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КІРІСПЕ 

1. 8D10101 - Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша 

түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері (ғылыми-педагогикалық 

бағыт бойынша): 

Қабылдау емтиханының Мақсаты  психология, саясат және денсаулық 

сақтауды басқару, ғылыми дайындық, ғылыми шығармашылық әдіснамасын 

және заманауи ақпараттық технологияларды, ғылыми ақпаратты алу, өңдеу 

және сақтау әдістерін меңгеру және ғылыми-зерттеу және ғылыми - 

педагогикалық қызметке дайындығын тексеру. 

 

Қабылдау емтиханының міндеттері меңгеру деңгейін бағалау: 

 

1. Психология негіздері. 

2. Пән терминологиясы. 

3. Қоғамдық денсаулық сақтаудың негізгі ұғымдары, оның өзекті 

мәселелері және оларды шешу жолдары. 

4. ҚР халқының денсаулығын сақтау саясаты мен  Қазақстан денсаулық 

сақтау жүйесін қалыптастыру негіздері; 

5. Ғылыми зерттеу әдістерін, оларды медицинада және қоғамдық 

денсаулық сақтауда қолдану; 

6. Дәлелді медицинаның негізгі ұғымдары және оның денсаулықты 

нығайтудағы рөлі. 

 

1. Докторантураға түсетін тұлғалардың дайындық деңгейіне 

қойылатын талаптар 

Докторантураға «магистр» дәрежесі және кемінде 1 (бір) жыл жұмыс 

өтілі бар немесе медициналық мамандықтар бойынша резидентурада оқуды 

аяқтаған және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдарында («Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру 

(медицина)»білім беру саласы бойынша) алдын ала іріктеу рәсімінен өткен 

тұлғалар қабылданады. Докторантураның білім беру бағдарламаларын 

меңгергісі келетін тұлғалардың алдыңғы білім деңгейі: 6М110100 – 

«Медицина», 6М110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау», 6М110300- 

«Мейірбике ісі», 6М110400 – «Фармация», 6М110500 – «Медициналық – 

профилактикалық іс», 6м110600 – «Денсаулық сақтау менеджменті», 

6М050600 – «Экономика», 6М050700 – «Менеджмент» мамандықтары 

бойынша магистратура 6М051300 – «Әлемдік экономика», 6М030100 – 

«Юриспруденция», резидентура (барлық мамандықтар). 

ДОКТОРАНТУРАҒА ТҮСУШІ ТҰЛҒАЛАР: 

Білуі тиіс: 

- Қоғамдық денсаулық сақтаудың іргелі және қолданбалы аспектілері, 

оның қазіргі дамуының негізгі кезеңдері, білім жүйесіндегі қоғамдық 

денсаулық сақтау туралы ғылымның рөлі мен орны, қолданбалы есептерді 

шешу үшін теориялық білімді қолдану жолдарын. 
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Дағдылану тиіс: 

- ғылыми ақпаратты талдау, жүйелеу және жалпылау, негізгі 

гипотезалар мен қорытындыларды тұжырымдау, Қоғамдық денсаулық 

сақтаудың теориялық және қолданбалы мәселелерін шешуде таным әдістері 

мен заманауи ақпараттық технологияларды қолдануды. 

Меңгеруі тиіс: 

Қоғамдық денсаулық сақтау пәндерінің терминологиясымен, қазіргі 

заманғы білім беру ақпараттық технологияларымен, жоғары және орта оқу 

орындарында бейінді мамандық бойынша пәндерді оқыту дағдыларымен, 

қазіргі заманғы қоғамдық денсаулық сақтау мәселелеріндегі  

аргументацияларды, полемика және сендіруді. 

Мамандыққа сай емес білімі бар қабылдауға ниет білдірген тұлғалар 

қарастырылмаған.  

 

8D10101 - Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы үшін 

қабылдау емтиханына арналған сұрақтар тізімі 

 

Пән: Биостатистика 

 

Қоғамдық денсаулық сақтаудағы Биостатистика. Биостатистика 

объектілері, пәні және міндеттері. Медициналық-биологиялық зерттеулерде 

қолданылатын өлшеу шкалаларының негізгі түрлері. Сандық және сапалық 

белгілері. Биостатистикадағы өлшеулердің үміттілігі мен сенімділігі. 

Жиынтық параметрлерін бағалау. Дисперсиялық талдау негіздері. 

Дисперсиялық талдау, қоғамдық денсаулық сақтаудағы негізгі ұғымдары мен 

қолданылуы. Эпидемиологиялық талдаудағы статистикалық әдістер. 

Корреляция және регрессия. Статистикалық зерттеулерді жоспарлау және 

ұйымдастыру. Негізгі статистикалық әдістер. Медико-биологиялық 

эксперимент кезеңдері. Деректерді өңдеудің статистикалық әдісін таңдау. 

Биостатистикада заманауи ақпараттық-есептеу техникасын қолдану. 

Биомедициналық мәліметтерді талдауға арналған статистикалық пакеттер. 

Статистикалық пакеттердің жіктелуі. Дербес компьютерлерде жұмыс істейтін 

статистикалық пакеттерге қойылатын қазіргі заманғы талаптар. 

 

Әдебиет: 

1. Жидкова О.И. Медицинская статистика (конспект лекций). – М. 

«Эксмо», 2007. 

2. Савилов Е.Д., Мамонтова Л.М. и др. Применение статистических 

методов в эпидемиологическом анализе. – М. «МЕД пресс-информ», 2004. 

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

4. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. 

Применение пакета прикладных программ STATISTICA. М, Медиасфера, 

2002.  
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5. Жижин К.С. Медицинская статистика. – Высшая школа. Феникс. 

Ростов-на-Дону, 2007. 

6. Банержи А. Медицинская статистика понятным языком. М., 

Практическая медицина, 2007. 

7. Сергиенко В.И., Бондарева И.Б. «Математическая статистика в 

клинических исследованиях». М., «ГЭОТАР - Медиа», 2006. 

8. Гланц С. Медико-биологическая статистика McGraw-Hill, 1994; – 

М.: Практика, 1998. - 459 с.  

9. Биостатистика. Планирование, обработка и представление 

результатов биомедицинских исследований при помощи системы SAS 

Плавинский С.Л. ИД СПбМАПО, 2005.  

10. Петри А., Сэбин К. Наглядная статистика в медицине. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2003. - 140 с.  

11. Платонов А.Е. Статистический анализ в медицине и биологии. – М.: 

РАМН, 2000. 

 

Пән: "Қоғамдық денсаулық сақтау» 

 

Қоғамдық денсаулық пен денсаулық сақтаудың теориялық негіздері 

ғылыми және оқу пәні ретінде. Қоғамдық денсаулық сақтаудың құқықтық 

және ұйымдастырушылық негіздері Қазақстан Республикасының 

Конституциясы. "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" 

Қазақстан Республикасының Кодексі. Денсаулық сақтау саласындағы 

мемлекеттік саясаттың принциптері. Денсаулық сақтау жүйесінің құрылымы. 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі. 

Қоғамдық денсаулықты зерттеу әдістемесі. Халықтың денсаулығын 

сандық және сапалық бағалау. Халық денсаулығының түрлі көрсеткіштеріне 

әлеуметтік және экономикалық факторлардың әсерін бағалау. Халықтың 

денсаулық жағдайына мониторинг жүргізу.  Тұрғындардың денсаулық 

индикаторы. Демографияның медициналық-әлеуметтік аспектілері. 

Халықтың аурушаңдығы және оны зерттеу әдістері. Халық денсаулығының 

жағдайын кешенді бағалау үшін аурушаңдық статистикасының маңызы. 

Әлеуметтік маңызы бар аурулар және айналасындағыларға қауіп төндіретін 

аурулар туралы түсінік. Аурулардың алдын алу және салауатты өмір салтын 

қалыптастыру (СӨС). 

Ұсынылған әдебиеттер: 

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. – 2-е 

изд., перераб. и доп.. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.  

2. Общественное здоровье и здравоохранение /Под ред. В.А. Миняева, 

Н.И. Вишнякова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 528 с. 3. Юрьев В.К., 

Куценко Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение. - С.-Петербург, 

2000.- 914 с.  
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3. Аканов А.А. Политика охраны здоровья населения в Казахстане: 

Опыт разработки, реализации национальных программ здравоохранения и 

перспективы на 2010-2015 годы. – Астана, 2005. – 243 с.  

4. Аканов А.А., Куракбаев К.К., Чен А.Н., Ахметов У.И. Организация 

здравоохранения Казахстана. – Астана-Алматы, 2006. – 231 с.  

5. Аканов А.А., Девятко В.Н., Кульжанов М.К. Общественное 

здравоохранение в Казахстане: концепция, проблемы и перспективы. – 

Алматы, 2001.– 100 с.  

6. Медик В.А. Заболеваемость населения: история, современное 

состояние и методология изучения. – М.: Медицина, 2003. – 512 с.  

7. Медик В.А. Руководство по статистике здоровья и 

здравоохранения. – М.: Медицина, 2006. – 528 с.  

8. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью 

и здравоохранению. – В 3-х частях. – М.: Медицина, 2003.  

9. Муминов Т.А., Камалиев М.А. Анализ здравоохранения с позиций 

социального маркетинга. – Алматы, 2003. – 170 с.  

10. Тульчинский Т.Х., Варавикова Е.А. Новое общественное 

здравоохранение: Введение в современную науку. – Иерусалим, 1999. – 1049 

с. 

 

«Эпидемиология» пәні. 

Эпидемиология ғылым ретінде. Негізгі терминдер мен ұғымдар. 

Медицина ғылымдары, Медициналық білім және практикалық денсаулық 

сақтау құрылымындағы эпидемиология орны. Эпидемиологиялық зерттеу 

әдістері. Сипаттама және талдамалық  зерттеулер. Жүйелі шолу.Метаанализ. 

Эпидемиологиялық деректерді жинау. Бастапқы мәліметтер, статистикалық 

көрсеткіштер, мәселелерді бағалау, гипотезаларды тұжырымдау. 

Эпидемиологиялық зерттеулер деректерін өңдеу және талдау. 

Эпидемиологиялық деректерді көрнекі ұсыну. Клиникалық эпидемиология. 

Эпидемиологиялық Скринингтің аспектілері. Эпидемиологиядағы себеп-

салдарлық байланыстар. Қоғамдық денсаулыққа және денсаулық сақтауды 

басқаруда эпидемиологиялық әдістерді қолдану. Медициналық араласуларды 

кешенді бағалау. Шешім қабылдауды талдау. Медициналық мекемелер мен 

бағдарламалардың қызметін бағалау. Әлеуметтік саясатты қалыптастырудағы 

эпидемиологияның рөлі. 

 

Әдебиет: 

1. В.В.Власов «Эпидемиология», Изд-во: ГЭОТАР-Медиа. – 2004. 459 c.  

2. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология: основы 

доказательной мещицины, – М.: МедиаСфера, 1998. - 350 с.  

3. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к 

практическим занятиям: учебное пособие / Под ред. В.И. Покровского, Н.И. 

Брико. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 400 с. 
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4. Чистенко Г.Н. Общая эпидемиология: Учебное пособие. – Минск, 1997. - 

115 с.  

5. Биглхол Р., Бонита Р., Кьельстрем Т. Основы эпидемиологии: ВОЗ. – 

Женева, 1994. – 259 с.  

 

 

«Дәлелді медицина негіздері» пәні 

 

Медицинаға дәлелді немесе ғылыми негізделген кіріспе (ЕВМ). Клиникалық 

эпидемиология және дәлелді медицина принциптері. Дәлелді медицинаның 

клиникалық эпидемиологиямен және биологиялық статистикамен өзара 

байланысы. Эпидемиологиядағы этикалық мәселелер. Әлеуметтік эпидемиология 

туралы түсінік. Дәлелді медицинадағы зерттеу әдістері. Дәлелді медицинаның 

мәліметтер базасы. 

 

Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

1. Р.Флетчер, С.Флетчер, Э.Вагнер «Клиническая эпидемиология. Основы 

доказательной медицины», М., 2001  

2. Т.Гринхальх «Основы доказательной медицины», М., 2006  

3. В.В. Власов Введение в доказательную медицину. М.: Медиа. Сфера, 2001.- 

392 с. 

4. Принципы клинической практики, основанной на доказанном. Рабочая 

группа по доказательной медицине под ред. Гордона Гайятта, Драммонда Ренни., 

М., 2003.  

5. Доказательная медицина. Ежегодный справочник. М.  

6. В.В.Власов «Эпидемиология», М., 2004. 10.Е.Шарон, В.Страус и др. 

Медицина, основанная на доказательствах. Перевод В.В. Власова и К.И. 

Сайткулова. Москва 2010.  

7. Окружающая среда и доказательная профилактическая медицина. Т.А. 

Муминов, Б.А. Неменко, Алматы. 2005  

8. Стратегия поиска медицинской информации. Термины и ресурсы интернет. 

Кожабекова С.Н., Ошибаева А.Е. и др. Алматы 2008. 

 

«Ғылыми зерттеулер әдіснамасы негіздері» пәні 

 

Медицинадағы ғылыми зерттеулер. Ғылыми және зерттеу бағдарламалары. 

Зерттеу әдіснамасы. Сипаттама және аналитикалық зерттеулер. Жүйелі шолу. 

Мета-талдау. Ақпарат жинау. Деректерді өңдеу. Зерттеулерді талдау және 

тұжырымдар мен ұсыныстарды тұжырымдау. ҒЗЖ нәтижелерін енгізу, зияткерлік 

құқықтарды қорғау (патенттеу). Ғылыми-зерттеу жұмысын рәсімдеудің жалпы 

талаптары мен ережелері. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын рецензиялау. Ғылыми 

материалдарды баспада жариялауға дайындау. Рецензияланатын журналдардағы 

жарияланымдар, мақала жазудың жалпы ережелері. 
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Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

 

1. Кожухар В.М. Основы научных исследований. Учебное пособие Кожухар 

В.М. Дашков и К 2010 // ЭБС IPRbooks. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru/ 

2. Болдин А.П. Основы научных исследований: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / А.П.Болдин, В.А.Максимов. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 336 с. 

3. Методология научных исследований: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. — М.: Издательство Юрайт, 2015. 

— 290 с. — Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 

4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.:  Дашков 

и К*, 2007. - 244 с.   

5. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.: Дашков 

и К*, 2008. - 244 с.   

6. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.: Дашков 

и К*, 2012. - 244 с.   

7. Корякин, А.И. Основы научных исследований и творчества. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.И. Корякин, В.Г. Проноза; ФГБОУ ВПО «Кузбас. 

гос. техн. ун-т им. Т.Ф. Горбачева», Каф. открытых горн. работ. -  Кемерово,  

2012.   

 

Мамандық бойынша қабылдау емтиханының нәтижелерін 

бағалау шкаласы 

 

Билет 5 сұрақтан тұрады. Белгілі бір бөлімді көрсететін билеттің әрбір 

сұрағы мамандық пәндерінің бірінде бағаланады. Емтихан нәтижесі-билет 

сұрақтарына жауаптары үшін алынған 100% - дан аспайтын балл. 

 

А 95-100% Өте жақсы 

 А- 90-94 

В+ 85-89 Жақсы 

 В 80-84 

В- 75-79 

С+ 70-74 Қанағаттанарлық 

С 65-69 

С- 60-64 

D+ 55-59 Қанағаттанарлық емес 

D 50-54 

F 0-49 

 

Үміткердің жауабы «өте жақсы»  деп бағаланады, себебі, оқуға түсуші 

қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы әртүрлі процестер мен объектілердің 

ғылыми зерттеулерінің негізгі бағыттарын, кәсіби және ғылыми қызмет 

технологияларын толық түсінгенін көрсетеді.Жазбаша түрде және ауызша 
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сөйлеуде өз ойын анық, анық және қисынды жеткізе алады; алынған білімді 

практикалық міндеттерді шешуде қолдана алады; қисынды қорытынды жасай 

алады. 

Үміткердің жауабы «жақсы» деп бағаланады, өйткені оқуға түсуші 

қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы әртүрлі процестер мен объектілердің 

ғылыми зерттеулерінің негізгі бағыттарын, кәсіби және ғылыми қызмет 

технологияларын түсінеді. Жазбаша түрде және ауызша сөйлеуде өз ойын 

анық, анық және қисынды жеткізе алады; алынған білімді практикалық 

міндеттерді шешуде қолдана алады; қисынды қорытынды жасай алады. 

Үміткердің жауабы әр түрлі процестер мен объектілердің ғылыми 

зерттеулерінің негізгі бағыттарын, қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы 

кәсіби және ғылыми қызмет технологиялары жөнінде  шектеулі түсіну бар 

екенін көрсеткендігіне байланысты, «қанағаттанарлық» деп бағаланады. 

Жазбаша және ауызша сөйлеуде өз ойын анық, анық және қисынды жеткізе 

алмайды; бірақ алған білімін практикалық міндеттерді шешуде қолдана алады; 

қисынды қорытынды жасай алады. 

Үміткердің жауабы әр түрлі процестер мен объектілердің ғылыми 

зерттеулерінің негізгі бағыттарын, қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы 

кәсіби және ғылыми қызмет технологияларын түсінудің толық жоқтығы 

айғақталған кезде «қанағаттанарлықсыз» деп бағаланады. Жазбаша және 

ауызша сөйлеуде өз ойын анық, анық және қисынды жеткізе алмайды; алған 

білімін практикалық міндеттерді шешуде қолдана алмайды; қисынды 

қорытынды жасай алмайды. 

 


