сала мазмұнының шет тіліндегі сипаттамасы. 

БД ВК 5 

16.  Жалпы гигиена 

Олар гигиенаны зерттейді-қоршаған орта мен өндірістік қызметтің әртүрлі факторларының 

адам денсаулығына, оның жұмысына, өмір сүру ұзақтығына әсерін зерттейтін ғылым. 

Гигиенаның маңызды міндеттерінің бірі-адамның өмір сүру және еңбек жағдайларын 

жақсартуға бағытталған алдын-алу шараларын әзірлеу 

БД ВК 3 

17.  СЭС ұйымдастыру 

әлеуметтік-гигиеналық мониторингті, санитарлық-гигиеналық, санитарлық-

эпидемиологиялық мемлекеттік қадағалау мен бақылауды, эпидемияға қарсы іс-шараларды 

ұйымдастыру мен жүргізуді, сондай-ақ тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы 

БД ВК 3 
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қадағалау мен бақылауды жүзеге асыратын ұйым. 

18.  
Дезинфекциялық іс 

негіздері 

Олар инфекцияның берілу жолдарының бұзылу оқиғасының сипатын зерттейді, аурудың 

эпидемиологиясының сипаттамаларына және патогеннің сыртқы ортадағы тұрақтылық 

дәрежесіне байланысты. 

БД ВК 3 

19.  ЕПМ гигиенасы 

ЕПМ гигиенасы (ауруханалық гигиена) - науқастарды емдеу үшін қолайлы жағдайларды 

қамтамасыз етуге және ЕПМ-де медицина қызметкерлерінің оңтайлы еңбек жағдайларын 

жасауға бағытталған, ауруханалық мекендеу ортасына қойылатын гигиеналық нормативтер 

мен талаптарды әзірлейтін гигиена саласы 

БД ВК 3 

20.  Микробиология 

 Бір клеткалы организмдер, Көп жасушалы организмдер және жасушасыз), олардың 

биологиялық белгілері және біздің планетамызды мекендейтін басқа организмдермен 

байланысы. Микробиологияның мүдделеріне олардың систематикасы, морфологиясы, 

физиологиясы, биохимиясы, эволюциясы, экожүйелердегі рөлі, сондай-ақ практикалық 

қолдану мүмкіндіктері кіреді. 

БД ВК 5 

21.  Шұғыл медицина 
Иньекциялық процедуралар жүргізу үшін дағдыларды меңгереді, алғашқы медициналық 

көмек көрсету үшін дағдыларды меңгереді 
БД ВК 3 

22.  Биостатистика 
Олар кез-келген деректерді, дисперсияны талдау үшін сандық және сапалық деректерді 

зерттейді 
БД ВК 9 

23.  
Денсаулық сақтаудағы 

менеджмент негіздері 

Денсаулық сақтаудағы менеджмент заңдылықтарын зерттейді. Билік түрлері, жанжал 

жағдайлары, қызметкерлерді ынталандыру. БД КВ 3 

24.  
Денсаулық сақтаудағы 

Маркетинг негіздері 

Денсаулық сақтау жүйесіндегі маркетингтік қызметті зерттеу. Медициналық қызметтер 

маркетингі, Медициналық тауарлар маркетингі. БД КВ 3 

25.  
Проф.орыс.\ қаз.яз  Олар кәсіби, атап айтқанда медициналық қызметке байланысты терминдерді зерттейді. 

БД ВК 5 

26.  
Жалпы патология Олар жасушалар мен олардың құрылымдарының патологиясын зерттейді. 

БД КВ 5 

27.  
Ғылыми компонент Студент студенттік ғылыми мектеп аясында ғылыми жұмыс жүргізеді. Соңында студент 

міндетті түрде ғылыми жұмыс тақырыбы бойынша тезис жариялауы керек. БД ВК 4 
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28.  

Экономика негіздері 

және қаржыландыру 

Денсаулық. 

Зерттеуде қозғайтын кең ауқымды мүдделерін байланысты адам, оның өмірімен, 

қызметімен, жұмысымен, тұтынумен, отбасы, денсаулығы, білімі бар. Денсаулық сақтау 

жүйесін қаржыландыру. 
БД ВК 5 

29.  

Қоғамдық денсаулық 

негіздері 

Денсаулық пен оны анықтайтын факторларды кешенді бағалауды; қала және ауыл халқына 

медициналық көмектің ұйымдастырушылық нысандарын; санитариялық-

эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз етуді; Денсаулық сақтау экономикасын; 

медициналық мекемелердегі менеджмент пен маркетингтің ерекшеліктерін; денсаулық 

сақтауды басқарудың қазіргі заманғы ерекшеліктерін зерделейді 

БД ВК 5 

30.  

Персоналды басқару Персоналды басқару метолдарын зерттейді. кәсіпорынды өзіне жүктелген еңбек 

функцияларын сапалы орындай алатын білікті қызметкерлермен қамтамасыз ету және 

кадрларды оңтайлы пайдалану. 
БД КВ 5 

31.  
Медициналық заңнама ҚР негіздері мен құқықтарын зерделейді. Денсаулық сақтау саласындағы заңнамалық 

құжаттар. БД КВ 5 

32.  

Халықтың денсаулығын 

нығайту 

Олар қоршаған орта сапасының нашарлауын, әсіресе улы химикаттар, қауіпті қалдықтар, 

радиация және басқа факторлардың әсерінен ауаның, судың және топырақтың ластануын 

зерттейді, 
БД КВ 3 

33.  

Медициналық 

паразитология 

Зерттеуде қозғайтын кең ауқымды мүдделерін байланысты адам, оның өмірімен, 

қызметімен, жұмысымен, тұтынумен, отбасы, денсаулығы, білімі бар. Денсаулық сақтау 

жүйесін қаржыландыру. 
БД КВ 4 

34.  

Коммуналдық гигиена Денсаулық пен оны анықтайтын факторларды кешенді бағалауды; қала және ауыл халқына 

медициналық көмектің ұйымдастырушылық нысандарын; санитариялық-

эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз етуді; Денсаулық сақтау экономикасын; 

БД КВ 5 
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медициналық мекемелердегі менеджмент пен маркетингтің ерекшеліктерін; денсаулық 

сақтауды басқарудың қазіргі заманғы ерекшеліктерін зерделейді 

35.  

Балалар мен 

жасөспірімдер 

гигиенасы 

Олар гигиена саласын зерттейді, әр түрлі қоршаған орта факторларының балалар ағзасына 

әсерін зерттейді және физикалық және ақыл-ой жағынан толыққанды дамуды қамтамасыз 

ететін толыққанды гигиеналық өмір сүру жағдайларын жасау үшін баланың қоршаған 

ортасына қойылатын гигиеналық талаптарды және оның стандарттарын әзірлейді 

БД  КВ 5 

36.  
Еңбек гигиенасы Олар гигиенаның бұл саласын зерттейді, еңбек жағдайлары мен сипатын, олардың адам 

денсаулығы мен функционалды жағдайына әсерін зерттейді  БД КВ 5 

37.  

Тамақтану гигиенасы Олар гигиена салаларының бірін зерттейді, жынысы мен жасына, кәсібі мен еңбек 

сипатына, климаттық жағдайлар мен физикалық белсенділікке, ұлттық және басқа да 

ерекшеліктерге байланысты адамның толық және ұтымды тамақтану мәселелерін зерттейді 
БД КВ 5 

38.  

Клиникалық 

эпидемиология және 

док негіздері.бал 

Дәлелді медицина зерттелуде - бұл белгілі бір науқасты емдеуді таңдау үшін ең жақсы 

клиникалық зерттеулердің нәтижелерін қолдану, бұл ең жақсы ғылыми дәлелдерді 

клиникалық тәжірибемен және пациенттердің күтуімен біріктіру 
БД КВ 3 

39.  
Эпидемиология Инфекциялық емес эпидемиология, инкубациялық кезең, берілу жолдары мәселелерін 

зерделейді. Жасау БД КВ 6+3 

 

40.  
Қоғамдық денсаулық 

сақтау 

Ол өмір сүру факторларының адамға әсерін зерттейтін және адам өмірінің жағдайларына 

оңтайлы талаптарды жасайтын медицина ғылымының осы саласын зерттейді  БД КВ 5 

41.  

Денсаулық сақтаудың 

ақпараттық жүйелері 

Қазақстан Республикасының электрондық денсаулық сақтау саласын дамыту 

тұжырымдамасы (бұдан әрі – тұжырымдама) қолданыстағы модельді пациенттің 

қажеттіліктеріне қайта бағдарлау, медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін 

БД КВ 4 
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арттыру мақсатында бекітілді. 

42.  
Әкімшілік менеджмент Денсаулық сақтау ұйымдарындағы менеджмент мәселелерін зерделейді. Денсаулық 

сақтаудағы ұйымның құрылымы туралы. БД КВ 4 

43.  
Бизнесті жоспарлау 

негіздері 

Бизнес-операцияларды, іс-қимылдарды жүзеге асыру жоспарын зерделейді ... Денсаулық 

сақтау жүйесіндегі жаңғырту мен технологиялық дамудың экономикалық негіздері. БД КВ 5 

44.  
Көшбасшылық және 

топтық жұмыс 

Көшбасшылық, командада жұмыс істеу, қызметкерлерді ынталандыру мәселелерін 

зерделейді БД КВ 4 

45.  

Мемлекеттік-

эпидемиологиялық 

қадағалау 

Халықтың денсаулығын және адамның тіршілік ету ортасын қорғау мақсатында халықтың 

санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету саласындағы 

бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу жөніндегі қызметті зерделейді[1]. 

Мақсаты 

БД ВК 5 

46.  
Нутрициология Ол өмір сүру факторларының адамға әсерін зерттейтін және адам өмірінің жағдайларына 

оңтайлы талаптарды жасайтын медицина ғылымының осы саласын зерттейді  БД КВ 4 

47.  

Міндетті әлеуметтік 

медициналық 

сақтандыру 

Қазақстан Республикасының электрондық денсаулық сақтау саласын дамыту 

тұжырымдамасы (бұдан әрі – тұжырымдама) қолданыстағы модельді пациенттің 

қажеттіліктеріне қайта бағдарлау, медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін 

арттыру мақсатында бекітілді. 

БД ВК 4 

48.  
Инфекциялық аурулар Денсаулық сақтау ұйымдарындағы менеджмент мәселелерін зерделейді. Денсаулық 

сақтаудағы ұйымның құрылымы туралы. БД КВ 3 
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Құзыреттер бойынша пәндерді бөлу матрицасы 

№ Пән 
ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

КК 

1 

КК 

2 

КК 

3 

КК 

4 

КК 

5 

КК 

6 

1 
Иностранный язык +  +        

2 
Информационно-коммуникационные технологии +  +        

3 
Казахский (Русский) язык   +        

4 
Модуль социально политических знаний +          

5 
Современная история Казахстана +          

6 
Физическая культура-1 +          

 
Физическая культура-2 +          

7 
Философия +          

8 
Генетика и молекулярная биология     +      

9 
Основы физиологии     +      

10 
Основы анатомии     +      

11 
Окружающая среда и здоровье 1     +      

12 
Менеджмент научных исследований     +      
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13 
История медицины     +      

14 
Генетика и молекулярная биология     +      

15 
Профессиональный ориентированный англ.яз     +      

16 
Общая гигиена     +      

17 
Организация СЭС     +      

18 
Основы дезинфекционного дела     +      

19 
Гигиена ЛПУ     +      

20 
Микробиология     +      

21 
Неотложная медицина     +      

22 
Биостатистика     +      

23 
Основы менеджмента в здравоохранении     +      

24 
Основы маркетинга в здравоохранении     +      

25 
Проф.рус.\ каз.яз     +      

26 
Общая патология     + 

 

     

27 
Научный компонент     +      



G-041.09.03.06-2020 
Баклавриат  бойынша білім 

бағдарламасы 
Ред. 01. бет. 22 - 35 

 

22 
 

28 
Обязательное социальное медицинское страхование     + + + + + + 

29 
Основы экономики и финансирование здр.     + + + + + + 

30 
Основы общественного здоровья     + + + + + + 

31 
Управление персоналом     + + + + + + 

32 
Медицинское законодательство     + + + + + + 

33 
Укрепление здоровья населения     + + +    

34 
Медицинская паразитология     + + +    

35 
Коммунальная гигиена     + + +    

36 
Гигиена детей и подростков     + + +    

37 
Гигиена труда     + + +    

38 
Гигиена питания     + + +    

39 
Основы клинической эпидемиологии и док.мед     + + +    

40 
Эпидемиология     + + + + + + 

41 
Государственный санитарно –эпидемиологический надзор     + + +    

42 
Общественное  здравоохранение     + + +    
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43 
Лидерство и работа в команде     + + + + + + 

44 
Основы бизнес планирования     + + + + + + 

45 
Административный менеджмент     + + + + + + 

46 
Инфекционные болезни     + + + + + + 

 

 

4. Бағалау критерийлері  

 

Мамандықты оқыту бағдарламасын сәтті жүзеге асыру үшін резидент жеке пәндердің талаптарын (критерийлер оқу бағдарламасында 

белгіленген), сонымен қатар жалпы бағдарлама талаптарын орындауы керек. 

 

Пәннің қорытынды бағасы (ПҚБ) – келесі формула бойынша есептеледі: 

                   , мұндағы 

ФБ (формативті бағалау) –резиденттің пән бойынша теориялық және / немесе практикалық жетістіктерін бағалау (ротация). 

Қалыптастырушы бағалау саны әр пән бойынша бөлек анықталады. Барлық ФБ орташа балы есепке алынады, оның үлесі ПҚБ-тың 30% 

құрайды; 

ЖБ (Жиынтық бағалау) –пән бойынша теориялық және / немесе практикалық емтихан. Жиынтық бағалау құрылымындағы теориялық 

және практикалық бөліктердің арақатынасы әр пән бойынша бөлек анықталады. ЖБ меншікті салмағы ПҚБнің 70% құрайды; 

 

Қорытынды аттестаттауға оқу бағдарламасын аяқтаған және жеке оқу жоспарын аяқтаған резидентура студенті жіберіледі. 

Қорытынды аттестаттаудың мақсаты - резидентура бағдарламасы аяқталғаннан кейін алынған оқу нәтижелері мен құзыреттіліктерін бағалау. 

Қорытынды аттестаттау оқытудың қорытынды нәтижелеріне сәйкес жүзеге асырылады және екі кезеңнен тұрады: 

1) білімді бағалау (компьютерлік тестілеу); 

2) дағдыларды бағалау. 

Қорытынды аттестаттаудың мақсаты - резидентура білім беру бағдарламасын оқып біткеннен кейін түлектердің кәсіби дайындығын 

бағалау. Бағдарлама бойынша білім мен дағдыларды бағалаудың оң нәтижелерін алғаннан кейін резидентке резидентураны аяқтағаны 

туралы анықтама беріледі. Сондай-ақ, бұл мәліметтер маман сертификатын беруге негіз болып табылады. 

Сабақ беру әдістері:  
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Оқытудың теориялық бөлігі-дәріс/видео дәріс, әңгіме, пікірталас, MCQ, TBL, әдеби шолу жазу сияқты оқыту түрлерін қамтиды. 

Оқытудың практикалық бөлігі-жағдайларды талдау (CBL, КБР), зерттеулер мен ғылыми жұмыстар жүргізу, практикалық дағдыларды 

оқыту және тапсыру (МКЭ, DOPS, SP, PS тарта отырып OSCE, рөлдік ойындар, ситуациялық есептерді шешу), зертханалық сабақтар, 

кері байланыспен басқарылатын практика, бөлімшедегі/амбулаториядағы практикалық жұмыс (күндізгі және/немесе түнгі кезекшілікті 

қоса алғанда), өндірістік практика. 

 

Кесте 2. Симптомдар мен жағдайларды анықтаудағы әрекеттер деңгейі 

№ Қысқартулар Деңгей / кезең 

1 SPUD S (Закрепляет) Проблеманы айқындау 

P (планирует) Мәселені шешу жоспарын құру 

U (применяет или управляет) Мәселені шешу үшін жоспарды пайдалану 

D (оценивает) Нәтижелерді бағалау 

 

Кесте 3. Симптомдар мен жағдайлардың тізімі 

№ 
А. Симптомдар мен жағдайлардың 

Игеру 

деңгейі 

1.  Сарғаю DD 

2.  Естен тану DD 

3.  Ентігу DD 

4.  Ісіну DD 

5.  Дауыссыз DD 

6.  Құрысулар DD 

7.  Құрғақ ауыз DD 

8.  Терідегі бөртпе (макулярлы макулопапулезді, буллезді, везикулярлы) DD 
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 B. сот және / немесе психоәлеуметтік жағдайлар  

9.  Назар жетіспеушілігі, гиперактивтілік SPUD 

10.  Мүгедектік SPUD 

11.  Оқудағы бұзушылықтар SPUD 

12.  Улану SPUD 

13.  Құқықтық жағдайлар және міндеттер SPUD 

14.  Тамақтану мінез-құлқымен байланысты проблемалар SPUD 

15.  Алкогольді тұтыну мен нашақорлыққа байланысты проблемалар, SPUD 

16.  Тәуекелдерді басқару және медициналық немқұрайлылық, ятрогения SPUD 

 C. денсаулық жағдайы  

17.  Ана мен бала денсаулығы SPUD 

18.  Иммундау SPUD 

19.  Кәсіби Денсаулық SPUD 

20.  Гимнастика және дене белсенділігі SPUD 

21.  Өмірдің әртүрлі кезеңдеріндегі Денсаулық (жүктілік, босану, босанғаннан кейінгі кезең, жаңа туған нәресте, 

балалық шақ, Жастық шақ, жетілу, менопауза-андропауза, Кәрілік, терминалды кезең, өлім) 

SPUD 

22.  Созылмалы аурулардың алдын алу SPUD 
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23.  Мектеп денсаулығы SPUD 

24.  Денсаулықты нығайту SPUD 

25.  Басым топтарға, қауіпті топтарға / осал топтарға арналған медициналық қызметтер SPUD 

26.  Денсаулық көрсеткіштерін анықтау және пайдалану SPUD 

27.  Дұрыс тамақтану және өмір салтын өзгерту SPUD 

28.  Салауатты жыныстық өмір SPUD 

29.  Саяхат денсаулығы SPUD 

30.  Әлеуметтік гигиена (Қоғамдық денсаулық) SPUD 

31.  Қоғамның денсаулық проблемалары мен медициналық қажеттіліктерін анықтау SPUD 

32.  Қазақстанда медициналық қызмет көрсету SPUD 

33.  Репродуктивті денсаулық және құқықтар SPUD 

34.  Денсаулық қарттар SPUD 

35.  Иондаушы сәулеленудің адам ағзасына әсері SPUD 

36.  Дұрыс тамақтанбау SPUD 

 
PD. Қоршаған орта (физикалық орта, Әлеуметтік-мәдени орта) / жаһандық жағдайлар 

 

37.  Қоршаған орта мен денсаулық арасындағы өзара әрекеттесу SPUD 
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38.  Ауа  SPUD 

39.  Су SPUD 

40.  Топырақ SPUD 

41.  Шудың ластануы SPUD 

42.  Діріл SPUD 

43.  Электромагниттік сәуле SPUD 

44.  Радиация SPUD 

 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы (өндірістік жарақаттар, кәсіптік ауруларды басқару). SPUD 

 Мәселелері көші-қон SPUD 

45.  Урбанизация мен жаһандануға байланысты мәселелер SPUD 

46.  Төтенше жағдайларда (жер сілкінісі, су тасқыны, індет, ядролық, биологиялық және химиялық зақымданулар) 

медициналық қызмет көрсету) 

SPUD 

47.  Денсаулық сақтау жүйесі және экономика SPUD 

48.  Қоғамдағы жұқпалы аурулармен күрес SPUD 

49.  Жыныс және денсаулық SPUD 

50.  Темекі, алкоголь және заттарды пайдалану мәселелері SPUD 

51.  Кедейлік пен жұмыссыздыққа байланысты проблемалар SPUD 
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52.  Карантиндік инфекциялар кезіндегі эпидемиологиялық қадағалау SPUD 

 

Кесте 4. Аурулардың/клиникалық проблемалардың даму деңгейі 

Игеру 

деңгейлері: 

Мазмұны 

E Төтенше жағдайды анықтауға және шұғыл көмек көрсетуге қабілетті  

PD Алдын-ала диагноз қоюға, инвазивті араласуларға күдіктенуге және науқасты мамандандырылған маманға беруге қабілетті  

PD Диагностикалауға (тексеру жоспарын тағайындауға және тексеру нәтижелерін түсіндіруге), емдеу туралы ақпарат алу үшін 

маманға жіберуге қабілетті 

DT Диагноз қоюға және емдеуге қабілетті 

FF Алғашқы медициналық-санитариялық көмек жағдайында ұзақ мерзімді байқау мен бақылауды дербес жүргізуге қабілетті 

Ff Қажетті мамандармен коллаборацияда алғашқы медициналық-санитарлық көмек жағдайында ұзақ мерзімді бақылау мен 

бақылау жүргізуге қабілетті 

P Алдын алу шараларын қолдануға қабілетті (бастапқы / екінші / үшінші профилактика) 

 

 

Кесте 5. Аурулар/клиникалық мәселелер тізімі 

№ Аурулар / клиникалық проблемалар 

 

оқыту 

деңгейі 

Органдар жүйесі 

1.  
А вирустық гепатиті 

PD-P 
Асқазан-ішек 

2.  
Вирусты гепатит B 

PD-P 
Мультисистемалық 
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3.  
Вирусты гепатит C 

PD-P 
Мультисистемалық 

4.  
D вирустық гепатиті 

PD-P 
Мультисистемалық 

5.  
G вирустық гепатиті 

PD-P 
Мультисистемалық 

6.  
Е вирустық гепатиті 

PD-P 
Асқазан-ішек 

7.  
Ауруханаішілік инфекция) 

P 
Мультисистемалық 

8.  
Тұмау 

DT-P 
Мультисистемалық 

9.  
Коронавирустық инфекциялар 

PD-P 
Респираторлық  

10.  
Менингококк инфекциясы 

PD-P 
 

11.  
Жазатайым оқиғалар (электр тогының соғуы, биіктіктен құлау, суға бату және т. б) 

E-P 
Мультисистемалық 

12.  
Сусыздандыру 

E-P Мультисистемная 

13.  
Үсік шалу 

PD-E-P Мультисистемная 

14.  
Тамақтанудың бұзылуы, анорексиялық жүйке, булимия PD-P 

 

Нервно-двигательная  

 

15.  
Мінез-құлықтың бұзылуы 

PD 
Нервная система и 

органы чувств 

16.  
Су-электролит балансының бұзылуы (натрий, калий, кальций, магний, фосфор) 

PD-E-P 
Мультисистемалық 

17.  
Қант диабеті 

PD-P 
Эндокриндік 

18.  
Сепсис 

PD-E-P 
Мультисистемалық 
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19.  
Сібір жарасы 

PD-P 
Мультисистемалық 

20.  
Силикоз 

PD-P 
Респираторлық  

21.  
Силикатоздар 

PD-P 
Респираторлық 

 

Кесте 6. Негізгі медициналық процедуралар мен дағдыларды игеру деңгейлері 

Игеру деңгейі Сипаттамасы 

1 Процедураның қалай орындалатынын біледі және нәтижелерін науқасқа және / немесе олардың туыстарына түсіндіреді 

2 

Төтенше жағдайда процедураны басшылыққа / директиваға сәйкес орындайды 

3 Күрделі емес, жалпы жағдайларда / жағдайларда орындайды 
4 * Қиын жағдайларды / жағдайларды қоса алғанда 

* Алдын-ала бағалау / бағалау жасайды, қажетті жоспарларды жасайды және жүзеге асырады және пациенттер мен туыстарға /  

қауымдастықтарға процесс пен оның нәтижелері туралы хабарлайды 

 

Кесте 7. Негізгі медициналық рәсімдердің тізімі 

A Тарих / Тарих жинағы 
Игеру 

деңгейі 

1 Эпидемиологиялық анамнез жинау 4 

B Жалпы және арнайы тексеру   

1 
Өмірлік маңызды функцияларды бағалау (дене температурасы, жүрек соғу жиілігі, тыныс алу жиілігі, қан қысымы) 

4 

2 
Ересектердегі антропометриялық деректерді анықтау және бағалау 

4 

3 
Балалардағы антропометриялық деректерді анықтау және бағалау 

4 

4 
Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын кешенді бағалау 

4 

5 
Мектепке дейінгі және мектеп мекемелерінде оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруды бағалау 

4 
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6 
Халықтың әртүрлі топтарының нақты тамақтануын бағалау 

4 

7 
Мәзір-орналасу бойынша нақты жеке тамақтануды есептеу 

 

8 
Тамақтану жағдайын бағалау 

4 

9 
Тамақ өнімдерінің сапасын бағалау 

4 

10 
Шұғыл жағдайы бар пациенттерді қарау және бағалау 

2 

11 
Елді мекендердің топырағын бағалау 

4 

12 
Елді мекендерді санитарлық тазалау 

2 

13 
Метеофакторлардың адам ағзасына кешенді әсерін гигиеналық бағалау 

4 

14 

Микроклимат параметрлерін, Ауа ортасының сапасын, табиғи және жасанды жарықтандыруды, үй-жайларды жылытуды 

гигиеналық бағалау 4 

15 
Желдету тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу және гигиеналық бағалау: желдету көлемі, ауа алмасу жиілігі 

4 

16 Эпидемиологическое обследование очагов 4 

C 
Зертханалық және функционалдық диагностика / инвазивті емес процедуралар 

  

  1 
Тиісті жағдайларда зертханалық үлгіні алу және оны зертханаға тасымалдау 

2 

  2 
Суды зарарсыздандыру мүмкіндігі 

4 

  3 
Су сынамаларын алу 

4 

  4 
Судағы хлор деңгейін анықтау және бағалау 

4 
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  5 
Су сапасын бағалау 

4 

  6 
Топырақ сынамаларын алу және зертханалық зерттеуге дайындау 

4 

  7 
Жұмыс аймағының ауасында экспресс - әдіспен зиянды заттарды анықтау 

4 

  8 
Дозиметриялық және радиометриялық бақылау 

4 

  9 
Спирометрия, динамометрия нәтижелерін жүргізу және түсіндіру 

3 

 10 
Артериялық қан қысымын өлшеу 

4 

 11 
Су көзін санитарлық-гигиеналық тексеру 

4 

 12 
Тамақтан улануды санитариялық-гигиеналық тексеру 

4 

 13 
Тамақтанудың тиімділігін бақылау 

4 

 15 
Энергия мен қоректік заттарға қажеттілікті анықтау 

4 

 16 
Орналасу мәзірін құру 

4 

 17 
Тағамдарды зертханалық талдау үшін сынама алу 

4 

 18 
Тағамдардың энергетикалық құндылығын анықтау 

4 

 20 
Тамақ өнімдерінің санитарлық сараптамасы 

4 

21 
 Балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайын кешенді әдіспен бағалау 

4 

22 
Балалар мен жасөспірімдердің физикалық даму көрсеткіштерін өлшеу 

4 
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23 
 Регрессия шкаласы бойынша балалар мен жасөспірімдердің физикалық дамуын бағалау 

4 

 24 
Мектеп жиһазын гигиеналық бағалау 

4 

 25 
Оқу құралдары мен балалар тұрмысының заттарын гигиеналық бағалау 

4 

 26 
Оқушылардың күн тәртібі мен мектеп кестесін бағалау 

4 

 27 
Балалардың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз етуге қадағалау жүргізу  

4 

 29 
Өндірістік үй-жайлар ауасының тозаңдануын зерттеу 

4 

30 
Еңбек ауырлығы мен қауырттылығын бағалау 

4 

31 
Шу, діріл, иондамайтын электромагниттік сәулелену деңгейлерін анықтау 

4 

32 
Жұмыс қалпын бағалау 

4 

33 
Еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар алгоритмін әзірлеу 

4 

E 
Оқыту- 

  

  1 
Студенттер мен басқа да медицина қызметкерлерін оқыту 

3 

  2 
Жалпы санитарлық-гигиеналық шараларды өткізу бойынша нұсқаулық өткізу. 

3 

F 
Алдын алу және қоғамдық денсаулық 

  

                         

1 

Еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесін және күнделікті өмірдің белсенділігін бағалау 
3 

2 
Салауатты өмір салты мәселелері бойынша консультация беру  

4 
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3 
Отбасын жоспарлау бойынша кеңес беру 

3 

4 
Иммундау бойынша іс-шараларды жоспарлау 4 

5 
Егу жоспарын жасау  

4 

6 
Контрацепция әдістерін оқыту 

3 

7 
Профилактикалық іс-шаралар кезінде инфекциялар 

4 

8 
Қоғам үшін санитарлық-ағарту жұмысы 

4 

9 
Эпидемиологиялық әдістерді пайдалана отырып, қоғамдық денсаулық сақтаудағы проблеманы анықтау және шешу 

4 

10 
Аса қауіпті инфекциялар кезінде профилактикалық және эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу 

4 

11 

Дәрігерлік учаскеде инфекциялық аурулар кезінде профилактикалық және эпидемияға қарсы іс-шараларды 

ұйымдастыру және жүргізу 4 

12 
Медициналық персоналдың инфекциялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

4 

13 
Инфекциялық аурулар кезінде дезинфекциялау іс-шараларын ұйымдастыру және жүргізу 

2 

14 
Төтенше жағдайлар кезіндегі радиациялық, химиялық жағдайды бағалау 

3 

15 
ҚТҚ жинау, сақтау және залалсыздандыру 

3 

16 
Емдеу-алдын алу мекемелерінде гигиеналық режимнің сақталуын инфекциялық бақылау 

4 

G 
Жазбаларды жүргізу 

  

1 
Есептер жасау 

4 



G-041.09.03.06-2020 
Баклавриат  бойынша білім 

бағдарламасы 
Ред. 01. бет. 35 - 35 

 

35 
 

2 
ҚР медициналық ақпараттық жүйелерімен жұмыс істей білу 

4 

3 
Инфекциялық ауру ошағын эпидемиологиялық тексеру картасын толтыру 

4 

4 
Тамақтан улануды тексеру актісін жасау 

4 

5 
Кәсіптік ауру туралы хабарламаны ресімдеу 

4 

6 
Жұқпалы ауру, тамақ, қатты кәсіби улану туралы шұғыл хабарламаны ресімдеу 

4 

7 
Жұмысшылардың сырқаттанушылығын талдау 

4 

8 
Өндірістік жарақаттануды талдау 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


