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Элективті пәндер каталогы таңдау компоненті пәндерінің тізбесін және оқу мақсатын, 

мазмұнын және күтілетін оқу нәтижелерін көрсете отырып, олардың қысқаша 

сипаттамасын қамтиды және мамандық студенттеріне арналған 

0302000 - " Мейіргер ісі» 
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СТУДЕНТКЕ ЖАДЫНАМА 

Құрметтістудент! 

 

 

Сіздің алдыңызда элективті пәндер каталогы (ЭПК) орналасқан. ЭПК-элективті оқу 

орындарының жүйелендірілген аннотацияланған тізбесі пәндер Ол сіз үшін тәуелсіз 

мүмкіндік жасау үшін жасалған, жеке траекторияны жедел, икемді және жан-жақты 

қалыптастыру оқыту. CED-бұл сіздің жеке оқу жоспарыңызды құрастырудағы көмекшіңіз 

жоспар. 

Кредиттік оқыту технологиясы кезінде барлық оқу пәндері 3 циклге бөлінеді – жалпы 

білім беретін пәндер циклі (ЖБП), базалық пәндер циклі (БП) және цикл бейіндеуші 

пәндер (БД). 

ЖБП циклі зияткерлік, жеке және әлеуметтік дайындықты қамтиды дамыған маман. 

Деректер базасының циклі болашақ маманның қалыптасуына бағытталған тиісті 

мамандық бойынша іргелі білім. БД циклын анықтайды арнайы білім, білік, дағдылар мен 

құзыреттер тізімі кәсіби қызмет саласында. 

Әрбір цикл ішінде оқу пәндері 2 түрге бөлінеді – Міндетті компонент және таңдау 

компоненті (элективті, яғни таңдалатын оқу дисциплины). Міндетті компоненттің пәндері 

үлгілік оқу мамандықтың жоспары және барлық студенттер оқиды мамандықтар.Міндетті 

компонент пәндерін оқытумен қатар, студент пәнді оқу үшін таңдау компонентін таңдау 

керек.Элективті оқу пәндерін таңдауға эдвайзер көмектеседі. Барлығы элективті оқу 

пәндерінің тізімін сіз дәл қызықты пәндерді таңдай аласыз. Осылайша, әрбір оқу циклі 

бойынша Сіздің жеке оқу жоспарыңыз пәндер 2 бөлімнен тұрады: міндетті компонент 

және бағдарламалық компонент таңдау (элективті оқу пәндері). 
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1.1 1 курсқа арналған оқу жоспары 

Цикл Модуль Пәндер 

индексі 

Пәннің атауы Саны Бақылау 

нысаны креди

ттер 

сағат 

1 семестр  

Міндетті компонент  

1 

күз 

Жалпы 

кәсіптік 

пәндер 

ЖГП 01 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

және ақпаратты басқару 

3 90 емтихан 

  ЖГП 02 Кәсіби шет тілі 3 90 емтихан 

  ЖГП 03 Қазақстан тарихы 3 90 мемлеке

емтихан 

  ЖГП 04 Дене шынықтыру 1 30 емтихан 

  ӘЭП 01 Денсаулық сақтаудағы 

экономика және құқық 

негіздері 

1 30 сараланғ 

сынақ 

  ӘЭП 02 Философия және 

мәдениеттану негіздері 

1 30 сараланғ

ан сынақ 

  ӘЭП 03 Саясаттану және 

әлеуметтану негіздері 

1 30 сараланғ

ан сынақ 

  ЖКП 01 Медицинадағы латын тілі 2 60 сараланғ

ан сынақ 

  ЖКП 02 Микробиология және 

вирусология 

3 90 емтихан 

  ЖКП 03 Жалпы гигиена 1 30 сараланғ

ан сынақ 

  ЖКП 04 Анатомия, физиология және 

патология 

9 270 емтихан 

  ЖКП 04 Генетикамен медициналық 

биология 

2 60 емтихан 

Таңдау бойынша компонент  

       

2 семестр  

Міндетті компонент  

2 

көктем 

Мейіргерлік 

күтім негіздері 

АП 01 Мейіргер ісінің негіздері 10 300 емтихан 

  ЖКП 

06 

Мейіргерлікістегіқауіпсіздік

жәнесапа 

6 180 емтихан 

  ЖКП 

07 

Мейіргерлікістегіпсихологи

я негіздері және 

коммуникативтік дағдылар 

5 150 емтихан 

  ЖГП 04 Дене шынықтыру 1 30 емтихан 



 

  
 

Элективті пәндер каталогы 

Каталог элективных занятий  
Стр. 7 из 22 

 
 

  КП 01 Практика: Негізгі 

мейіргерлік күтім 

6 180 бағалана

тын 

сұхбат 

Таңдау бойынша компонент  

  Э 01 Элективтер 2 60 емтихан 

   Қазақстан 

Республикасының 

денсаулық сақтау 

жүйесіндегі мейіргер 

мамандығы 

2 60 емтихан 

   Мейірбике ісіндегі 

зерттеулерді жоспарлау 

және жүргізу принциптері 

2 60 емтихан 

1.2 1.1 2курсқа арналған оқу жоспары 

Цикл 

 

Модуль 

 

Пәндер 

индексі 

 

Пәннің атауы 

 

Саны Бақылау 

нысаны креди

ттер 

сағат 

3 семестр  

Міндетті компонент  

3 

күз 

Пациент-

орталықтанған 

мейіргер күтімі 

ОПД 8 Фармакология, 

фармакотерапия 

4 120 емтихан 

  СД 02 Терапия мен 

неврологиядағы мейіргер 

ісі 

7 210 емтихан 

  СД 03 Хирургиядағы мейіргер ісі 6 180 емтихан 

  СД 04 Пациенттің жағдайын 

клиникалық бағалау 

6 180 емтихан 

  КП 02 Практика: Терапия, 

неврология және 

хирургиядағы мейіргер іс 

6 180 бағалана

тын 

сұхбат 

Таңдау бойынша компонент  

  Э 02 Элективттер 1 30 емтихан 

   Қалпына келтіру 

медициналық практикасы 

1 30 емтихан 

   Ауырсынуды басқару 1 30 емтихан 

4 семестр  

Міндетті компонент  

4 

көктем 

Әртүрлі 

жастағы 

науқастарға 

күтім жасау 

АП 05 Педиатриядағы мейіргер 

ісі 

7 210 емтихан 
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  АП 06 Акушерия және 

гинекологиядағы мейіргер 

ісі 

7 210 емтихан 

  АП 07 Геронтологиялық 

мейіргерлік күтім 

4 120 емтихан 

  АП 08  Онкологиялық бейіндегі 

науқастарға паллиативтік 

көмек және күтім көрсету 

5 150 емтихан 

  КП 04 Практика: Педиатрия, 

акушерия және 

гинекологиядағы мейіргер 

ісі, паллиативтік көмек 

6 180 бағалана

тын 

сұхбат 

Таңдау бойынша компонент  

  Э 03 Элективттер 1 30 емтихан 

   Дәлелді мейірбикелік 

тәжірибе 

1 30 емтихан 

   Пациенттерді тексерудің 

диагностикалық әдістеріне 

дайындау практикасын 

жетілдіру 

1 30 емтихан 

 

1.3 3 курсқа арналған оқу жоспары 

Цикл 

 

Модуль 

 

Пәндер 

индексі 

 

Пәннің атауы 

 

Саны Бақылау 

нысаны  креди

ттер 

сағат 

5 семестр  

Міндетті компонент  

5 

күз 

Мейіргерлік 

істе 

денсаулықты 

нығайту 

ЖКП 09 Оңалтудағы мейіргер ісі 5 150 емтихан 

  ЖКП 10 Денсаулықты нығайту 4 120 емтихан 

  ЖКП  11 Науқарстарды үйрету 4 120 емтихан 

  АП 09 Мейіргер ісіндегі 

әлеуметтік жұмыс 

4 120 емтихан 

  АП 10 Жұқпалы аурулардағы 

мейіргер ісі 

5 150 емтихан 

  ЖКП 12 Электрондық денсаулық 

сақтау жүйесі 

1 30 емтихан 

  КП 07 Практика: Бастапқы 

медициналық-санитарлық 

көмек саласындағы 

6 180 бағалана

тын 

сұхбат 
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мейіргерлік күтім 

Таңдау бойынша компонент  

  Э 04 Элективттер 1 30 емтихан 

   Клиникалық 

фармакотерапия 

1 30 емтихан 

 

 

 

 

  Медицина қызметкерінің 

коммуникативтік 

шеберлігі 

1 30 емтихан 

6  семестр  

Міндетті компонент  

6 

көктем 

Мейіргер ісінің 

ерекше 

салаларындағы 

мейіргерлік 

күтім 

АП 11 Наркологиядағы 

психикалық денсаулық 

және мейіргерлік күтім 

4 120 емтихан 

  АП 12 Қарқынды күтімдегі 

мейіргер ісі 

4 120 емтихан 

  АП 13 Дерматовенерологиядағы, 

офтальмологиядағы және 

оториноларингологиядағы 

мейіргер ісі 

4 120 емтихан 

  КП 01 Кәсіптік пратика: Шұғыл 

медициналық көмек 

4 120 бағалана

тын 

сұхбат 

  КП 02 Кәсіптік пратика: 

Терапиядағы, 

хирургиядағы және 

педиатриядағы мейіргер 

ісі 

12 360 бағалана

тын 

сұхбат 

Таңдау бойынша компонент  

  Э 05 Элективттер 2 60 экзамен 

   Жүкті әйелдер мен ерте 

жастағы балаларға 

патронаждық қызмет 

көрсетудің әмбебап 

прогрессивті моделі 

2 60 экзамен 

   Манипуляциялық 

технологиялар 

2 60 экзамен 
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2. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ПӘНДЕРІНІҢ 

СИПАТТАМАСЫ 

2.1 Меңгерген құзыреттіліктер: 

БК-1. Оқыту 

БК-2. Этика және кәсіптік 

БК-3. Коммуникация және топпен жұмыс 

КҚ-1. Денсаулықты нығайту 

КҚ-2. Қауіпсіздік және сапа  

КҚ-3. Клиникалық  құзыреттілік 

 

Пән құзіреттілігінің сипаттамасы 

№ Құзыреттілік № К Оқытудың бағдарламалық нәтижелері. 

БК-

1 

ОҚЫТУ. Ақпаратты басқару, сыни 

тұрғыдан ойлау және шешім қабылдау 

дағдыларын қолдану арқылы олардың 

оқу қажеттіліктерін біледі және оқу 

мақсаттарын қояды. 

БК-

1.1 

ӨЗІН ДАМЫТУ: өзінің үздіксіз кәсіби 

дамуын ұзақ мерзімді жоспарлау үшін 

жауапкершілікті көрсетеді және алға 

қойған мақсаттарға жету үшін оқытудың 

тиімді әдістерін таңдайды. 

БК-

1.2 

СЫНИ ОЙЛАНУ ЖӘНЕ ШЕШІМ 

ҚАБЫЛДАУ: өзінің кәсіби қызметі 

шеңберінде мәселелер мен ықтимал 

шешімдерді анықтайды, фактілерді, 

пайымдарды қисынды түрде талдайды 

және негізделген шешімдер қабылдайды. 

БК-

2 
ЭТИКА ЖӘНЕКӘСІПТІК.  
Мейірбикелік көмек көрсету 

процесінде пациенттермен, олардың 

отбасыларымен және әріптестерімен 

өзара әрекеттесу кезінде кәсіби 

этикалық принциптер мен нормаларды 

ұстанатындығын көрсетеді. Өзінің іс-

әрекеті мен өнімділігі үшін 

жауапкершілікті қабылдайды және оң 

жұмыс ортасын сақтайды 

БК-

2.1 

ОРТАДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ 

РӨЛІ:қоғамдық өмірге белсенді 

қатысады, мейірбикенің қоғамдағы рөлін 

күшейтуге үлес қосады, әртүрлі мәдени 

және жас топтарындағы адамдармен 

қарым-қатынас кезінде төзімділік 

танытады, бағыныштылық пен кәсіби 

ынтымақтастықты сақтайды. 

БК-

2.2 

ЭТИКАЛЫҚ  ПРИНЦИПТЕР: кәсіби 

этикалық қағидаларды ұстанатындығын 

көрсетеді, құпиялылықты сақтайды, 

науқастардың өмірі мен денсаулығы 

үшін жауапкершілікті түсінеді, 

науқастардың / клиенттердің, отбасылар 

мен топтардың құқықтары мен 

мүдделерін қорғау мақсатында белгілі 
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бір жағдайларда этикалық мәселелер 

туындаған кезде сыни тұрғыдан 

бағалайды және шешім қабылдайды. 

БК-

2.3 

ЭСТЕТИКА: жұмыс ортасының 

эстетикасын бағалайды және қолдайды, 

дүниетанымды байытуға және пациентке 

эстетикалық жайлылық жасауға үздіксіз 

ұмтылады. 

БК-

3 
КОММУНИКАЦИЯЖӘНЕТОППЕН 

ЖҰМЫС. 

Технологиялардың кең спектрін 

қолдана отырып, әр түрлі жағдайда әр 

түрлі адамдармен тиімді қарым-

қатынас жасай алады. 

БК-

3.1 

КОММУНИКАТИВТІ ДАҒДЫЛАР: 

әр түрлі мәдениеттегі, сенімдері, 

дәстүрлері, өмір салты және 

дүниетанымы әр түрлі адамдармен 

тиімді қарым-қатынасты көрсетеді. 

БК -

3.2 

ТОППЕН ЖҰМЫС: бірлесіп тиімді 

жұмыс жасау үшін әр түрлі кәсіби 

ұжымдарда жұмыс жасай отырып, 

жауапкершілікті, жеке өзін-өзі басқару 

дағдыларын көрсетеді. 

БК-

3.3 

ИНФОРМАЦИЯЛЫҚ-

КОМММУНИКАЦИОНДЫ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР:  кәсіби мақсаттар 

үшін ақпаратпен тиімді алмасу үшін әр 

түрлі ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды қолданады. 

ПК-

1 

ДЕНСАУЛЫҚТЫ НЫҒАЙТУ. 

Науқастарды / клиенттерді, 

отбасыларды және халықты тиімді 

бақылау және кеңес беру арқылы 

салауатты өмір салтын насихаттау 

және денсаулықты нығайту. 

КҚ-

1.1 

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ: 

халықтың денсаулығын нығайтуға 

бағытталған профилактикалық 

жұмыстарды реттейтін нормативтік 

құқықтық құжаттарды біледі және 

қолданады, салауатты өмір салтын 

қалыптастырудың ұлттық және 

халықаралық стратегиялық 

бағдарламаларының әдістері мен 

технологияларына иелік етеді. 

КҚ-

1.2 

НАБЛЮДЕНИЕ: осуществляет 

диспансерное наблюдение за 

пациентами с хроническими и 

социально-значимыми заболеваниями. 

КҚ-

1.3 

КЕҢЕС БЕРУ: пациенттерге және оның 

отбасы мүшелеріне денсаулықты сақтау, 

күтім жасау және аурудың алдын алу 

бойынша білім береді, қауіп пен 

қорғаныс факторларын анықтайды. Әр 

түрлі әдістерді қолдана отырып, жеке 
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және отбасылық деңгейде 

профилактикалық іс-шараларды 

жоспарлайды және жүзеге асырады. 

ПК-

2 

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ САПА. 

Дәлелді білімді, технологиялық 

жетістіктер мен кәсіби дағдыларды 

тиімді қолдану арқылы мейірбикелік 

көмектің сапасы мен қауіпсіздігіне 

жауап береді. 

КҚ-

2.1 

ОРТА ЖӘНЕ КҮТІМ ҚАУІПСІЗДІГІ: 

стандартты, дәлелді білімге және 

көптеген клиникалық дағдыларға сәйкес 

қауіпсіз күтімді жүзеге асырады, 

адамдарды зиянды факторлардан 

қорғаудың заманауи технологиялары 

мен тиімді әдістерін қолданады және 

қауіпсіз фармакотерапия жүргізеді. 

КҚ-

2.2 

САПА: Сапа көрсеткіштері бойынша 

өзіндік көрсеткіштерін бағалайды. 

Өздерінің жұмыс жағдайында 

медициналық көмек сапасын жақсарту 

жауапкершілігін көрсетеді. 

ПК-

3 
КЛИНИКАЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК: 

Дәлелді мейірбикелік практика 

қағидаларына негізделген пациентке 

бағытталған мейірбикелік процесті 

білімдерін көрсетеді және жүзеге 

асырады. 

КҚ-

3.1 

ПАЦИЕНТКЕ БАҒЫТТАЛҒАН 

МЕЙІРБИКЕЛІК КҮТІМ: 

пациенттердің қажеттіліктерін 

анықтайды, пациентке бағытталған 

жоспарды, құжаттарды жасайды және 

жүзеге асырады, күтім нәтижелерін 

бағалайды. Пациенттер мен отбасыларға 

қатысты мейірбикелік шешімдер 

қабылдайды. 

КҚ-

3.2 

РЕАБИЛИТАЦИЯ: оңалту және 

сауықтыру тәсілін қолдана отырып, 

науқастардың функционалдық 

қабілеттерін бағалайды және жақсартуға 

ықпал етеді. 

КҚ-

3.3 

ДӘЛЕЛДЕМЕЛІ МЕЙІРБИКЕЛІК 

ТӘЖІРИБЕ: дәлелдерге негізделген 

мейірбикелік күтім мен шешімдерді 

ұсынады. Клиникалық шешімдерді 

басшылыққа алу үшін тиісті 

медициналық ақпаратты пайдаланады. 
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I курс 

1-Электив 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесіндегі мейіргер мамандығы 

Пәннің бастапқы реквизиттері: «Мейірбике ісі негіздері»; «Мейірбике ісіндегі 

қауіпсіздік және сапа»; «Мейірбике ісіндегі психология және коммуникативтік дағдылар 

негіздері»; «Дене шынықтыру» пәндері; «Мейірбике ісіндегі негізгі күтім» практикасы. 

Пәннің соңғы реквизиттері:  «Фармакология, фармакотерапия»; «Терапия мен 

неврологиядағы мейірбике ісі»; «Хирургиядағы мейірбике ісі»; «Науқастың жағдайын 

клиникалық бағалау» пәндері; «Терапия, неврология және хирургиядағы мейірбике ісі» 

Электив сипаты: 

Мақсаты және міндеттері: Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау жүйесінде 

мейіргер мамандығы бойынша қажетті құзыреттерді қалыптастыру 

Меңгерілетін құзырлылығы: 

БК-1. Оқыту 

БК-2. Этика 

БК-3. Коммуникация 

ПК-2. Ғылыми тәсіл және дәлелдемелі мейірбикелік тәжірибе. 

Элективтің  қысқаша сипаты: 

1. Мейірбике ісінің философиясы мен теориялары. 

2. Медбикелік процесс. 

3. Медицина мамандары мен пациенттер арасындағы қарым-қатынас модельдері. 

4. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесіндегі мейірбикелік іс. 

5. Мейірбикелік іс негіздері. 

6. Халық денсаулығы мен денсаулығының пәні, орны және рөлі. 

7. Медбике жұмысындағы ұйымдастыру және басқару. 

8. Медбикенің клиникалық тәжірибесімен және пациенттің құндылықтарымен, сыни 

тұрғыдан ойлаумен және шешім қабылдаумен ғылыми дәлелдерді интеграциялайтын 

дәлелді мейірбикелік практиканың негіздері. 

9. Мейірбикенің рөлі және кәсіби міндеттеме. 

10. Кәсіби мақсаты. 

11. Әмбебап прогрессивті модель. 

12. Стигма мен кемсітуді жеңу үшін жұмыс жасаңыз. 

 

1-Электив 
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Мейірбике ісіндегі зерттеулерді жоспарлау және жүргізу принциптері 

Пәннің бастапқы реквизиттері: «Мейірбике ісі негіздері»; «Мейірбике ісіндегі 

қауіпсіздік және сапа»; «Мейірбике ісіндегі психология және коммуникативтік дағдылар 

негіздері»; «Дене шынықтыру» пәндері; «Мейірбике ісіндегі негізгі күтім» практикасы. 

Пәннің соңғы реквизиттері:  «Фармакология, фармакотерапия»; «Терапия мен 

неврологиядағы мейірбике ісі»; «Хирургиядағы мейірбике ісі»; «Науқастың жағдайын 

клиникалық бағалау» пәндері; «Терапия, неврология және хирургиядағы мейірбике ісі» 

 Электив сипаты: 

Мақсаты және міндеттері: студенттерде мейірбикелік іс-шараларды жоспарлау және 

зерттеу жүргізу принциптеріне сәйкес қажетті құзыреттіліктерді қалыптастыру. 

Меңгерілетін құзырлылығы: 

БК-1. Оқыту 

БК-3. Коммуникация 

БК-4. Инновациялар 

ПК-2. Ғылыми тәсіл және дәлелдемелі мейірбикелік  тәжірибе. 

 

Электива қысқаша сипаты: 

1. Мейірбике ісіндегі зерттеулерді жоспарлау. 

2. Әдебиеттерге шолу. 

3. Мейірбике ісіндегі зерттеулер. 

4. Мәліметтерді жинау және талдау. 

5. Мейірбике ісіндегі зерттеу әдістері. 

6. Зерттеу нәтижелерін бағалау. 

II курс 

2-Электив 

Қалпына келтіру медициналық практикасы 

 

Пәннің бастапқы реквизиттері: "Анатомия, физиология және патология", "Жалпы 

гигиена", "Генетикамен медициналық биология", "Мейіргер ісінің негіздері", "Мейіргерлік 

істегі қауіпсіздік және сапа", " Мейіргерлік істегі психология негіздері және 

коммуникативтік дағдылар» 

Пәннің соңғы реквизиттері:  "Терапия және неврологиядағы мейіргер ісі", 

"Хирургиядағы мейіргер ісі", "Пациенттің жағдайын клиникалық бағалау" , 

"Педиатриядағы мейіргер ісі","Акушерия және гинекологиядағы мейіргер ісі", 
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"Геронтологиялық мейіргерлік күтім", Онкологиялық бейіндегі науқастарға паллиативтік 

көмек және күтім көрсету" пәндері» 

Электив сипаты: 

Мақсаты және міндеттері: неврологиялық бұзылыстарды қалпына келтіру шараларын 

бағалау, жоспарлау және жүзеге асыру принциптеріне сәйкес студенттің қажетті 

құзыреттіліктерін қалыптастыру. 

Меңгерілетін  құзыреттер:  

БҚ-1Оқыту  

БҚ 3 Байланыс және командада жүмыс 

КҚ-1 Денсаулықты нығайту 

КҚ-2 Қауіпсіздік және сапа 

КҚ-3 Клиникалық құзыреттілік 

Элективтің қысқаша сипаты: 

1. Халықтың мүгедектік процесінің қоғамға келтірген әлеуметтік-экономикалық және 

моральдық зияны. 

2. Мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесіндегі оңалту шаралары. Қалпына келтіретін 

медицинадағы этикалық аспектілер және адам құқықтары. 

3. Неврологиялық ақаулар 

4. Қалпына келтіретін медицинадағы әсер ету механизмдері. 

5. Пациенттің оңалту процесіне белсенді қатысуға деген ынтасын қалыптастыру және 

қолдау. 

6.Бас миының зақымдануын қалпына келтіру. 

7.Өткір цереброваскулярлық апаттан кейін қалпына келтіру. 

8. . Миотоникалық синдром. Перифериялық жүйке жүйесінің аурулары кезінде оңалту. 

Перифериялық жүйке жүйесінің ауруларын қалпына келтіру. 

9. Тірек қимыл аппаратың жарақаттары кезіндегі қалпына келтіру терапиясы. 

10. ТҚА-ның дегенеративті-дистрофиялық аурулары мен жарақаттарын қалпына 

келтіру. 

11. Церебральды сал ауруы және оның түрлері.Церебралды сал ауруымен оңалтудың 

(реабилитация) негізгі бағыттары мен міндеттері. 

12. Церебральды сал ауруымен реабилитацияның (абилитация) түрлері мен кезеңдері.  

 13. ДЦП кезіндегі моторлы стереотипті дамыту және бекіту әдістері. 

 14.  Кинезиотерапии әдістері: Войт терапиясы, рефлекторлы локомоция, иппотерапия, 

кәсіптік терапия, бобат техникасы, гидротерапия, бақша терапиясы, дельфин 

терапиясы. 

15. Балалардың церебралды паралич   кезіндегі мейіргерлік қызмет. 

 

 

2-Электив 
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Ауырсынуды басқару 

Пәннің бастапқы реквизиттері:  пәндер «Анатомия, физиология және патология», 

«Мейірбике ісіндегі инфекциялық бақылау»,«Мейірбике ісі негіздері»; «Мейірбике 

ісіндегі қауіпсіздік және сапа»; «Мейірбике ісіндегі психология және коммуникативтік 

дағдылар» негіздері» 

Пәннің соңғы реквизиттері:   дисциплины «Науқастың жағдайын клиникалық бағалау»,  

«Дәлелді мейірбикелік практика», «Науқарстарды үйрету», «Терапия мен неврологиядағы 

мейірбике ісі»; «Хирургиядағы мейірбике ісі»; «Педиатриядағы мейірбике ісі»; 

«Онкологиялық бейіндегі науқастарға паллиативтік көмек және күтім көрсету» 

 

Электив сипаты: 

 

Мақсаты және міндеттері: науқастардағы ауырсынуды басқару үшін студенттің қажетті 

құзыреттілігін қалыптастыру. 

 

Меңгерілетін құзырлылығы: 

БК-1.Оқыту 

БК-3.Коммуникация 

БК- 4.Инновациялар 

КҚ-1.Клиникалық мейіргер ісі 

КҚ- 4.Денсаулықты нығайту 

КҚ-5. Оқыту және басқару  

 

Элективтің қысқаша сипаты:: 

1. Клиникалық мейірбикелік нұсқаулықтар-медбикеге шешім қабылдау құралы. 

2. Ауыруы бар науқастарды оңтайлы бақылауға қол жеткізудегі мейірбикелік стратегия. 

3. Ауырсыну түрін анықтай отырып, физикалық және психоәлеуметтік бағалау 

(нейропатиялық*/ноцицептивті*), ауырлығы, жедел немесе созылмалы ауруы бар 

пациенттердегі функционалдық әсері. 

4. Пациенттерге күтім жасауды бағалау және жоспарлау. 

5. Науқас-ауырсынуды бағалау мен емдеудегі бағдарланған тәсіл 

6. Науқасты және оның айналасын өзін-өзі бақылау дағдыларына және ауырсынуды басу 

кезінде өзара көмек принциптеріне үйрету. 

7. Анестезия бағдарламасы. 

 

 

 

 

 3-Электив 

Клиникалық фармакотерапия 
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Пәннің бастапқы реквизиттері: "Фармациядағы латын тілі", Анатомия және патология 

негіздерімен физиология", "фармацевтикалық экология негіздері"," Фармациядағы 

қауіпсіздік және сапа", " Психология негіздері және фармациядағыкоммуникативтік 

дағдылар» 

Пәннің соңғы реквизиттері:    дисциплины"Дәрілік нысандар технологиясы", 

"Дәрілерді дайындау технологиясы және дәріханалардың қызметін ұйымдастыру", 

" Дәрігерге дейінгі Алғашқы көмек", "Фармацевтикалық және медициналық тауартану", 

"Дәрілік заттарды дәрілеу және өткізу"» 

 

Электив сипаты: 

Мақсаты: студентте нақты клиникалық жағдайлар мен полиморбидтілікке байланысты 

клиникалық, экономикалық тиімділік пен қауіпсіздікті ескере отырып, аурулардың 

ұтымды фармакотерапиясын жүргізу бойынша қажетті құзыреттерді қалыптастыру. 

 

Меңгерілетін құзырлылығы: 

БК-1.Оқыту 

БК-3.Коммуникация 

КҚ-3 Клининикалық компетенция 

Элективтің қысқаша сипаты: 

1. Клиникалық фармакологияның негізгі түсініктері, мақсаттары мен міндеттері.  

2. Фармакотерапия түрлері. 

3. Емдеу практикасындағы ұтымды фармакотерапияның принциптері мен заманауи 

тәсілдері. 

4. Дәрілік заттардың жанама әсерлерінің мониторингі. 

5. Дәрі-дәрмектік терапияның сапасын (ұтымдылығын) бағалау. 

6. Мейірбике ісі маманының тәжірибесіндегі дәлелді медицина. 

 

 

 

 

 

Электив– 3 

Медицина қызметкерінің коммуникативтік шеберлігі 
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Мақсаттары мен міндеттері: онтогенездегі психиканың даму процесінің негізгі 

заңдылықтарын түсінуді қалыптастыру; 

- ақыл-ой әрекетінің механизмдері мен даму үрдісінің негізгі заңдылықтарын зерттеу; 

- тиімді қарым-қатынас және жеке тұлғаға психогигиеналық қарым-қатынас дағдыларын, 

сондай-ақ кәсіби маңызды қарым-қатынас дағдыларын дамыту. 

 

Меңгерілетін құзырлылығы: 

БҚ-3.1. Қарым-қатынас дағдылары: жағдайды ескере отырып, әртүрлі адамдармен тиімді 

қарым-қатынасты көрсетеді. 

БҚ-1.1. Өзін-өзі дамыту: оқытуды ұзақ мерзімді жоспарлау, кәсіби өсу дағдыларын 

меңгерген. 

БҚ-2.2. Этикалық қағидалар: кәсіби этикалық қағидаларды ұстанатындығын көрсетеді. 

 

Элективтің қысқаша сипаты: 

 

1. Танымдық психикалық процестер. 

2. Сана, өзіндік сана. 

3. Эмоционалды және ерікті процестер. 

4. Тұлға психологиясы. Тұлғаның қасиеттері. 

5. Медицина қызметкерінің кәсіби қызметіндегі коммуникативті процестің сипаттамасы. 

6. Еңбек қызметінің психологиясы. 

7. Науқастың психологиясы. 

8. Психологиялық ерекшеліктері және психикалық бұзылулары бар пациенттермен қарым-

қатынас. 

9. Психологиялық ерекшеліктері және психикалық бұзылулары бар пациенттермен қарым-

қатынас. 

10. Медицина қызметкері мен пациенттің қарым-қатынасының этикалық аспектілері. 

 

 

4- Электив 

Дәлелді мейірбикелік тәжірибе 

Пәннің бастапқы реквизиттері: «педиатриядағы мейірбике ісі» пәні; «Акушерлік және 

гинекологиядағы мейірбикелік іс»; «Геронтологиялық мейірбикелік күтім»; 

«Онкологиялық профилі бар науқастарға паллиативті көмек және көмек»; Тәжірибе 

«Педиатриядағы акушерлік және гинекологиядағы мейірбике ісі, паллиативті көмек». 

Пәннің соңғы реквизиттері:  «Оңалту кезіндегі мейірбике ісі», «Денсаулықты нығайту»; 

«Пациенттерге білім беру»; «Мейірбике ісіндегі әлеуметтік жұмыс» пәндері; Жұқпалы 
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аурулар кезіндегі мейірбике ісі; «Электрондық денсаулық сақтау жүйесі» тәжірибесі 

«Алғашқы медициналық-санитарлық көмек кезінде мейірбикелік көмек». 

 Электив сипаты: 

Мақсаты және міндеттері: студенттердің дәлелді медицина негіздері туралы білімдерін 

қалыптастыру, әрі қарайғы практикалық қызметте ұтымды пайдалану үшін медициналық 

ақпаратты сыни тұрғыдан бағалайтын дағдылар мен көзқарастарды қалыптастыру. 

Меңгерілетін құзырлылығы: 

БК-1 Оқыту 

БК-3 Коммуникация және топпен жұмыс 

КҚ 2. Ғылыми тәсіл және дәлелдемелі мейірбикелік тәжірибе.  

КҚ-1. Клиникалық құзыреттілік  

 

Элективтің  қысқаша сипаты: 

1. Әлемде және біздің елде дәлелді медицинаның дамуы. 

2. Клиникалық эпидемиология және дәлелді медицина туралы түсінік. 

3. Сенімділік деңгейлері (категориялары) немесе дәлелдемелер. 

4. Дәлелді медицина сүзгілерін пайдаланып медициналық ақпаратты іздеңіз. 

5. Сапалы зерттеу бойынша мақалаларды бағалау. Кокран ынтымақтастығы. 

 

4- Электив 

 

 

Пациенттерді тексерудің диагностикалық әдістеріне дайындау практикасын 

жетілдіру 

 

Пәннің бастапқы реквизиттері:  пәндер"Әр түрлі жастағы науқастарға күтім жасау» 

«Педиатриядағы мейірбике ісі» пәні; «Акушерлік және гинекологиядағы мейірбикелік іс»; 

«Геронтологиялық мейірбикелік күтім»; «Онкологиялық профилі бар науқастарға 

паллиативті көмек және көмек»;  

Пәннің соңғы реквизиттері:   "Мейіргер ісінде денсаулықты нығайту", "Оңалтудағы 

Мейіргер ісі" ,"денсаулықты нығайту", "Пациенттерді оқыту", "Мейіргер ісінде әлеуметтік 

жұмыс", "Инфекциялық аурулардағы Мейіргер ісі", "Электрондық денсаулық сақтау 

жүйесі" пәндері» 

 

Электив сипаты: 
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Мақсаты және міндеттері:студентте пациентті тексерудің диагностикалық әдістеріне 

практикалық дайындау бойынша қажетті құзыреттілікті қалыптастыру. 

Меңгерілетін құзырлылығы: 

БК-1 Оқыту 

БК-3 Коммуникация және топпен жұмыс 

БК- 4.Инновации 

КҚ-1.Клиникалық мейіргер ісі 

КҚ- 4.Денсаулықты нығайту 

КҚ-5. Оқыту және басқару  

 

 

 

 

Элективтің  қысқаша сипаты: 

 

1.  Мейірбикелік тәжірибеде науқасты тексеру әдістері. 

2. Зерттеу әдістері: ультрадыбыстық зерттеу әдістеріне эндоскопиялық зерттеу әдістерін 

зерттеудің рентгенологиялық әдісі. 

3. Пациентті зерттеулерге дайындау және манипуляция жүргізу кезінде функционалдық 

диагностика бөлімшелері мен кабинеттеріндегі мейірбикенің рөлі мен жауапкершілігі 

4.  Зерттеуге дейін, оларды жүргізу процесінде және манипуляциядан кейін 

пациенттердің жай-күйін бақылау. 

5. Мейірбикенің науқасқа нақты мәселелерді шешуге көмектесуі: тексеру туралы қажетті 

ақпараттың болмауы, медициналық қызметкерлерден қорқу, сенімсіздік, инфекция 

қаупі және т. б. 

6. Осы рәсімдерді орындау кезіндегі этикалық нормалар мен ережелер. 

7. Санитариялық-эпидемияға қарсы режимді сақтау 

8. Медициналық құжаттаманы жүргізу 

 

III курс 

5- Электив 

Жүкті әйелдер мен жас балаларға арналған патронаждық қызметтің әмбебап 

прогрессивті моделі 

Пәннің бастапқы реквизиттері: «Оңалту кезіндегі мейірбике ісі», «Денсаулықты 

нығайту»; «Пациенттерге білім беру»; «Мейірбике ісіндегі әлеуметтік жұмыс» пәндері; 

«Жұқпалы аурулар кезіндегі мейірбике ісі»; «Денсаулық сақтаудың электронды жүйесі»; 

«Медициналық-санитариялық алғашқы көмек» практикасы. 
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Пәннің соңғы реквизиттері:  «психикалық денсаулық және наркологиядағы мейірбике 

ісі»; «қарқынды терапиядағы мейірбике ісі» «дерматовенерология, офтальмология және 

оториноларингологиядағы мейірбике ісі» пәндері; «шұғыл медициналық көмек» кәсіби 

практикасы, «терапия, хирургия және педиатриядағы мейірбике ісі». 

Электив сипаты: 

Мақсаты және міндеттері: Жүкті әйелдер мен жас балаларға арналған 

патронаждық қызметтің бойынша  студентердің қажетті құзыреттілігін қалыптастыру 

Меңгерілетін құзырлылығы: 

КҚ-1. Клиникалық мейіргерлік ісі  

КҚ -3. Менеджмент және  сапа 

КҚ-5. Оқыту және басқару 

 

Элективтің қысқаша сипаты:: 

1. Репродуктивті жастағы әйелдер мен балалардың денсаулығының функционалдық 

жағдайын бағалау. 

2. Пациентке / отбасына / клиентке күнделікті іс-әрекетті жүзеге асырудың қажетті 

дағдыларын үйрету. 

3. Халықтың репродуктивті денсаулығын нығайту. 

4. Клиникалық шешім қабылдау дағдылары және мейірбикелік практика. 

5. Акушерлік және гинекологиядағы мейірбикелік іс-тәжірибе. 

6. Баланың денсаулығын бағалау. 

7. Кеңес беру әдістері және оларды қолдану. 

8. Балалық шақ ауруларының алдын алу. 

9. Жедел, созылмалы аурулары бар балаларға және өмірге қауіп төнген жағдайда 

медициналық-оңалту көмегі. 

10. Қиын өмірлік жағдайдағы отбасылардың мәселелері. 

11.Балаларды ата-аналарға бекіту немесе ата-аналар мен балалар арасындағы қатынастар 

5- Электив 

Манипуляциялық технологиялар 

 

Пәннің бастапқы реквизиттері: «Мейірбике ісі негіздері»; «Анатомия, физиология және 

патология», «Мейірбике ісіндегі қауіпсіздік «Қазақстан Республикасының денсаулық 

сақтау жүйесіндегі мейіргер мамандығы», «Негізгі мейірбикелік күтім" пәндер 

Пәннің соңғы реквизиттері: "Терапия және неврологиядағы мейірбике ісі"; 

"Хирургиядағы мейірбике ісі; " Терапия, неврология және хирургиядағы мейірбике ісі»  
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Электив сипаты: 

Мақсаты және міндеттері: манипуляциялық технологиялар бойынша қажетті 

құзыреттерді қалыптастыру 

Меңгерілетін құзырлылығы: 

БК-2. Этика және кәсібилік. 

БК-3 Коммуникация және топпен жұмыс 

ПК-2 Қауіпсіздік және сапа 

КҚ-1. Клиникалық құзыреттілік  

 

Элективтің қысқаша сипаты: 

 

1. Медициналық көмекті ұйымдастыру. 

2. Науқасты күту бойынша негізгі іс-шаралар. 

3. Науқастың функционалдық жағдайын бағалау. 

4. Дәрілік терапия әдістері мен әдістері. 

5. Парентеральды иньекция техникасы 

6. Шұғыл жағдайлар 

 

 

№2 ЦӘК Арнайы пәндер  

«Мейірбикелік технологиялар».«Денсаулықты нығайту» кабинеті 

 


