
№ Кафедра

Білім деңгейі 

(бакалавриат/интерна

тура)

Білім беру бағдарламасы Пән Оқыту бейнематериалдарының атауы Сілтеме

1
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Ортодонтиядағы зерттеу әдістері

Пон әдісімен жақ модельдеріне биометриялық зерттеу 

жүргізу
https://youtu.be/fDmy2SMYGG4

2
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Ортодонтиядағы зерттеу әдістері

Тон әдісімен жақ модельдеріне биометриялық зерттеу 

жүргізу
https://youtu.be/5hjmQiDkO9s

3
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Ортодонтиядағы зерттеу әдістері

Снагина әдісімен жақ модельдеріне биометриялық 

зерттеу жүргізу
https://youtu.be/4rG4NarjXSk

4
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Ортодонтиядағы зерттеу әдістері

Нансен әдісімен жақ модельдеріне биометриялық 

зерттеу жүргізу
https://youtu.be/uUUP5vIdIx0

5
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Ортодонтиядағы зерттеу әдістері

Коргхауз әдісімен жақ модельдеріне биометриялық 

зерттеу жүргізу
https://youtu.be/CzH0DQMa4VY

6
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Ортодонтиядағы зерттеу әдістері

Герлах әдісімен жақ модельдеріне биометриялық 

зерттеу жүргізу
https://youtu.be/8IZN_gS9_6U

7
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Ортодонтиядағы зерттеу әдістері

Болтон әдісімен жақ модельдеріне биометриялық 

зерттеу жүргізу
https://youtu.be/_reBplC1k0Y

8
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Ортодонтиядағы зерттеу әдістері

Шварц әдісімен жақ модельдеріне биометриялық 

зерттеу жүргізу
https://youtu.be/z-ZcBhFEXnU

9
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Ортодонтиядағы зерттеу әдістері

Шмудт әдісімен жақ модельдеріне биометриялық 

зерттеу жүргізу
https://youtu.be/z-ZcBhFEXnU

10
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Ортодонтиядағы зерттеу әдістері

Фусса әдісімен жақ модельдеріне биометриялық 

зерттеу жүргізу
https://youtu.be/z-ZcBhFEXnU

11
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Ортодонтиядағы зерттеу әдістері Шварц бойынша телерентгенограмманы талдау https://youtu.be/DQsWP8xLqpU

12
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Ортодонтиядағы зерттеу әдістері Хаулей-Гербер-Гербст диаграммасын құру https://youtu.be/Ih-c3RVI5lM

13
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Ортодонтиядағы емдеу негіздері

Ауыздың дөңгелек бұлшықетіне миогимнастика 

жүргізу
https://youtu.be/I9XmAt4-ya8

14
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Ортодонтиядағы емдеу негіздері Тіл бұлшықеттеріне миогимнастика жүргізу https://youtu.be/I9XmAt4-ya8

15
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Ортодонтиядағы емдеу негіздері

Төменгі жақты созатын бұлшықеттерге арналған 

гимнастика
https://youtu.be/I9XmAt4-ya8

16
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Ортодонтиядағы емдеу негіздері Ильина-Маркосян сынамасын жүргізу https://youtu.be/joCnp1cbTp8

17
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы

Бакалавриат/ 

интернатура
Стоматология

Тіс-жақ-бет ауытқуларын емдеудің 

кешенді әдістері. Ортодонтия
Вестибулярлық брекет-жүйені орнату https://youtu.be/qSGMvXDkk8k

19
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Стоматологиялық аурулардың алдын 

алу
Алдын алу оқыту жүйесіне  кіріспе. https://youtu.be/JE7uJsNr65U?list=PL-AcmIx6Mnp1whGGiEDrpMyNMWKtcmhOY

20
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Стоматологиялық аурулардың алдын 

алу
Эпидемиологиялық зерттеу әдістері https://youtu.be/eiAi8l0rhRA

21
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Стоматологиялық аурулардың алдын 

алу

Кіреукенің тісжегіге бейімділігі. Ауыз қуысының 

кариесогендік жағдай.
https://youtu.be/2UzKxzThIfs

22
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Стоматологиялық аурулардың алдын 

алу
Ауыз қуысының гигиенасы https://youtu.be/0A3hzMUlbe0

23
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Стоматологиялық аурулардың алдын 

алу

Балалардағы тіс кариесінің таралуы мен 

қарқындылығын анықтау
https://youtu.be/1pgaxF_GARo

24
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Стоматологиялық аурулардың алдын 

алу
РМА индексі https://youtu.be/Cr5iyEvkg8w

25
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Стоматологиялық аурулардың алдын 

алу
Леус бойынша КПИ https://www.youtube.com/watch?v=-e4Q9kuSim4

26
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Стоматологиялық аурулардың алдын 

алу
Федоров Володкинаның гигиена индексі https://youtu.be/Dp4KGJR7Au0

27
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Стоматологиялық аурулардың алдын 

алу
Грин - Вермиллион гигиенасының индексі https://youtu.be/7J1tURpc-sk

28
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Стоматологиялық аурулардың алдын 

алу
РМА индексі https://youtu.be/z7frHtZh3Lc

29
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Стоматологиялық аурулардың алдын 

алу
Леус бойынша КПИ https://www.youtube.com/watch?v=u6nX6fdn0sE

30
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Стоматологиялық аурулардың алдын 

алу
Федоров Володкина индексі https://youtu.be/oZq8yljtuic

31
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Стоматологиялық аурулардың алдын 

алу
Грин - Вермиллиона индексі https://youtu.be/E-MzygLbhYw

32
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Стоматологиялық аурулардың алдын 

алу
Фиссураларды герметизациялау https://youtu.be/PKXa-nF0Lzo

33
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Стоматологиялық аурулардың алдын 

алу
Фиссураларды герметизациялау https://www.youtube.com/watch?v=iYEgiFiSuko

34
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы

Бакалавриат/ 

интернатура
Стоматология

Балалардағы пародонт аурулары. 

Балалар терапиялық стоматологиясы

Балалардағы пародонт ауруларының клиникалық 

ағымы мен емінің ерекшеліктері. Алдын алу.

https://www.youtube.com/watch?v=bd9a7tb49xM&ab_channel=ASEMA%D1

%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B3

35
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Балалардағы жақ-бет аймағының 

қабыну және травматикалық 

аурулары

Жараларды алғашқы хирургиялық өңдеу https://youtu.be/0n-ROF8yjKI

36
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы

Бакалавриат/ 

интернатура
Стоматология

Балалардағы ауыздың шырышты 

қабығының травматикалық, 

жұқпалы, аллергиялық аурулары. 

Балалар терапиялық стоматологиясы

Ауыз қуысының шырышты қабығының зақымдануы. 

Балалардағы жұқпалы және соматикалық аурулардағы 

ауыз қуысының шырышты қабығындағы өзгерістер.

https://youtu.be/4KFqqklaWpU

37
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы

Бакалавриат/ 

интернатура
Стоматология

Балалардағы ауыздың шырышты 

қабығының травматикалық, 

жұқпалы, аллергиялық аурулары. 

Балалар терапиялық стоматологиясы

Балалардағы ауыз қуысының шырышты қабығының 

вирустық аурулары. Этиологиясы, патогенезі. 

Диагностика әдістері, клиника, емдеу, алдын-алу. 

Саңырауқұлақ аурулары. Балалардағы ауыз қуысының 

өткір және созылмалы кандидоздары. Клиникасы, емі.

https://www.youtube.com/watch?v=q84IsoY2_24

https://youtu.be/fDmy2SMYGG4
https://youtu.be/5hjmQiDkO9s
https://youtu.be/4rG4NarjXSk
https://youtu.be/uUUP5vIdIx0
https://youtu.be/CzH0DQMa4VY
https://youtu.be/8IZN_gS9_6U
https://youtu.be/_reBplC1k0Y
https://youtu.be/z-ZcBhFEXnU
https://youtu.be/z-ZcBhFEXnU
https://youtu.be/z-ZcBhFEXnU
https://youtu.be/DQsWP8xLqpU
https://youtu.be/Ih-c3RVI5lM
https://youtu.be/I9XmAt4-ya8
https://youtu.be/I9XmAt4-ya8
https://youtu.be/I9XmAt4-ya8
https://youtu.be/joCnp1cbTp8
https://youtu.be/qSGMvXDkk8k
https://youtu.be/JE7uJsNr65U?list=PL-AcmIx6Mnp1whGGiEDrpMyNMWKtcmhOY
https://youtu.be/eiAi8l0rhRA
https://youtu.be/2UzKxzThIfs
https://youtu.be/0A3hzMUlbe0
https://youtu.be/1pgaxF_GARo
https://youtu.be/Cr5iyEvkg8w
https://www.youtube.com/watch?v=-e4Q9kuSim4
https://youtu.be/Dp4KGJR7Au0
https://youtu.be/7J1tURpc-sk
https://youtu.be/z7frHtZh3Lc
https://www.youtube.com/watch?v=u6nX6fdn0sE
https://youtu.be/oZq8yljtuic
https://youtu.be/E-MzygLbhYw
https://youtu.be/PKXa-nF0Lzo
https://www.youtube.com/watch?v=iYEgiFiSuko
https://www.youtube.com/watch?v=bd9a7tb49xM&ab_channel=ASEMA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://www.youtube.com/watch?v=bd9a7tb49xM&ab_channel=ASEMA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://www.youtube.com/watch?v=bd9a7tb49xM&ab_channel=ASEMA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://youtu.be/0n-ROF8yjKI
https://youtu.be/4KFqqklaWpU
https://www.youtube.com/watch?v=q84IsoY2_24


38
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы

Бакалавриат/ 

интернатура
Стоматология

Балалардағы ауыздың шырышты 

қабығының травматикалық, 

жұқпалы, аллергиялық аурулары. 

Балалар терапиялық стоматологиясы

Балалардағы ауыз қуысының аллергиялық аурулары. 

Медициналық стоматит. Қайталанатын афта. 

Клиникасы, емі. Көп формалы экссудативті эритема.

https://www.youtube.com/watch?v=EvFyMDOv8RI

39
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Ортопедиялық стоматология 

пропедевтикасы

Толық таңбаларды алу үшін стандартты анатомиялық 

қасықты таңдау әдісі 1,2,3 бөлім

https://youtu.be/RpmZbGPXuHk https://youtu.be/10ehMRJnHjQ 

https://youtu.be/-u-lLH_fXbQ

40
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Ортопедиялық стоматология 

пропедевтикасы

Ортопедиялық стоматологиядағы пациенттерді 

тексерудің клиникалық әдістері 1,2,3 бөлім

https://youtu.be/j8l71FQz_xw   https://youtu.be/di2I7nKwoOY 

https://youtu.be/iFMP2DA5j20

41
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Ортопедиялық стоматология 

пропедевтикасы
Альгинат массасын илеу https://youtu.be/AdaigACBcQk

42
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Ортопедиялық стоматология 

пропедевтикасы
Альгинатты бедерді алу https://youtu.be/WayR56ykM9o  https://youtu.be/u-L4VHIWQk4

43
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Ортопедиялық стоматология 

пропедевтикасы

Алынбайтын құрылымдарды жоспарлау кезінде 

статикалық коэффициенттерді қолдану
https://youtu.be/DdQ-whYlH2s

44
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Алмалы-салмалы протездеу

Жартылай алмалы-салмалы протезбен протездеу 

кезінде орталық окклюзияны анықтау
https://youtu.be/HgQe0oglo2E

45
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология Алмалы-салмалы протездеу

Ішінара алмалы-салмалы протездің конструкциясын 

тексеру
https://youtu.be/PxvasWHQQFM

46
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Ортопедиялық стоматология 

негіздері
Металл-керамикалық тәжді дайындау техникасы https://cloud.mail.ru/public/UaTJ/hGgk8yDxz

47
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Ортопедиялық стоматология 

негіздері
Доғалы протездерді дайындау техникасы https://cloud.mail.ru/public/w1eo/oAX98uboF

48
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Ортопедиялық стоматология 

пропедевтикасы
Пластикалық тәжді өндірудегі қателіктер https://cloud.mail.ru/public/4s7C/rAcPnrwz1

49
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Клиникалық ортопедиялық 

стоматология
Бедерлерді серпімді массалармен алып тастау https://cloud.mail.ru/public/ZcVn/9VXBoTgkm

50
Ортопедиялық және балалар 

стоматологиясы
Бакалавриат Стоматология

Ортопедиялық стоматология 

пропедевтикасы
Уақытша тәждерді дайындаудың клиникалық кезеңдері https://cloud.mail.ru/public/gD6z/cC2hQKdmk

51 Онкология бакалавриат Жалпы медицина Онкогинекология Pap жағынды сынағы https://www.youtube.com/watch?v=vZ7kzTOgJsw

52 Онкология бакалавриат Жалпы медицина Онкогинекология Тексеру сүт безі https://disk.yandex.kz/i/NtKa1eL6TBDw0A

53
Дәлелдемелі медицина курсымен жалпы 

дәрігерлік практика
бакалавриат Жалпы медицина

Жалпы практика дәрігерінің 

жұмысындағы ішкі аурулар

Жалпы практика дәрігерінің қабылдауында 

ауруханадан тыс пневмониясы бар Пациент 

(диагностика және стационарға жіберу)

https://youtu.be/ZHy8YT9AaDc

54
Дәлелдемелі медицина курсымен жалпы 

дәрігерлік практика
бакалавриат Жалпы медицина

Жалпы практика дәрігерінің 

жұмысындағы ішкі аурулар

SТ сегментін көтерместен жедел коронарлық 

синдромдағы жалпы тәжірибелік дәрігердің тактикасы.
https://youtu.be/7rtMZm9bwUE

55
Дәлелдемелі медицина курсымен жалпы 

дәрігерлік практика
бакалавриат Жалпы медицина

Жалпы практика дәрігерінің 

жұмысындағы ішкі аурулар

Зәр шығару синдромындағы зертханалық деректерді 

диагностикалау және түсіндіру
https://youtu.be/8wK_j6aWSEE

56
Дәлелдемелі медицина курсымен жалпы 

дәрігерлік практика
бакалавриат Жалпы медицина

Жалпы практика дәрігерінің 

жұмысындағы ішкі аурулар

Асқазанның ойық жара ауруының асқынулары 

кезіндегі жалпы практика дәрігері дәрігерінің 

тактикасы (диагностика және маманға жолдау)

https://youtu.be/VNSaakS4Kqw

57
Дәлелдемелі медицина курсымен жалпы 

дәрігерлік практика
бакалавриат Жалпы медицина Дәлелді медицина негіздері

Дәлелді медицина (негізгі ұғымдар). Профессор Г. Н. 

Чистенко
https://www.youtube.com/watch?v=nw4-768LNfc

58
Дәлелдемелі медицина курсымен жалпы 

дәрігерлік практика
бакалавриат Жалпы медицина Дәлелді медицина негіздері Дәлелді медицина принциптері https://www.youtube.com/watch?v=HpQ68B8KCZ0

59
Дәлелдемелі медицина курсымен жалпы 

дәрігерлік практика
бакалавриат Жалпы медицина Дәлелді медицина негіздері EBM-Рандомизацияланған бақыланатын зерттеулер https://www.youtube.com/watch?v=tf-MVXq6PNk

60 Сот медицинасы

Бакалавриат, 

резидентура, 

магистратура

Сот-медициналық сараптама
Сот медицинасының негіздері, сот-

медициналық сараптама
Сот-медициналық сараптама. Қате құқығы жоқ. https://youtu.be/T0wcM0bAOMU

61 Сот медицинасы

Бакалавриат, 

резидентура, 

магистратура

Сот-медициналық сараптама
Сот медицинасының негіздері, сот-

медициналық сараптама
Мәйітті табылған жерінде тексеру https://www.youtube.com/watch?v=jfUsyTzfJlo

62 Сот медицинасы

Бакалавриат, 

резидентура, 

магистратура

Сот-медициналық сараптама
Сот медицинасының негіздері, сот-

медициналық сараптама
Мәйітті ашу техникасы https://www.youtube.com/watch?v=4cnlSoxNG_c

63 Сот медицинасы

Бакалавриат, 

резидентура, 

магистратура

Сот-медициналық сараптама
Сот медицинасының негіздері, сот-

медициналық сараптама
Кадаверлық өзгерістер. Ыстық іздер. https://www.youtube.com/watch?v=pfeyjls6Mx0

64 Сот медицинасы

Бакалавриат, 

резидентура, 

магистратура

Сот-медициналық сараптама
Сот медицинасының негіздері, сот-

медициналық сараптама
Механикалық асфиксия. https://www.youtube.com/watch?v=pVa0EflMPyo

65 Сот медицинасы

Бакалавриат, 

резидентура, 

магистратура

Сот-медициналық сараптама
Сот медицинасының негіздері, сот-

медициналық сараптама
Атыс қаруының жіктелуі. https://www.youtube.com/watch?v=zVtmCc3frr8

66 Сот медицинасы

Бакалавриат, 

резидентура, 

магистратура

Сот-медициналық сараптама
Сот медицинасының негіздері, сот-

медициналық сараптама
Автокөлік жарақаты. 1 бөлім. https://www.youtube.com/watch?v=SjGB0PqgkHk

67 Сот медицинасы

Бакалавриат, 

резидентура, 

магистратура

Сот-медициналық сараптама
Сот медицинасының негіздері, сот-

медициналық сараптама
Автокөлік жарақаты. 2 бөлім. https://www.youtube.com/watch?v=1ItmIluCrcI

68 Сот медицинасы

Бакалавриат, 

резидентура, 

магистратура

Сот-медициналық сараптама
Сот медицинасының негіздері, сот-

медициналық сараптама
Фильм. Жыныстық қылмыстар. https://www.youtube.com/watch?v=S-w_xvPFBoQ

69 Сот медицинасы

Бакалавриат, 

резидентура, 

магистратура

Сот-медициналық сараптама
Сот медицинасының негіздері, сот-

медициналық сараптама
Сот-медициналық гистология. https://www.youtube.com/watch?v=qu9Mf-BF5xg

70 Сот медицинасы

Бакалавриат, 

резидентура, 

магистратура

Сот-медициналық сараптама
Сот медицинасының негіздері, сот-

медициналық сараптама
Трассология. https://www.youtube.com/watch?v=_Dl9vpHD1r0

71 Сот медицинасы

Бакалавриат, 

резидентура, 

магистратура

Сот-медициналық сараптама
Сот медицинасының негіздері, сот-

медициналық сараптама
Жеңдердегі атыс қаруының іздері. https://www.youtube.com/watch?v=QU9JTFcLQPQ

72 Сот медицинасы

Бакалавриат, 

резидентура, 

магистратура

Сот-медициналық сараптама
Сот медицинасының негіздері, сот-

медициналық сараптама
Сот-портреттік сәйкестендіру. https://www.youtube.com/watch?v=_Dl9vpHD1r0

73 Сот медицинасы

Бакалавриат, 

резидентура, 

магистратура

Сот-медициналық сараптама
Сот медицинасының негіздері, сот-

медициналық сараптама
Сот баллистикасы https://www.youtube.com/watch?v=i9R4DnyH12w

74 Сот медицинасы

Бакалавриат, 

резидентура, 

магистратура

Сот-медициналық сараптама
Сот медицинасының негіздері, сот-

медициналық сараптама

Биологиялық шыққан заттай дәлелдемелердің сот-

медициналық сараптамасы.
https://mbook.kz/viewer/course/521/nodes/4

75 Сот медицинасы

Бакалавриат, 

резидентура, 

магистратура

Сот-медициналық сараптама
Сот медицинасының негіздері, сот-

медициналық сараптама
Бейне дәрістер. https://cloud.mail.ru/stock/jqLhtpfox7AFamyRuKTgZEUL

https://youtu.be/7Pf26XOGFlE

https://youtu.be/EhxohPNkdGI

77 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар
Көлік иммобилизациясын жүргізу алгоритмі https://youtu.be/31tyc-QGzK0

78 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар

Балалардағы білек сүйектерінің сынуы кезінде гипс 

таңғышын қолдану алгоритмі
https://youtu.be/OYguPkaiy1k

79 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар
Мидың жарақаттану белгілерін анықтау алгоритмі https://youtu.be/wQmkAF-67Kc

80 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар

Туа біткен жамбас дислокациясының белгілерін 

анықтау алгоритмі
https://youtu.be/3Rb3KtzegSw

81 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар
Плевралық пункцияны орындау алгоритмі https://youtu.be/BE6VAriY7Ak

82 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар

Жараны бастапқы хирургиялық өңдеуді орындау 

алгоритмі
https://youtu.be/kf9kgcuqkyk

https://youtu.be/YoBStW0mURE

Радиус басының сублюксациясын азайту алгоритмі

Жедел аппендицит және перитонит белгілерін анықтау 

алгоритмі

Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар
Жалпы медицина

76 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар

БакалавриатБалалар хирургиясы83

https://www.youtube.com/watch?v=EvFyMDOv8RI
https://youtu.be/RpmZbGPXuHk
https://youtu.be/RpmZbGPXuHk
https://youtu.be/j8l71FQz_xw
https://youtu.be/j8l71FQz_xw
https://youtu.be/AdaigACBcQk
https://youtu.be/WayR56ykM9o
https://youtu.be/DdQ-whYlH2s
https://youtu.be/HgQe0oglo2E
https://youtu.be/PxvasWHQQFM
https://cloud.mail.ru/public/UaTJ/hGgk8yDxz
https://cloud.mail.ru/public/w1eo/oAX98uboF
https://cloud.mail.ru/public/4s7C/rAcPnrwz1
https://cloud.mail.ru/public/ZcVn/9VXBoTgkm
https://cloud.mail.ru/public/gD6z/cC2hQKdmk
https://www.youtube.com/watch?v=vZ7kzTOgJsw
https://disk.yandex.kz/i/NtKa1eL6TBDw0A
https://youtu.be/ZHy8YT9AaDc
https://youtu.be/7rtMZm9bwUE
https://youtu.be/8wK_j6aWSEE
https://youtu.be/VNSaakS4Kqw
https://www.youtube.com/watch?v=nw4-768LNfc
https://www.youtube.com/watch?v=HpQ68B8KCZ0
https://www.youtube.com/watch?v=tf-MVXq6PNk
https://youtu.be/T0wcM0bAOMU
https://www.youtube.com/watch?v=jfUsyTzfJlo
https://www.youtube.com/watch?v=4cnlSoxNG_c
https://www.youtube.com/watch?v=pfeyjls6Mx0
https://www.youtube.com/watch?v=pVa0EflMPyo
https://www.youtube.com/watch?v=zVtmCc3frr8
https://www.youtube.com/watch?v=SjGB0PqgkHk
https://www.youtube.com/watch?v=1ItmIluCrcI
https://www.youtube.com/watch?v=S-w_xvPFBoQ
https://www.youtube.com/watch?v=qu9Mf-BF5xg
https://www.youtube.com/watch?v=_Dl9vpHD1r0
https://www.youtube.com/watch?v=QU9JTFcLQPQ
https://www.youtube.com/watch?v=_Dl9vpHD1r0
https://www.youtube.com/watch?v=i9R4DnyH12w
https://mbook.kz/viewer/course/521/nodes/4
https://cloud.mail.ru/stock/jqLhtpfox7AFamyRuKTgZEUL
https://youtu.be/7Pf26XOGFlE
https://youtu.be/31tyc-QGzK0
https://youtu.be/OYguPkaiy1k
https://youtu.be/wQmkAF-67Kc
https://youtu.be/3Rb3KtzegSw
https://youtu.be/BE6VAriY7Ak
https://youtu.be/kf9kgcuqkyk
https://youtu.be/YoBStW0mURE


https://youtu.be/RnMF5mL1s0Q

84 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар
Саусақпен ректалды тексеру алгоритмі https://youtu.be/YoBStW0mURE

85 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар
Бас сүйегінің сыну түрлері https://youtu.be/VFtlrcbDVaA

86 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар
Омфалит https://youtu.be/uHzyH_3AnZg

87 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар
Остеомиелит https://youtu.be/xZgOvRPdEQw

88 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар
Лапароскопиялық аппендэктомия https://youtu.be/aMQ2jQzyiyA

89 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар
Тоқ ішектің жіңішке инвагинациясы https://youtu.be/aMQ2jQzyiyB

90 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар
Балалардың жедел аппендициті. Балалар перитониты https://youtu.be/_LtYE4b0oJU

91 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар

Жіті гематогендік остеомиелит. Балалар фурункулы, 

карбункулы. Нәресте флегмонасы. Нәресте маститі. 

Омфалит

https://youtu.be/OUQdowEHNyc

92 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар

Өңеш атрезиясы. Ішек өтімсіздігі. Анус жарығы, тік 

ішек полипі, тік ішектің сыртқа түсуі
https://youtu.be/jii7Z49kUyM

93 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар

Іштің алдыңғы қабырғасының жарықтары. 

Крипторхизм, варикоцеле, ен шемені. Фимоз, 

парафимоз

https://youtu.be/X6h0ckF6E3E

94 Балалар хирургиясы Бакалавриат Жалпы медицина
Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар
Бала жасына тан сыныктар https://youtu.be/ukQ7vl0yyko

95 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық тауартану Фармацевтикалық өнімдерді сату желісінің құрылымы https://www.youtube.com/watch?v=dZ16JxdY4B4

96 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық тауартану
Дәрілік заттардың номенклатурасы және тауартану 

ақпараты
https://www.youtube.com/watch?v=_LArAZwwX_I

97 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық тауартану
Фармацевтикалық өнімді дамытудың тарихи 

аспектілері
https://www.youtube.com/watch?v=llZttJQyKoA

98 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық тауартану Дәрілік заттар мен дәрілік препараттардың жіктелуі https://www.youtube.com/watch?v=_LArAZwwX_I

99 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық тауартану
Фармацевтикалық тауарларды тауартанудың жалпы 

ережелері
https://www.youtube.com/watch?v=llZttJQyKoA

100 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық тауартану
Фармацевтикалық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін 

бағалау
https://www.youtube.com/watch?v=NWd4NUlMKDg

101 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық тауартану Дәріхана ассортиментінің тауарларын қабылдау https://www.youtube.com/watch?v=N-q5q0J3Dq8

102 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық тауартану Дәріхана гигиенасының жалпы негіздері https://www.youtube.com/watch?v=HyU6_kFC2kg

103 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармаконадзор Тиісті зертханалық тәжірибе дегеніміз не? https://www.youtube.com/watch?v=0k92G0Tx1bg

104 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармаконадзор 
Фармакологиялық қадағалаудың тиісті тәжірибесінің 

қағидаттары
https://www.youtube.com/watch?v=VbRllaVqBDs

105 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармаконадзор 
Особенности регистрации лекарственных препаратов в 

ЕАЭС
https://www.youtube.com/watch?v=g9BF0r1DSNQ

106 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармаконадзор Сотрудничество в рамках ЕАЭС https://www.youtube.com/watch?v=NXDt0KCJa5c

107 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармаконадзор Дәрілік заттардың қауіпсіздігі жөніндегі мерзімді есеп https://www.youtube.com/watch?v=a_Gg84WOdRY

108 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттар айналысы саласын 

регламенттеу

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік реттеу 

(бақылау) тетіктері. Дәрілік заттарды мемлекеттік 

тіркеу мен қайта тіркеудің мақсаты мен міндеттері.

https://www.youtube.com/watch?v=Qqtjq4Ciq2M

109 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттар айналысы саласын 

регламенттеу

Дәрілік затты мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және 

тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу қағидалары.
https://www.youtube.com/watch?v=Qqtjq4Ciq2M

110 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттар айналысы саласын 

регламенттеу

Нормативные база, регламентирующая процесс 

регистрацию и перерегистрации ЛС РК
https://www.youtube.com/watch?v=0ocDYSkqNzs

111 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттар айналысы саласын 

регламенттеу
Тіркеу деректерінің құрылымы - I Бөлім. https://www.youtube.com/watch?v=FuysId0oMkU

112 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттар айналысы саласын 

регламенттеу

Жалпы құжаттама.Тіркеу деректерінің құрылымы-II 

бөлім. Химиялық, фармацевтикалық және биологиялық 

құжаттама.

https://www.youtube.com/watch?v=FuysId0oMkU

113 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттар айналысы саласын 

регламенттеу

Тіркеу деректерінің құрылымы - IV бөлім клиникалық 

құжаттама
https://www.youtube.com/watch?v=UjN4mskJIDU

114 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттар айналысы саласын 

регламенттеу

ҚР дәрілік заттарға сараптама жүргізу қағидалары мен 

тәртібі.
https://www.youtube.com/watch?v=SXCv5oqhuPE

115 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттар айналысы саласын 

регламенттеу

Мемлекеттік тіркеу және қайта тіркеу кезінде дәрілік 

заттарды сараптау кезеңдері.
https://www.youtube.com/watch?v=xCwhLhBb2iE

116 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттар айналысы саласын 

регламенттеу

Медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық 

техниканы мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу.
https://www.youtube.com/watch?v=cEVRNgwlT5I

117 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру

Халыққа фармацевтикалық көмекті ұйымдастырудың 

негізгі принциптері. Фармацевтикалық көмек 

тұжырымдамасы. ҚР фармацевтикалық нарығының 

құрылымы.

https://youtu.be/OYvqYfXu4KU

118 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру

Медициналық және фармацевтикалық қызметті 

басқару органдарының ұйымдық құрылымы. ҚР 

Ұлттық дәрі-дәрмек саясатын қалыптастыратын 

нормативтік-заңнамалық актілер.

https://youtu.be/CLSFfUcWPtI

119 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру

Фармацевтикалық бөлшек сауда байланысының 

қызметін ұйымдастыру және реттеу. Дәріханаларды 

орналастырудың негізгі принциптері мен ашу тәртібі, 

олардың ұйымдық құрылымы, үй-жайлары, штаты.

https://youtu.be/CLSFfUcWPtI

120 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру

Бөлшек дәріханалар мен бөлшек сауда желісінің жалпы 

принциптері. Дәрілік заттарды рецептісіз босатуды 

ұйымдастыру.

https://youtu.be/QE3SW7-tid0

121 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру

Дәрілік заттарды рецептімен босатуды ұйымдастыру 

және реттеу. Дәріхананың рецепт қабылдау және дәрі-

дәрмектерді босату бойынша жұмысы. Дәріхананың 

рецептуралық-өндірістік бөлімінің жұмысын 

ұйымдастыру. Рецептураны есепке алу. GPP ұлттық 

стандарты.

https://youtu.be/YdqkctJMXJc

122 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру

Экстемпоралды дәрілік заттарды таксациялау. Тариф 

және оның экономикалық маңызы. Есірткі және 

психотроптық дәрілік заттар, прекурсорлар 

айналымының тәртібі. Дәріхана жағдайында дәрілік 

заттарды заттық сандық есепке алу.

https://youtu.be/v15i7dTNvMM

123 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру

Дәріхананың өндірістік функциясы. Дәріхана 

ұйымдары жағдайында дәрі-дәрмек дайындауды 

ұйымдастыру.

https://www.youtube.com/watch?v=M9sdzRy9dOM

124 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру

Дәрілердің сапасын дәріханаішілік бақылауды 

ұйымдастыру және оны құжаттық ресімдеу.
https://youtu.be/9du21kkhdnM

125 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру

Стационарлық науқастарға дәрілік көмекті 

ұйымдастыру.
https://youtu.be/9du21kkhdnM

126 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру

Дәріхананың тауарлық қорлармен жұмысы. Дәрі-

дәрмектер мен дәріхана ассортиментінің тауарларына 

қажеттілікті анықтау және дәріхана мен ұсақ бөлшек 

сауда желісінің өтінімін қалыптастыру.

https://www.youtube.com/watch?v=JyYyXLkZur0

127 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру

Дәріхана қорлары және дәріхана ассортиментінің 

тауарларын сақтау бөлімінің жұмысын ұйымдастыру. 

GSP және GPP стандарттары.

https://www.youtube.com/watch?v=zHgMspPq08E

128 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру

Фармацевтикалық фирма мен дәріхана қоймасының 

типтік құрылымы және жұмысын ұйымдастыру. 

Қазақстан Республикасының фармацевтика саласының 

көтерме буыны. GDP стандарты.

https://www.youtube.com/watch?v=j0RE3WWFzu4

129 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру

Дәрілік заттардың сапасын қамтамасыз етудің 

мемлекеттік жүйесінің жұмыс істеуі. Дәрілік заттар мен 

дәріхана ассортиментінің тауарларын тіркеу, 

стандарттау және сертификаттау. GVP стандарты

https://www.youtube.com/watch?v=HKNuEragsmQ

130 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру

Қазақстан Республикасының фармацевтика өнеркәсібі. 

GMP стандарты. Отандық дәрілік заттар өндірісі.
https://www.youtube.com/watch?v=roScvQLVJhY

Жедел аппендицит және перитонит белгілерін анықтау 

алгоритмі

Бала жасындағы хирургиялық 

аурулар
Жалпы медицинаБакалавриатБалалар хирургиясы83

https://youtu.be/RnMF5mL1s0Q
https://youtu.be/YoBStW0mURE
https://youtu.be/VFtlrcbDVaA
https://youtu.be/uHzyH_3AnZg
https://youtu.be/xZgOvRPdEQw
https://youtu.be/aMQ2jQzyiyA
https://youtu.be/aMQ2jQzyiyB
https://youtu.be/_LtYE4b0oJU
https://youtu.be/OUQdowEHNyc
https://youtu.be/jii7Z49kUyM
https://youtu.be/X6h0ckF6E3E
https://youtu.be/ukQ7vl0yyko
https://www.youtube.com/watch?v=dZ16JxdY4B4
https://www.youtube.com/watch?v=_LArAZwwX_I
https://www.youtube.com/watch?v=llZttJQyKoA
https://www.youtube.com/watch?v=_LArAZwwX_I
https://www.youtube.com/watch?v=llZttJQyKoA
https://www.youtube.com/watch?v=NWd4NUlMKDg
https://www.youtube.com/watch?v=N-q5q0J3Dq8
https://www.youtube.com/watch?v=HyU6_kFC2kg
https://www.youtube.com/watch?v=0k92G0Tx1bg
https://www.youtube.com/watch?v=VbRllaVqBDs
https://www.youtube.com/watch?v=g9BF0r1DSNQ
https://www.youtube.com/watch?v=NXDt0KCJa5c
https://www.youtube.com/watch?v=Qqtjq4Ciq2M
https://www.youtube.com/watch?v=Qqtjq4Ciq2M
https://www.youtube.com/watch?v=0ocDYSkqNzs
https://www.youtube.com/watch?v=FuysId0oMkU
https://www.youtube.com/watch?v=FuysId0oMkU
https://www.youtube.com/watch?v=UjN4mskJIDU
https://www.youtube.com/watch?v=SXCv5oqhuPE
https://www.youtube.com/watch?v=xCwhLhBb2iE
https://www.youtube.com/watch?v=cEVRNgwlT5I
https://youtu.be/OYvqYfXu4KU
https://youtu.be/CLSFfUcWPtI
https://youtu.be/CLSFfUcWPtI
https://youtu.be/QE3SW7-tid0
https://youtu.be/YdqkctJMXJc
https://youtu.be/v15i7dTNvMM
https://www.youtube.com/watch?v=M9sdzRy9dOM
https://youtu.be/9du21kkhdnM
https://youtu.be/9du21kkhdnM
https://www.youtube.com/watch?v=JyYyXLkZur0
https://www.youtube.com/watch?v=zHgMspPq08E
https://www.youtube.com/watch?v=j0RE3WWFzu4
https://www.youtube.com/watch?v=HKNuEragsmQ
https://www.youtube.com/watch?v=roScvQLVJhY


131 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру

Фармацевтикалық ақпарат түсінігі. Дәрілік заттар мен 

медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы 

объектілерге қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар.

https://www.youtube.com/watch?v=2voAMOEspfU

132 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық логистика
Логистиканың ғылым ретінде даму тарихы және оны 

практикалық іске асыру.
https://www.youtube.com/watch?v=FcmT93iqHTI

133 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық логистика Материалдық қорлар. Қорларды басқару жүйелері. https://www.youtube.com/watch?v=jf9zcD8zD8I

134 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық логистика Сатып алудың бизнес-процесін жүргізу технологиясы https://www.youtube.com/watch?v=9Bp7stEgMvI

135 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық логистика Өндірістік логистика https://www.youtube.com/watch?v=qWdphmo0U58

136 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық логистика Логистикадағы қоймалау https://www.youtube.com/watch?v=UNV7ABZTbpE

137 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық логистика Қойманы ұйымдастыру және оның жұмыс істеуі https://www.youtube.com/watch?v=bVpa3-abGrM

138 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық логистика Қойманың сақтау жабдықтары мен қуатын есептеу https://www.youtube.com/watch?v=OHPyDbKzuB4

139 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық логистика
Фармацевтикалық өнімді өткізу жүйесі. Дәрілік 

заттардың көтерме саудасының ерекшеліктері.
https://www.youtube.com/watch?v=j1Y_3LImHvc

140 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық логистика Логистикалық орталықтар https://www.youtube.com/watch?v=KBJJgdhYosU

141 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық логистика Сервистік қызмет көрсету логистикасы https://www.youtube.com/watch?v=RnfBlyLN9LA

142 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық логистика Логистикалық шығындарды басқару https://www.youtube.com/watch?v=qJe_m0RobzY

143 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық менеджмент Менеджменттің теориялық және әдіснамалық негіздері https://www.youtube.com/watch?v=x4qbuDDqXxE

144 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық менеджмент Менеджмент теориясындағы ұйым ұғымы https://www.youtube.com/watch?v=AF7LaHUfX30 

145 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық менеджмент Ғылыми менеджменттің базалық мектептері https://www.youtube.com/watch?v=gfByhXFCUiw

146 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық менеджмент Басқару функциялары https://www.youtube.com/watch?v=cEDjKDAOVQc

147 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық менеджмент Менеджменттің негізгі функциясы ретінде жоспарлау https://www.youtube.com/watch?v=xHYJt_a6c40

148 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық менеджмент Ұйымдастыру басқару функцияларының бірі ретінде https://www.youtube.com/watch?v=0_ykDJgF2FA

149 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық менеджмент Мотивация жалпы басқару функциясы ретінде https://www.youtube.com/watch?v=ED4UNYowOrY

150 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық менеджмент Басқару стилі https://www.youtube.com/watch?v=xaSar4mD2zo

151 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық менеджмент Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау. Бизнес-жоспар. https://www.youtube.com/watch?v=KlK__EcAA_w

152 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық менеджмент
Стратегиялық жоспарлаудың негізгі ұғымдары және 

олардың сипаттамасы
https://www.youtube.com/watch?v=0BKpcuOwuj8

153 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық менеджмент Бизнес және әлеуметтік жауапкершілік. Бизнес этикасы https://www.youtube.com/watch?v=panfWUhJI9g

154 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық менеджмент Кадрлық менеджмент https://www.youtube.com/watch?v=-d8TJPCUtSs

155 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық кеңес беру

Фармацевтикалық кеңес беру. Консультативтік көмек 

көрсетудің анықтамасы, мәні, жалпы әдістері мен 

принциптері. Өзін-өзі емдеу принциптері.

https://www.youtube.com/watch?v=OdFNSqyJF58

156 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық кеңес беру
Ауырсыну кезінде фармацевтикалық Кеңес (бас, тіс, 

буын және бұлшықет ауыруы)
https://www.youtube.com/watch?v=GUMLqldx2Do

157 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық кеңес беру
Тыныс алу органдарының аурулары кезінде 

фармацевтикалық кеңес беру (тамақтың ауыруы).
https://www.youtube.com/watch?v=TeegnBBQJhQ

158 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық кеңес беру
Тыныс алу жолдарының аурулары (мұрынның ағуы) 

үшін фармацевтикалық кеңес.
https://www.youtube.com/watch?v=kugG7HbGq-g

159 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық кеңес беру
Тыныс алу аурулары (жөтел)кезінде фармацевтикалық 

консультация
https://www.youtube.com/watch?v=uez54cKqA50

160 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық кеңес беру
ТІРЕК-ҚИМЫЛ АППАРАТЫНЫҢ АУРУЛАРЫ 

КЕЗІНДЕГІ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ КЕҢЕС БЕРУ
https://www.youtube.com/watch?v=Lp04VPUx_CE

161 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық кеңес беру
Ас қорыту жолдарының аурулары кезінде 

фармацевтикалық кеңес беру (іш қату)
https://www.youtube.com/watch?v=HBQaVoTqRmg

162 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық кеңес беру

Ас қорыту жолдарының аурулары кезінде 

фармацевтикалық кеңес беру (диарея, диспепсия, 

метеоризм)

https://www.youtube.com/watch?v=OeDuro0ccrQ

163 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық кеңес беру
Фармацевтикалық кеңес: дәрі-дәрмектің тамақпен 

әрекеттесуі
https://www.youtube.com/watch?v=-vDWD-v5z6M

164 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық кеңес беру
Вирустық аурулар (герпес)кезіндегі фармацевтикалық 

кеңес беру
https://www.youtube.com/watch?v=P4_bbo663Qg&t=478s

165 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық кеңес беру Конъюнктивит кезінде фармацевтикалық кеңес беру https://www.youtube.com/watch?v=3KozQtmf-88

166 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық кеңес беру Безеу кезіндегі фармацевтикалық кеңес беру https://www.youtube.com/watch?v=W8svHf8lZrw

167 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық кеңес беру Күйік кезінде фармацевтикалық кеңес https://www.youtube.com/watch?v=sBNYzxHnWHg

168 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық кеңес беру

Анемияға арналған фармацевтикалық кеңес: темір 

тапшылығы анемиясының түрлері мен себептері, темір 

тапшылығы анемиясын ұтымды емдеу принциптері.

https://www.youtube.com/watch?v=mNX2Edl3RWA

169 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық кеңес беру

Астения кезіндегі фармацевтикалық кеңес: астениялық 

синдромның анықтамасы, себептері; дәрілік заттарды 

қолдану.

https://www.youtube.com/watch?v=ATnecIVGkqg

170 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық биоэтика
Фармацевтикалық биоэтика. Құқықтық және этикалық 

негіздер
https://www.youtube.com/watch?v=UL7bIp2S_AU

171 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық биоэтика
Биоэтика. Дәрігер мен пациенттің қарым-қатынасының 

негізгі принциптері. Этика және деонтология
https://www.youtube.com/watch?v=ljFSkr8vr-U

172 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық биоэтика Қатты дәріхана тәжірибесінің негіздері (GPP). https://www.youtube.com/watch?v=zr3UH6t7sgo

173 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық биоэтика
Фармацевт пен дәрігер арасындағы қарым-қатынастың 

деонтологиялық принциптері.
https://www.youtube.com/watch?v=Lr3HMJMVISQ

174 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық биоэтика
Фармацевтикалық көмекті тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау.
https://www.youtube.com/watch?v=jbRB2TlWiRY

175 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық биоэтика ҚР жарнама қызметін заңнамалық реттеу. https://www.youtube.com/watch?v=q7Q4TA5m09o

176 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық гигиена негіздері
Еңбек гигиенасы-профилактикалық медицина бөлімі. 

Фармацевтикалық Гигиена негіздері.
https://www.youtube.com/watch?v=g1_y2QrdOU8

177 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат фармация Фармацевтикалық гигиена негіздері Еңбек физиологиясының негіздері https://www.youtube.com/watch?v=XzjODIZJZsI

178 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық гигиена негіздері Механикалық тербелістерді зерттеу әдістері https://www.youtube.com/watch?v=fJyys07Izv8

179 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық гигиена негіздері
Химия-фармацевтика өнеркәсібінде жеке қорғаныс 

құралдарын қолданудың гигиеналық негіздері.
https://www.youtube.com/watch?v=MDTMp7hOChI

180 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық гигиена негіздері
Иондаушы және иондамайтын сәулелену. Гигиеналық 

бағалау. Зерттеу әдістері.
https://www.youtube.com/watch?v=HN9lcenEYe0

181 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат фармация Фармацевтикалық гигиена негіздері
Ультракүлгін сәулеленудің гигиеналық маңызы. 

Лазерлік сәулеленудің гигиеналық мәні.
https://www.youtube.com/watch?v=Bk-TvmWYngQ

182 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация

Фармакоэкономикалық талдау 

негіздері Фармакоэкономикалық талдау және оның әдістері. https://www.youtube.com/watch?v=FgOe3mf4G14

183 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация

Фармакоэкономикалық талдау 

негіздері

Шығындар экономикалық категория ретінде. 

Медициналық және медициналық емес шығындардың 

жіктелуі.

https://www.youtube.com/watch?v=FROlGrwo-oo

184 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат фармация

Фармакоэкономикалық талдау 

негіздері
Ишемиялық емдеу фармакоэкономикасы 

жүрек аурулары.
https://www.youtube.com/watch?v=x-21m8Hfsfk

185 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация

Фармакоэкономикалық талдау 

негіздері Фармакоэкономика бронхиалды терапия астма https://www.youtube.com/watch?v=BMToUGx5dng

186 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация

Фармакоэкономикалық талдау 

негіздері Фармакоэкономикадағы модельдеу түрлері https://www.youtube.com/watch?v=FgOe3mf4G14&t=237s

187 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық маркетинг Маркетингтегі негізгі ұғымдар
https://www.youtube.com/watch?v=Q0zxcLLt69g&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvshr

yxiEE-HBA&index=2

188 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық маркетинг Маркетинг тұжырымдамасының эволюциясы https://www.youtube.com/watch?v=m-yy4Dikf8c

189 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық маркетинг Маркетингтегі негізгі ұғымдар
https://www.youtube.com/watch?v=oHQg9Ij0hc4&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvsh

ryxiEE-HBA&index=15

190 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық маркетинг Маркетингтік зерттеулерді анықтау
https://www.youtube.com/watch?v=-

ZXrHYikETM&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvshryxiEE-HBA&index=16

191 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық маркетинг Маркетингтік зерттеулерді жүргізу кезеңдері
https://www.youtube.com/watch?v=ND4rsY67bKA&list=PL0PJo4EOyD7ryK

DtbZzUvshryxiEE-HBA&index=20

192 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық маркетинг Маркетинг жоспары
https://www.youtube.com/watch?v=-

HMY2RoFBWE&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvshryxiEE-HBA&index=27

https://www.youtube.com/watch?v=2voAMOEspfU
https://www.youtube.com/watch?v=FcmT93iqHTI
https://www.youtube.com/watch?v=jf9zcD8zD8I
https://www.youtube.com/watch?v=9Bp7stEgMvI
https://www.youtube.com/watch?v=qWdphmo0U58
https://www.youtube.com/watch?v=UNV7ABZTbpE
https://www.youtube.com/watch?v=bVpa3-abGrM
https://www.youtube.com/watch?v=OHPyDbKzuB4
https://www.youtube.com/watch?v=j1Y_3LImHvc
https://www.youtube.com/watch?v=KBJJgdhYosU
https://www.youtube.com/watch?v=RnfBlyLN9LA
https://www.youtube.com/watch?v=qJe_m0RobzY
https://www.youtube.com/watch?v=x4qbuDDqXxE
https://www.youtube.com/watch?v=AF7LaHUfX30
https://www.youtube.com/watch?v=gfByhXFCUiw
https://www.youtube.com/watch?v=cEDjKDAOVQc
https://www.youtube.com/watch?v=xHYJt_a6c40
https://www.youtube.com/watch?v=0_ykDJgF2FA
https://www.youtube.com/watch?v=ED4UNYowOrY
https://www.youtube.com/watch?v=xaSar4mD2zo
https://www.youtube.com/watch?v=KlK__EcAA_w
https://www.youtube.com/watch?v=0BKpcuOwuj8
https://www.youtube.com/watch?v=panfWUhJI9g
https://www.youtube.com/watch?v=-d8TJPCUtSs
https://www.youtube.com/watch?v=OdFNSqyJF58
https://www.youtube.com/watch?v=GUMLqldx2Do
https://www.youtube.com/watch?v=TeegnBBQJhQ
https://www.youtube.com/watch?v=kugG7HbGq-g
https://www.youtube.com/watch?v=uez54cKqA50
https://www.youtube.com/watch?v=Lp04VPUx_CE
https://www.youtube.com/watch?v=HBQaVoTqRmg
https://www.youtube.com/watch?v=OeDuro0ccrQ
https://www.youtube.com/watch?v=-vDWD-v5z6M
https://www.youtube.com/watch?v=P4_bbo663Qg&t=478s
https://www.youtube.com/watch?v=3KozQtmf-88
https://www.youtube.com/watch?v=W8svHf8lZrw
https://www.youtube.com/watch?v=sBNYzxHnWHg
https://www.youtube.com/watch?v=mNX2Edl3RWA
https://www.youtube.com/watch?v=ATnecIVGkqg
https://www.youtube.com/watch?v=UL7bIp2S_AU
https://www.youtube.com/watch?v=ljFSkr8vr-U
https://www.youtube.com/watch?v=zr3UH6t7sgo
https://www.youtube.com/watch?v=Lr3HMJMVISQ
https://www.youtube.com/watch?v=jbRB2TlWiRY
https://www.youtube.com/watch?v=q7Q4TA5m09o
https://www.youtube.com/watch?v=g1_y2QrdOU8
https://www.youtube.com/watch?v=XzjODIZJZsI
https://www.youtube.com/watch?v=fJyys07Izv8
https://www.youtube.com/watch?v=MDTMp7hOChI
https://www.youtube.com/watch?v=HN9lcenEYe0
https://www.youtube.com/watch?v=Bk-TvmWYngQ
https://www.youtube.com/watch?v=FgOe3mf4G14
https://www.youtube.com/watch?v=FROlGrwo-oo
https://www.youtube.com/watch?v=x-21m8Hfsfk
https://www.youtube.com/watch?v=BMToUGx5dng
https://www.youtube.com/watch?v=FgOe3mf4G14&t=237s
https://www.youtube.com/watch?v=m-yy4Dikf8c
https://www.youtube.com/watch?v=oHQg9Ij0hc4&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvshryxiEE-HBA&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=oHQg9Ij0hc4&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvshryxiEE-HBA&index=15


193 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық маркетинг Маркетинг элементтеріне шолу
https://www.youtube.com/watch?v=t9EbhkYZah4&list=PL0PJo4EOyD7ryKDt

bZzUvshryxiEE-HBA&index=30

194 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық маркетинг Бағаны қалыптастыру
https://www.youtube.com/watch?v=Cr4PYAeDc4o&list=PL0PJo4EOyD7ryKD

tbZzUvshryxiEE-HBA&index=32

195 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық маркетинг Тауар ұғымы
https://www.youtube.com/watch?v=lUpQHBHnajQ&list=PL0PJo4EOyD7ryK

DtbZzUvshryxiEE-HBA&index=33

196 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық маркетинг Өнім мен мақсаттың өмірлік циклінің тұжырымдамасы
https://www.youtube.com/watch?v=UOZo_sDVjiQ&list=PL0PJo4EOyD7ryK

DtbZzUvshryxiEE-HBA&index=34

197 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармацевтикалық маркетинг Тауар ассортиментінің стратегиясы
https://www.youtube.com/watch?v=6kZWTrluYQU&list=PL0PJo4EOyD7ryK

DtbZzUvshryxiEE-HBA&index=36

198 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Кәсіби этика және фармацевтикалық 

құқық
Фармацевтикалық этика https://www.youtube.com/watch?v=gXS6tAyZQCI

199 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Кәсіби этика және фармацевтикалық 

құқық

Фармацевтикалық этика мен деонтологияның негізгі 

аспектілері
https://www.youtube.com/watch?v=tQXut9S6l30

200 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Кәсіби этика және фармацевтикалық 

құқық
Іскерлік қарым-қатынастың мәні https://www.youtube.com/watch?v=UKW5OfcmSJE

201 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Кәсіби этика және фармацевтикалық 

құқық

Басшы мен бағыныштылар арасындағы 

коммуникациялар
https://www.youtube.com/watch?v=eMbz2EJVNP4

202 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Кәсіби этика және фармацевтикалық 

құқық
Кәсіпкерлік этикасы https://www.youtube.com/watch?v=qS3iQ6W78eM

203 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Кәсіби этика және фармацевтикалық 

құқық

Науқаспен қалай тиімді қарым-қатынас жасау керек. 

Ирина Алышева
https://www.youtube.com/watch?v=0PwPEZXwUyc

204 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Кәсіби этика және фармацевтикалық 

құқық
Іскерлік хаттама және этикет негіздері https://www.youtube.com/watch?v=Pno9Eohc6_w

205 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Кәсіби этика және фармацевтикалық 

құқық
Фармацевтикалық қызметті мемлекеттік реттеу https://www.youtube.com/watch?v=7ETiiCLC5tM

206 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Кәсіби этика және фармацевтикалық 

құқық

Фармацевтикалық ЛИЦЕНЗИЯ: фармацевтикалық 

қызметке лицензияны қалай алуға болады?
https://www.youtube.com/watch?v=wCTGzL7MMj8

207 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Кәсіби этика және фармацевтикалық 

құқық

Фармацевтикалық қызмет саласындағы өзекті 

аспектілер
https://www.youtube.com/watch?v=OrmPqRecnRo

208 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі Фармацевтикалық қорғаншылық https://www.youtube.com/watch?v=YyF3Y_hwjac

209 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі Қазақстандық ұлттық дәрілік формуляр https://www.youtube.com/watch?v=C4Pxerdan5o

210 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі
Қазақстанда ұлттық дәрілік формуляр іске қосылды 

(27.06.16)
https://www.youtube.com/watch?v=tYpKttveDVU

211 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі
Қазақстан ұлттық дәрілік формулярымен жұмыс 

жөніндегі Нұсқаулық
https://www.youtube.com/watch?v=0c528QY7XWk

212 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі Формулярлық комитеттің тарихы https://www.youtube.com/watch?v=-QPbxIcJe_M

213 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі
ҚР-дағы дәрілік заттардың қауіпсіздігін 

фармакологиялық қадағалау және мониторингілеу
https://www.youtube.com/watch?v=9nT3Ni4zI4Q

214 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі

GMP жүйесін инспекциялау шеңберінде 

фармакологиялық қадағалау жүйесін ұйымдастыруды 

бағалау ерекшеліктері

https://www.youtube.com/watch?v=SPXO8emR0as

215 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі

Фармакологиялық қадағалау / фармакологиялық 

қадағалау сапасының жүйесі. Инспекция. Дайындық 

және түрлері. CAPA әзірлеу

https://www.youtube.com/watch?v=TNmfbqDGdkw

216 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі Жаңа мамандар - клиникалық фармацевттер https://www.youtube.com/watch?v=4DrfV6bSm8M

217 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттарды жасау 

перспективалары

Фармацевтикалық әзірлеменің құрылымы мен көлеміне 

қойылатын талаптар
https://youtu.be/eEVlPQLIs0U

218 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттарды жасау 

перспективалары

Фармацевтикалық әзірлеу сатысында субстанцияларды 

синтездеу технологиясын әзірлеу
https://stankiexpert.ru/tehnologii/tekhnologicheskaya-skhema.html

219 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттарды жасау 

перспективалары

Дәрілік заттардың сапасын бақылаудың 

фармакопеялық стандарттары
https://youtu.be/AyGMX_QW-AE

220 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттарды жасау 

перспективалары

Фармацевтикалық әзірлеу сатысында дәрілік заттарды 

өндіру технологиясын жасау
https://youtu.be/YEPuiPiulMU

221 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттарды жасау 

перспективалары

Технологиялық жабдық конструкциясына қойылатын 

талаптар
https://youtu.be/8OYsMvETBzw

222 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттарды жасау 

перспективалары
Валидацияны жүргізудің негізгі қағидаттары https://youtu.be/2rTS62paR7U

223 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттарды жасау 

перспективалары
Валидациялық процедуралардың түрлері https://youtu.be/tU-g9k7wu8w

224 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттарды жасау 

перспективалары
Фармацевтикалық әзірлеудегі технологияны ауыстыру https://youtu.be/VdA61zwlpDU

225 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттарды жасау 

перспективалары

Әзірлеу кезіндегі технологиялық процестің 

сипаттамасы
https://youtu.be/lganWzU0dSU

226 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттарды жасау 

перспективалары

Клиникаға дейінгі зерттеулер туралы есепті дайындау. 

Дәрілік заттардың клиникаға дейінгі зерттеулерін 

жүргізу ерекшеліктері

https://youtu.be/n7LUBIBuAbk

227 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттарды жасау 

перспективалары
Клиникалық зерттеулер туралы есеп дайындау. https://youtu.be/D2k_UBsSgb8

228 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттарды жасау 

перспективалары
Фармацевтикалық әзірлеу кезінде қаптаманы таңдау https://youtu.be/WyFmUy2rexg

229 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттарды жасау 

перспективалары

Фармацевтикалық әзірлеу процесінде 

биофармацевтикалық зерттеулер және дәрілік 

заттардың тұрақтылығын зерттеу

https://youtu.be/rCsq4O2VUY

230 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттарды жасау 

перспективалары

Тиісті реттеушілік практика (Good Regulatory Practice – 

GRP)
https://youtu.be/7SgJ6WwC05k

231 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілік заттарды жасау 

перспективалары

ЕО елдерінде дәрілік препараттарды тіркеу 

ерекшеліктері
https://youtu.be/g9BF0r1DSNQ

232 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат  Фармация Дәрілік формалар технологиясы Ұнтақ жасау технологиясы https://www.youtube.com/watch?v=PZS2TSnx1Wg

233 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Дәрілік формалар технологиясы Қарапайым және күрделі ұнтақтар https://www.youtube.com/watch?v=syLcoUi0S-U&t=185s

234 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Дәрілік формалар технологиясы Сұйық дәрілік нысандар https://www.youtube.com/watch?v=RDY-FK6KUi8&t=246s

235 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Дәрілік формалар технологиясы Рецептура.Сұйық дәрілік нысандар https://www.youtube.com/watch?v=QIX1PheiBKk

236 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Дәрілік формалар технологиясы Концентрацияланған ерітінділер технологиясы https://www.youtube.com/watch?v=SF93CbWQtjQ

237 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Дәрілік формалар технологиясы Стандартты ерітінділерді дайындау технологиясы https://www.youtube.com/watch?v=Y-bkUczgqB4

238 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Дәрілік формалар технологиясы Сулы емес ерітінділерді дайындау технологиясы https://www.youtube.com/watch?v=mx27mtofmCw

239 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Дәрілік формалар технологиясы
Жоғары молекулалық қосылыстар ерітінділерін 

дәріханалық дайындау
https://www.youtube.com/watch?v=NBA4oSwr7iw

240 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Дәрілік формалар технологиясы Суспензия дайындау технологиясы https://www.youtube.com/watch?v=kYlfktGtXp0

241 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Дәрілік формалар технологиясы Дәріхана технологиясы: Эмульсия https://www.youtube.com/watch?v=8e5XIslMvZE&t=436s

242 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Дәрілік формалар технологиясы
Стандартталған сұйық сығындыларды қолдана отырып 

инфузия жасау
https://www.youtube.com/watch?v=6EpU5CqZoNE

243 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Дәрілік формалар технологиясы Біртекті жақпа жасау технологиясы https://www.youtube.com/watch?v=BMjuZGb4oxE

244 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Дәрілік формалар технологиясы
Суппозиторийлерді қолмен қалыптастыру (домалату) 

әдісімен дайындау
https://www.youtube.com/watch?v=0NMuRvI269Y

245 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Дәрілік формалар технологиясы
Тұрақтандырғыштары бар инъекцияға арналған 

ерітінділер
https://www.youtube.com/watch?v=Nn1D-Qy1qlU

246 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы
Экстракция жабдығы https://www.youtube.com/watch?v=KCSMkOiD4QU

247 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы

СО2-экстракцияға арналған жабдық және аса 

критикалық СО2-экстракттардың шығуы
https://www.youtube.com/watch?v=pyOujKkGswk

248 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы

Байкалскідегі зауыт-табиғи сығындылар, 

фитопродуктар және денсаулыққа арналған өнімдер 

қалай жасалады

https://www.youtube.com/watch?v=djVYTelUGz0

249 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы
Таблетка. Бұл қалай жасалды? (деректі фильм) https://www.youtube.com/watch?v=RC5z_Q7uhnA

250 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы

"Глюкозасы бар аскорбин қышқылы, 500 

мг."таблеткаларын дайындау
https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44067

251 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы
Таблеткаларды жабындылармен қаптау! https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44072

252 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы
Микрокапсулалар https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44077

253 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы
Желатинді капсуладағы дәрілік заттар https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44083

254 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы

GMP стандарттары бойынша заманауи 

фармацевтикалық өндіріс
https://www.youtube.com/watch?v=VdA61zwlpDU

255 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы
Ампуладағы дәрі-дәрмек өндірісі. https://www.youtube.com/watch?v=GktGLyOLMlM

256 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы
Ерітінділерді тұрақтандыру! https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44115

257 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы
Инфузиялық ерітінділер https://www.youtube.com/watch?v=InhvKZZf-OA
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https://www.youtube.com/watch?v=TNmfbqDGdkw
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https://www.youtube.com/watch?v=kYlfktGtXp0
https://www.youtube.com/watch?v=8e5XIslMvZE&t=436s
https://www.youtube.com/watch?v=6EpU5CqZoNE
https://www.youtube.com/watch?v=BMjuZGb4oxE
https://www.youtube.com/watch?v=0NMuRvI269Y
https://www.youtube.com/watch?v=Nn1D-Qy1qlU
https://www.youtube.com/watch?v=KCSMkOiD4QU
https://www.youtube.com/watch?v=pyOujKkGswk
https://www.youtube.com/watch?v=djVYTelUGz0
https://www.youtube.com/watch?v=RC5z_Q7uhnA
https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44067
https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44072
https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44077
https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44083
https://www.youtube.com/watch?v=VdA61zwlpDU
https://www.youtube.com/watch?v=GktGLyOLMlM
https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44115
https://www.youtube.com/watch?v=InhvKZZf-OA


258 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы
Жалпы рецепт. Сұйық дәрілік формалар. https://www.youtube.com/watch?v=RDY-FK6KUi8

259 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы
Желатин капсулаларын өнеркәсіптік өндіру https://www.youtube.com/watch?v=U1HNhRX4Eb0

260 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы

Бос желатинді капсулаларды шығаратын автоматты 

желі
https://www.youtube.com/watch?v=qKuopaDEoVI

261 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы
Микрокапсулаларды дайындау https://www.youtube.com/watch?v=jqrX6lbcqUc

262 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Дәрілердің өнеркәсіптік 

технологиясы

GMP өндірісі бойынша Семинар (таблеткаларды 

қабықпен жабу)
https://www.youtube.com/watch?v=dmNzE1FF5BI

263 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың жалпы әдістері 

мен талдауы

Дәрілік заттардың сапасын қамтамасыз ету. Қазақстан 

Республикасының Бақылау-рұқсат беру жүйесі. Дәрілік 

заттардың клиникаға дейінгі және клиникалық 

сынақтарын жүргізу тәртібі. Дәрілік заттарды 

тіркеу/қайта тіркеу және сараптау тәртібі.

https://youtu.be/341uLBx2umc

264 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың жалпы әдістері 

мен талдауы

Дәрілік заттардың сапасын қамтамасыз ету жүйесі. 

Дәрілік заттарды қолданудың барлық сатыларында 

олардың сапасын бақылау жүйесі.Валидация талдау 

әдістері.

https://youtu.be/fLmI6F8txzg

265 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың жалпы әдістері 

мен талдауы

Фармацевтикалық талдау. Фармацевтикалық 

талдаудың ерекшеліктері мен түрлері. Дәрілік 

заттардың құрамын анықтау кезінде қолданылатын 

физикалық және химиялық қасиеттері.

https://youtu.be/QudK7g28CHw

266 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың жалпы әдістері 

мен талдауы

Дәрілік заттардың тазалығын анықтайтын жалпы 

фармакопеялық ережелер
https://www.youtube.com/watch?v=oF-h40IPfOo

267 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың жалпы әдістері 

мен талдауы

Гадолиний қосылыстары дәрі ретінде. 

Радиофармацевтикалық препараттар.
https://www.youtube.com/watch?v=tWrTe5iMHtk

268 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың жалпы әдістері 

мен талдауы

Функционалдық топтар бойынша органикалық дәрілік 

заттарды талдау.

https://www.youtube.com/watch?v=ORV94ugRU4k 

https://www.youtube.com/watch?v=c-lQ-9SRWpE

269 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың жалпы әдістері 

мен талдауы

Галоген туындылары алкандар мен спирттер олардың 

дәрілік заттары.
https://www.youtube.com/watch?v=BUkxlRxXTPw

270 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың жалпы әдістері 

мен талдауы

Органикалық дәрілік заттардағы галогендерді анықтау 

тәсілдері. Оттегіде жағу әдісі.
https://youtu.be/mKx1pAGkgII

271 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың жалпы әдістері 

мен талдауы

Альдегидтер, жай және күрделі эфирлер, олардың 

дәрілік заттары.
https://www.youtube.com/watch?v=kCZvmTaOy00

272 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың жалпы әдістері 

мен талдауы
Дәрілік заттарды элементтік талдау.

273 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың жалпы әдістері 

мен талдауы

Органикалық дәрілік заттардағы къельд азотын сандық 

анықтау және әдісі.
https://my.mail.ru/mail/dinara-ge/video/_myvideo/39.html

274 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың жалпы әдістері 

мен талдауы

Карбон қышқылдары, алфавиттік қатардағы амин 

қышқылдары, олардың дәрілік заттары.

https://www.youtube.com/watch?v=uW28EkimTNU 

https://www.youtube.com/watch?v=OVC1JHJChmY 

https://www.youtube.com/watch?v=MQ_Wf0yC7Gs

275 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың жалпы әдістері 

мен талдауы

Көмірсулар, полиоксикарбон және 

полиаминполикарбон қышқылдары олардың дәрілік 

заттары.

https://www.youtube.com/watch?v=TcPCzQ5NpGo 

https://www.youtube.com/watch?v=3ANtkTWW5cI 

https://www.youtube.com/watch?v=OkttDt55DfY 

https://www.youtube.com/watch?v=OuaMbf081u0&t=1s

276 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Экстемпоралды дәрілік 

нысандардың сапасын бақылау

Дәрілік заттардың сапасын қамтамасыз ету. 

Нормативтік құжаттар және экстемпоралды дәрілік 

нысандардың сапасына қойылатын талаптар

https://www.youtube.com/watch?v=7SgJ6WwC05k

277 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Экстемпоралды дәрілік 

нысандардың сапасын бақылау

Экстемпоралды дәрілік формалардың сапасын бақылау 

бойынша химик-аналитиктің міндеттері, функциялары 

және жұмысын ұйымдастыру.

https://youtu.be/aRjqzM0C2t8

278 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Экстемпоралды дәрілік 

нысандардың сапасын бақылау

Дәріхана өндірісінің дәрі-дәрмектерін жедел талдау 

ерекшеліктері.Экспресс-әдіспен түпнұсқалықты 

анықтау және экспресс-талдауды сандық анықтау 

ерекшеліктері.

https://www.youtube.com/watch?v=Xo4AS6tLpI8

279 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Экстемпоралды дәрілік 

нысандардың сапасын бақылау

Экспресс-талдаудың негізгі кезеңдері. Дәрілік 

формалардың түпнұсқалығын анықтау үшін 

қолданылатын физикалық және химиялық қасиеттер.

https://www.youtube.com/watch?v=nkCIL2VJ2ec

280 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Экстемпоралды дәрілік 

нысандардың сапасын бақылау

Сандық анықтау әдістері (рефрактометрия, 

поляриметрия)
https://youtu.be/_n_FORXi2jw

281 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Экстемпоралды дәрілік 

нысандардың сапасын бақылау
Сандық анықтау әдістері. https://youtu.be/VqOctbpYJNk

282 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Экстемпоралды дәрілік 

нысандардың сапасын бақылау
Стандартты ерітінділердің сапасын бақылау. https://youtu.be/VbrRWxxN-2k

283 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Экстемпоралды дәрілік 

нысандардың сапасын бақылау
Сулы емес ерітінділердің сапасын бақылау. https://youtu.be/Fws_K72iOIA

284 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Экстемпоралды дәрілік 

нысандардың сапасын бақылау
Жоғары молекулалық қосылыстар сапасын бақылау. https://youtu.be/Y-bkUczgqB4

285 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Экстемпоралды дәрілік 

нысандардың сапасын бақылау

Офтальмологиялық дәрілік заттардың сапасын 

бақылау: Көз тамшылары, көз лосьондары және т. б.
https://youtu.be/N1sDUzHZprc

286 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Экстемпоралды дәрілік 

нысандардың сапасын бақылау

Қатты дәрілік формалардың сапасын бақылау (сыртқа 

қолдануға арналған ұнтақтар, ауыз қуысы ұнтақтары).
https://youtu.be/syLcoUi0S-U

287 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Экстемпоралды дәрілік 

нысандардың сапасын бақылау

Сыртқа қолдануға арналған жұмсақ дәрілік 

нысандардың сапасын бақылау: жақпа, кремдер, 

гельдер, пасталар, линименттер.

https://youtu.be/3Q-IAYTtC4A

288 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Экстемпоралды дәрілік 

нысандардың сапасын бақылау

Жаңа туылған нәрестелер үшін дәрілік формалардың 

сапасын бақылау.
https://youtu.be/3Q-IAYTtC4A

289 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Оптикалық талдау әдістері
Оптикалық әдістердің түрлері. Жіктеу және анықтау. https://youtu.be/u1ReQp2ZYPI

290 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Оптикалық талдау әдістері

Көрінетін және ультрафиолет аймағында 

спектрофотометриялық әдіспен дәрі-дәрмектерді 

талдау.

https://youtu.be/Sn7QtLyig3E

291 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Оптикалық талдау әдістері

Инфрақызыл аймақтағы атомдық-абсорбциялық 

спектрофотометрия.
https://youtu.be/u7EJcxayQMA

292 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Оптикалық талдау әдістері
Дәрілік заттарды рефрактометриялық әдіспен талдау. https://youtu.be/VuWNzqBUibY 

293 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Оптикалық талдау әдістері

Дәрілік заттардың оптикалық айналуын өлшеу. 

Поляриметрия
https://youtu.be/fNZ6vILH4HE

294 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Оптикалық талдау әдістері
Фармацевтикалық талдаудағы Флуориметрия. https://youtu.be/UVcrTo_w2aE

295 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Оптикалық талдау әдістері
Атомдық-абсорбциялық спектрометрия https://youtu.be/wE19JnMH83M

296 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Оптикалық талдау әдістері
Фотоколориметрия https://youtu.be/1EWFtbA0tmk

297 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Оптикалық талдау әдістері

Эмиссиялық спектрлік талдау және жалынды 

эмиссиялық спектроскопия.
https://youtu.be/VbEekqgM0UM

298 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Оптикалық талдау әдістері
Нефелометриялық және турбидиметриялық талдау. https://youtu.be/E01_VMJWLEk

299 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Хроматографиялық талдау 

әдістері

Қағаз хроматография әдісімен дәрілік заттарды талдау https://youtu.be/N9ZgYZ094Jk

300 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Хроматографиялық талдау 

әдістері

Жұқа қабатты хроматография арқылы дәрі-дәрмектерді 

талдау.
https://youtu.be/m7UBrPS0oaY

301 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Хроматографиялық талдау 

әдістері

Дәрілік препараттардың қоспаларын анықтауда жұқа 

қабатты хроматографияны қолдану.
https://yandex.kz/video/preview/16255700232062614518

302 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Хроматографиялық талдау 

әдістері

Ион алмасу хроматографиясы https://youtu.be/o3oBO-VGCH4

303 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Хроматографиялық талдау 

әдістері

Сұйық хроматография https://youtu.be/bYkCEEcDRes

304 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Хроматографиялық талдау 

әдістері

Фармацевтикалық анализдегі жоғары тиімді сұйық 

хроматография
https://youtu.be/eWBEDdJkTBw

https://www.youtube.com/watch?v=RDY-FK6KUi8
https://www.youtube.com/watch?v=U1HNhRX4Eb0
https://www.youtube.com/watch?v=qKuopaDEoVI
https://www.youtube.com/watch?v=jqrX6lbcqUc
https://www.youtube.com/watch?v=dmNzE1FF5BI
https://youtu.be/341uLBx2umc
https://youtu.be/fLmI6F8txzg
https://youtu.be/QudK7g28CHw
https://www.youtube.com/watch?v=oF-h40IPfOo
https://www.youtube.com/watch?v=tWrTe5iMHtk
https://www.youtube.com/watch?v=ORV94ugRU4k
https://www.youtube.com/watch?v=ORV94ugRU4k
https://www.youtube.com/watch?v=BUkxlRxXTPw
https://youtu.be/mKx1pAGkgII
https://www.youtube.com/watch?v=kCZvmTaOy00
https://my.mail.ru/mail/dinara-ge/video/_myvideo/39.html
https://www.youtube.com/watch?v=TcPCzQ5NpGo
https://www.youtube.com/watch?v=TcPCzQ5NpGo
https://www.youtube.com/watch?v=TcPCzQ5NpGo
https://www.youtube.com/watch?v=TcPCzQ5NpGo
https://www.youtube.com/watch?v=7SgJ6WwC05k
https://youtu.be/aRjqzM0C2t8
https://www.youtube.com/watch?v=Xo4AS6tLpI8
https://www.youtube.com/watch?v=nkCIL2VJ2ec
https://youtu.be/_n_FORXi2jw
https://youtu.be/VqOctbpYJNk
https://youtu.be/VbrRWxxN-2k
https://youtu.be/Fws_K72iOIA
https://youtu.be/Y-bkUczgqB4
https://youtu.be/N1sDUzHZprc
https://youtu.be/syLcoUi0S-U
https://youtu.be/3Q-IAYTtC4A
https://youtu.be/3Q-IAYTtC4A


305 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Хроматографиялық талдау 

әдістері

Дәрілік заттарды сандық анықтауда тиімділігі жоғары 

сұйықтық хроматографиясын қолдану
https://yandex.kz/video/preview/2945812946074769220

306 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Хроматографиялық талдау 

әдістері

Жоғары тиімді сұйық хроматографияның 

түрлендірілген түрлері
https://youtu.be/Jqk2BAsD_NM

307 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Хроматографиялық талдау 

әдістері

Дәрілік заттарды талдауда газ хроматографиясын 

қолдану.
https://youtu.be/UycPljfrnWo

308 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Хроматографиялық талдау 

әдістері

Бу фазалы газды хроматография. https://youtu.be/UycPljfrnWo

309 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Биологиялық белсенді қосылыстар Терпендер тобы дәрумендерінің дәрілерін талдау

https://youtu.be/MpL8Ukc_ggE

https://youtu.be/lt5nBvP3MOE

310 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Биологиялық белсенді қосылыстар
Циклогексан туындыларының дәрілік заттарын талдау 

(ретинол, кальциферолдар)

https://youtu.be/_R-Sd99gfJw https://youtu.be/HNaFp9aKoEc https://youtu.be/-

nN5P_ynFlM

https://youtu.be/zzHJcnp9axc

311 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Биологиялық белсенді қосылыстар
Гестагендер және олардың аналогтары.  

Кортикостероидтар және олардың аналогтары
https://youtu.be/JsxviDFRZnQ https://youtu.be/r2EN_LzyoBU

312 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Биологиялық белсенді қосылыстар

Стероидты гормондар және олардың жартылай 

синтетикалық аналогтары. Андрогендік гормондар 

және олардың жартылай синтетикалық аналогтары: 

тестостерон пропионаты, метилтестостерон және т. б.

https://youtu.be/hJ5wRusEx7o

313 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Биологиялық белсенді қосылыстар
Эстроген препараттарын талдау: этинил эстрадиол, 

местранол, эстрадиол дипропионаты.
https://youtu.be/cOGrYjJMMbM

314 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Биологиялық белсенді қосылыстар
Жүрек гликозидтерінің дәрі-дәрмектерін талдау: 

дигитоксин, целанид және т. б.
https://youtu.be/_ijEIRL9JUI

315 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Биологиялық белсенді қосылыстар
Макролидтер мен азалидтердің дәрілік заттарын 

талдау: эритромицин, кларитромицин, азитромицин.
https://youtu.be/aaATYAKWcwc

316 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Биологиялық белсенді қосылыстар

Пенициллиндер тобының дәрі-дәрмектерін талдау: 

натрий мен калий бензилпенициллині, 

феноксиметилпенициллин және т. б.

https://ok.ru/video/1990534761080?fromTime=46

317 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Биологиялық белсенді қосылыстар
Цефалоспориндер тобының дәрі-дәрмектерін талдау: 

натрий цефазолині, цефаклор және т. б.
https://youtu.be/TAnPvAS-PKY

318 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың сапасын бақылау 

және стандарттау
Талдау әдістемесінің дәлдігі https://youtu.be/F-4g8g8n0kM

319 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың сапасын бақылау 

және стандарттау
Талдау әдістемелерінің валидациясы https://www.youtube.com/watch?v=EeSGf05twxk

320 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың сапасын бақылау 

және стандарттау
Талдау әдістерінің дұрыстығы https://www.youtube.com/watch?v=jO00y0KUsrw

321 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың сапасын бақылау 

және стандарттау
Талдау әдістерін тексеру: алғашқы қадамдар https://www.youtube.com/watch?v=u9qUrpXOFf8

322 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың сапасын бақылау 

және стандарттау
Бітіру кезіндегі қателер https://www.youtube.com/watch?v=YYbKAEc7aVU

323 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың сапасын бақылау 

және стандарттау
Спектрофотометрияға кіріспе https://www.youtube.com/watch?v=ELNNeo__OiY

324 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың сапасын бақылау 

және стандарттау
Химия. Рефрактометрия https://youtu.be/P9a03NqrT6Y

325 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың сапасын бақылау 

және стандарттау

Таблеткалар / капсулалардың ыдырау сынағы. 

Таблеткалардың ыдырауын қалай тексереді?
https://www.youtube.com/watch?v=yEGhgtEI6lg

326 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың сапасын бақылау 

және стандарттау
Еріту жүйелерін автоматтандыру https://www.youtube.com/watch?v=XbxIeKGf1Nk

327 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік заттардың сапасын бақылау 

және стандарттау
Титрлеуге кіріспе https://www.youtube.com/watch?v=Qt_DDqhBCg8

328 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Фармацевтикалық химия.Хош иісті 

дәрілік заттардың фармацевтикалық 

химиясы

Фенолдар. Хинондар. Нафтацен туындылары https://youtu.be/g5PUF2c0yA8

329 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Фармацевтикалық химия.Хош иісті 

дәрілік заттардың фармацевтикалық 

химиясы

Дәрілік заттарды, хош иісті қышқылдардың 

туындыларын (бензой қышқылы, натрий бензоаты, 

салицил қышқылы, натрий салицилаты, оксафенамид, 

ацетилсалицил қышқылы) талдау.

https://youtu.be/cd25wwKMz4Q

330 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Фармацевтикалық химия.Хош иісті 

дәрілік заттардың фармацевтикалық 

химиясы

п-аминобензой қышқылы эфирлерінің дәрілік заттарын 

талдау (бензокаин, прокаин гидрохлориді, тетракаин 

гидрохлориді).

https://youtu.be/FCqwx2E1ztw

331 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Фармацевтикалық химия.Хош иісті 

дәрілік заттардың фармацевтикалық 

химиясы

Дәрілік заттарды бензолсульфаниламидтерге талдау 

(стрептоцид, сульфацил-натрий бисептолы, 

сульфадиметоксин, сульфален, фталазол, 

салазопиридазин).

https://yandex.kz/video/preview/16082358775248795162

332 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Гетероциклді қатардағы дәрілік 

заттардың фармацевтикалық 

химиясы

Фуран туындылары (фурацилин, фуразолидон, 

фурадонин, фурагин) дәрілік заттарды талдау.
https://www.youtube.com/watch?v=AjgR_QIkgDQ 

333 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Гетероциклді қатардағы дәрілік 

заттардың фармацевтикалық 

химиясы

Пирролдың туындылары (пирацетам, каптоприл, 

эналаприл) дәрілік заттарды талдау.
https://www.youtube.com/watch?v=WpnxedxUHDA 

334 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Гетероциклді қатардағы дәрілік 

заттардың фармацевтикалық 

химиясы

Пиразол туындылары (антипирин, анальгин, бутадион) 

дәрілік заттарды талдау.  Дәрілік заттарды, имидазол 

туындыларын (дибазол, клофелин, метронидазол) 

талдау.

https://www.youtube.com/watch?v=XDESEV2OmJ4

335 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Гетероциклді қатардағы дәрілік 

заттардың фармацевтикалық 

химиясы

Пиридин туындылары (пиридоксальфосфат, 

пиридитол, пармидин) дәрілік заттарды 

талдау.Пиридин-3-карбон қышқылының (кордиамин, 

никодин) және пиридин-4-карбон қышқылының 

(изониазид, фтивазид) туындыларын талдау.

https://teach-in.ru/lecture/11-16-Zik 

336 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Гетероциклді қатардағы дәрілік 

заттардың фармацевтикалық 

химиясы

Тропан туындыларының дәрілік заттарын талдау 

(атрпин сульфаты, скополамин гидробромиді, тропаци, 

гоматропин гидробромиді)

https://himya.ru/atropin.html 

337 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Гетероциклді қатардағы дәрілік 

заттардың фармацевтикалық 

химиясы

8 алмастырылған хинолин (хинозол, энтеросептол, 

нитроксолин), тетрагидроиохинолин (дротаверин 

гидрохлориді), мофинан (морфин гидрохлориді) және 

апорфин (апоморфин гидрохлориді)туындылары 

дәрілік заттарды талдау

https://www.youtube.com/watch?v=ZByz8NWsyEo 

338 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Гетероциклді қатардағы дәрілік 

заттардың фармацевтикалық 

химиясы

Пиримидин – 2,4,6 Трион (натрий барбиталы, 

фенобарбитал), пиримидин-2,4-Дион (метилурацил, 

фторурацил, фторафур)туынды дәрілік заттарды талдау

https://www.youtube.com/watch?v=d6lNSiyU4Ic 

https://www.youtube.com/watch?v=jr7zyIJqCY8 

339 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Гетероциклді қатардағы дәрілік 

заттардың фармацевтикалық 

химиясы

Пиримидино-тиазол туындылары (тиамин 

гидрохлориді, фосфотиамин, кокарбоксилаза 

гидрохлориді), пурин туындылары (кофеин, 

теобромин, теофиллин, дипрофиллин), гуанин 

(ацикловир, ганцикловир, ттиогуанин)дәрілік заттарды 

талдау

https://www.youtube.com/watch?v=d6lNSiyU4Ic https://himya.ru/imidazol.html 

340 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Гетероциклді қатардағы дәрілік 

заттардың фармацевтикалық 

химиясы

Птеридин (фолий қышқылы, метотрексат), 

изоаллоксазин (рибофлавин)туындыларының дәрілік 

заттарын талдау

https://himya.ru/riboflavin.html https://www.youtube.com/watch?v=tJapsN--jNU 

341 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 

Гетероциклді қатардағы дәрілік 

заттардың фармацевтикалық 

химиясы

Фенотиазин туындылары (аминазин, пропазин, 

этаперазин, перфеназин, фторфеназинадеканоат, 

этмозин, этацизин), 1,4-бензодиазепин 

(хлордиазепоксид, диазепам, оксазепам, нитразепам, 

феназепам) дәрілік заттарды талдау.

https://www.youtube.com/watch?v=vl5pvJkKEgE 

https://www.youtube.com/watch?v=PedpnXQpvd0 

https://www.youtube.com/watch?v=JmP_9VxIJ98 

342 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармакогнозияға кіріспе

Фармакогнозияға кіріспе.Фармакогнозияның 

міндеттері. Фармакогнозияның негізгі терминдері мен 

түсініктері.

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=5353417808631838336&from=tabbar&text=

введение+в+фармакогнозию

343 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармакогнозияға кіріспе
Дәрілік өсімдік шикізатын дайындау процесінің 

негіздері. Дәрілік өсімдік шикізатын жинау.

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=149578721084898076&from=tabbar&reqid=

1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-

6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительн

ый+процесс+лрс

344 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармакогнозияға кіріспе
Дәрілік өсімдік шикізатын дайындау процесінің 

негіздері. Дәрілік өсімдік шикізатын кептіру.

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=199380430558665606&from=tabbar&reqid=

1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-

6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительн

ый+процесс+лрс&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-47591566_170668342

https://youtu.be/JsxviDFRZnQ
https://youtu.be/_ijEIRL9JUI
https://yandex.kz/video/preview/16082358775248795162
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=5353417808631838336&from=tabbar&text=введение+в+фармакогнозию
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=5353417808631838336&from=tabbar&text=введение+в+фармакогнозию
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=149578721084898076&from=tabbar&reqid=1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=149578721084898076&from=tabbar&reqid=1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=149578721084898076&from=tabbar&reqid=1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=149578721084898076&from=tabbar&reqid=1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=199380430558665606&from=tabbar&reqid=1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-47591566_170668342
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=199380430558665606&from=tabbar&reqid=1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-47591566_170668342
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=199380430558665606&from=tabbar&reqid=1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-47591566_170668342
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=199380430558665606&from=tabbar&reqid=1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-47591566_170668342


345 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармакогнозияға кіріспе Дәрілік өсімдік шикізатын қабылдау және сақтау.

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4615328524912980593&reqid=1645959054

272148-9257424466980142756-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9394&suggest_reqid=545147146160976664390530093769213&text=приемка+и+хр

анение

346 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармакогнозияға кіріспе
Дәрілік шикізатқа арналған нормативтік-техникалық 

құжаттар.
https://www.youtube.com/watch?v=LVPQgBcaWf0

347 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармакогнозияға кіріспе
Дәрілік өсімдік шикізатын фармакогностикалық талдау. 

(1 бөлім)
https://www.youtube.com/watch?v=Hx6E7Rwr4HE

348 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармакогнозияға кіріспе
Дәрілік өсімдік шикізатын фармакогностикалық талдау. 

(2 бөлім)

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4727652535409127433&text=Фармакогнос

тический+анализ+лекарственного+растительного+сырья+2+часть

349 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармакогнозия негіздері

Дәрілік өсімдік шикізаты бар химиялық зертханада 

жұмыс істеу ережесі және жұмыс қауіпсіздігі 

техникасы.

https://www.youtube.com/watch?v=J4cLNoSh7Rk&feature=youtu.be 

350 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Фармакогнозия негіздері
Фармакогнозия ғылым және оқу пәні ретінде. 

Фармакогнозияның дамуының негізгі кезеңдері.
https://www.youtube.com/watch?v=NSDd3nSygIU 

351 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Көмірсуларға сапалы реакциялар https://www.youtube.com/watch?v=V4ppzJ50_ps 

352 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Крахмалды анықтауға сапалы реакция https://www.youtube.com/watch?v=QnnHYYl_cxg 

353 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Майларды сабындандыру https://www.youtube.com/watch?v=Of9oztl_O5k 

354 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау

Тиаминге, никотин қышқылына, пиридоксинге сапалы 

реакциялар
https://www.youtube.com/watch?v=OaN3tNcNcno 

355 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау

Титрлеу әдісімен өнімдердегі С витаминінің құрамын 

анықтау.
https://www.youtube.com/watch?v=OkttDt55DfY 

356 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Өсімдіктердің химиялық құрамы. Терпеноидтар https://www.youtube.com/watch?v=1hb30ReTJIM 

357 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Жүрек гликозидтері https://www.youtube.com/watch?v=A4pn5SIHgos 

358 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Жүрек гликозидтері https://www.youtube.com/watch?v=EsNK-4dtTO8 

359 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Сапониндер https://www.youtube.com/watch?v=KJlr4JonP90 

360 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Сапониндердің экстракциясы және сапалы реакциясы https://www.youtube.com/watch?v=hUg5WV5DoiY 

361 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Фенолдың темір хлориді ерітіндісімен әрекеттесуі https://www.youtube.com/watch?v=MCK6J5CtY1M 

362 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Кумариндер мен хромондар https://www.youtube.com/watch?v=K-b03iqbCjY 

363 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау

Хромондар жаңа қабынуға қарсы препараттарды 

алудың негізі ретінде
https://www.youtube.com/watch?v=M7nSa2lkUqg 

364 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Лигнандар https://www.youtube.com/watch?v=HVf4y00k6ZY 

365 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Фенолдарға сапалы реакция https://www.youtube.com/watch?v=n6TktqHRlkk 

366 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау

Белгілі дәрілік өсімдіктер мен құрма жапырақтарында 

флавоноидтардың болуын тексеру
https://www.youtube.com/watch?v=vomkjb2eiTY 

367 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Флавоноидтар https://www.youtube.com/watch?v=XLjqRyOCoa8 

368 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Алкалоидтар https://www.youtube.com/watch?v=CymBZRgS8s4 

369 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау

Құрамында алкалоидтар бар дәрілік өсімдік шикізаты 

мен дәрілік өсімдіктерді талдау.
https://www.youtube.com/watch?v=xkfNDqKQfdU 

370 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Таниндер https://www.youtube.com/watch?v=6pE7cYIaFcA 

371 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Таниндер https://www.youtube.com/watch?v=YR9nug1Wyy0 

372 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау

Таниндер. Дәрілік өсімдіктердің биологиялық белсенді 

заттары
https://www.youtube.com/watch?v=Y7i1PeHA3cs 

373 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Дәрілік өсімдік шикізатының 

сапасын бақылау және стандарттау
Құрамында таниндер бар өсімдіктерді қолдану https://www.youtube.com/watch?v=KrX95TxyUiY 

374 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Ресурсоведение исследования 

лекарственных растений
Жануарлардан алынатын дәрілік шикізат https://www.youtube.com/watch?v=-2z8oCHeAxo 

375 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Ресурсоведение исследования 

лекарственных растений
Өсімдіктердің көлденең қималарын жасау және зерттеу https://www.youtube.com/watch?v=XWCVEa6G9vU 

376 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Қазақстан Республикасының дәрілік 

өсімдіктері

Дәрілік өсімдік шикізатын (ботаникалық, химиялық, 

морфологиялық, фармакологиялық)жіктеу жүйелері
https://www.youtube.com/watch?v=h4nUVvFPYhI 

377 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Қазақстан Республикасының дәрілік 

өсімдіктері

Дәрілік өсімдік шикізатының әртүрлі морфологиялық 

топтарының мысалында дәрілік өсімдік шикізатын 

жинау, кептіру, алғашқы өңдеу негіздерімен танысу

https://www.youtube.com/watch?v=A8IpvaYOfDU 

378 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Қазақстан Республикасының дәрілік 

өсімдіктері

Дәрілік өсімдік шикізатының түпнұсқалығын анықтау 

әдістері
https://www.youtube.com/watch?v=ElfgT9m2DgQ 

379 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Қазақстан Республикасының дәрілік 

өсімдіктері

Полисахаридтердің шығарылуы және сапалы 

реакциясы
https://www.youtube.com/watch?v=Ow6E1Fn1wlM 

380 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Қазақстан Республикасының дәрілік 

өсімдіктері
Майларды алу және сапалы реакциялар https://www.youtube.com/watch?v=Of9oztl_O5k 

381 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Қазақстан Республикасының дәрілік 

өсімдіктері
Дәрумендерді алу және сапалы реакциялар https://www.youtube.com/watch?v=OaN3tNcNcno 

382 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Қазақстан Республикасының дәрілік 

өсімдіктері
Эфир майларын алу және сапалы реакциялар https://www.youtube.com/watch?v=1hb30ReTJIM 

383 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Қазақстан Республикасының дәрілік 

өсімдіктері

Жүрек шығару және сапалы реакциялар

гликозидтер
https://www.youtube.com/watch?v=7W-0gFqKb_E 

384 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Қазақстан Республикасының дәрілік 

өсімдіктері
Сапониндердің экстракциясы және сапалы реакциясы https://www.youtube.com/watch?v=hUg5WV5DoiY 

385 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Қазақстан Республикасының дәрілік 

өсімдіктері

Қарапайым фенолдарды, лигнандарды алу және сапалы 

реакциялар
https://www.youtube.com/watch?v=n6TktqHRlkk ;

386 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Қазақстан Республикасының дәрілік 

өсімдіктері

Кумариндер мен хромондарды алу және сапалы 

реакциялар
https://www.youtube.com/watch?v=K-b03iqbCjY 

387 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Қазақстан Республикасының дәрілік 

өсімдіктері
Флавоноидтарды шығару және сапалы реакциялар https://www.youtube.com/watch?v=vomkjb2eiTY 

388 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Қазақстан Республикасының дәрілік 

өсімдіктері

Шығару және сапалы

алкалоидтардың реакциясы
https://www.youtube.com/watch?v=dDFromgk0QU 

389 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Қазақстан Республикасының дәрілік 

өсімдіктері

Антрацено туындыларының экстракциясы және сапалы 

реакциясы
https://www.youtube.com/watch?v=3Ot5jq8_ufo 

390 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация
Қазақстан Республикасының дәрілік 

өсімдіктері
Таниндерді алу және сапалы реакциялар https://www.youtube.com/watch?v=Y7i1PeHA3cs 

391 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия негіздері Салицил қышқылын анықтауға сапалы реакция https://www.youtube.com/watch?v=ouAJ5cH6CuA

392 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Токсикологиялық химия негіздері; 

токсикологиялық химия

Бейне-сандық иммунохроматографиялық Рефлеком 

талдауыш
https://www.youtube.com/watch?v=PhuS53FjYCw

393 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Токсикологиялық химия негіздері; 

токсикологиялық химия
Қағаз және жұқа қабатты хроматография https://www.youtube.com/watch?v=8D4h5HcK10I&t=2s

394 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Токсикологиялық химия негіздері; 

токсикологиялық химия
Газ сұйықтығы хроматографиясы https://www.youtube.com/watch?v=6YDcKCutC14

395 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Токсикологиялық химия негіздері; 

токсикологиялық химия
ГХ-МС https://www.youtube.com/watch?v=5c5r-R4nShU

396 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Токсикологиялық химия негіздері; 

токсикологиялық химия
Жоғары тиімді сұйық хроматография https://www.youtube.com/watch?v=eWBEDdJkTBw

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4615328524912980593&reqid=1645959054272148-9257424466980142756-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-9394&suggest_reqid=545147146160976664390530093769213&text=приемка+и+хранение
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4615328524912980593&reqid=1645959054272148-9257424466980142756-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-9394&suggest_reqid=545147146160976664390530093769213&text=приемка+и+хранение
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4615328524912980593&reqid=1645959054272148-9257424466980142756-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-9394&suggest_reqid=545147146160976664390530093769213&text=приемка+и+хранение
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4615328524912980593&reqid=1645959054272148-9257424466980142756-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-9394&suggest_reqid=545147146160976664390530093769213&text=приемка+и+хранение
https://www.youtube.com/watch?v=LVPQgBcaWf0
https://www.youtube.com/watch?v=Hx6E7Rwr4HE
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4727652535409127433&text=Фармакогностический+анализ+лекарственного+растительного+сырья+2+часть
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4727652535409127433&text=Фармакогностический+анализ+лекарственного+растительного+сырья+2+часть
https://www.youtube.com/watch?v=J4cLNoSh7Rk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NSDd3nSygIU
https://www.youtube.com/watch?v=V4ppzJ50_ps
https://www.youtube.com/watch?v=QnnHYYl_cxg
https://www.youtube.com/watch?v=Of9oztl_O5k
https://www.youtube.com/watch?v=OaN3tNcNcno
https://www.youtube.com/watch?v=OkttDt55DfY
https://www.youtube.com/watch?v=1hb30ReTJIM
https://www.youtube.com/watch?v=A4pn5SIHgos
https://www.youtube.com/watch?v=EsNK-4dtTO8
https://www.youtube.com/watch?v=KJlr4JonP90
https://www.youtube.com/watch?v=hUg5WV5DoiY
https://www.youtube.com/watch?v=MCK6J5CtY1M
https://www.youtube.com/watch?v=K-b03iqbCjY
https://www.youtube.com/watch?v=M7nSa2lkUqg
https://www.youtube.com/watch?v=HVf4y00k6ZY
https://www.youtube.com/watch?v=n6TktqHRlkk
https://www.youtube.com/watch?v=vomkjb2eiTY
https://www.youtube.com/watch?v=XLjqRyOCoa8
https://www.youtube.com/watch?v=CymBZRgS8s4
https://www.youtube.com/watch?v=xkfNDqKQfdU
https://www.youtube.com/watch?v=6pE7cYIaFcA
https://www.youtube.com/watch?v=YR9nug1Wyy0
https://www.youtube.com/watch?v=Y7i1PeHA3cs
https://www.youtube.com/watch?v=KrX95TxyUiY
https://www.youtube.com/watch?v=-2z8oCHeAxo
https://www.youtube.com/watch?v=XWCVEa6G9vU
https://www.youtube.com/watch?v=h4nUVvFPYhI
https://www.youtube.com/watch?v=A8IpvaYOfDU
https://www.youtube.com/watch?v=ElfgT9m2DgQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ow6E1Fn1wlM
https://www.youtube.com/watch?v=Of9oztl_O5k
https://www.youtube.com/watch?v=OaN3tNcNcno
https://www.youtube.com/watch?v=1hb30ReTJIM
https://www.youtube.com/watch?v=7W-0gFqKb_E
https://www.youtube.com/watch?v=hUg5WV5DoiY
https://www.youtube.com/watch?v=n6TktqHRlkk%20;
https://www.youtube.com/watch?v=K-b03iqbCjY
https://www.youtube.com/watch?v=vomkjb2eiTY
https://www.youtube.com/watch?v=dDFromgk0QU
https://www.youtube.com/watch?v=3Ot5jq8_ufo
https://www.youtube.com/watch?v=Y7i1PeHA3cs
https://www.youtube.com/watch?v=ouAJ5cH6CuA
https://www.youtube.com/watch?v=PhuS53FjYCw
https://www.youtube.com/watch?v=8D4h5HcK10I&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6YDcKCutC14
https://www.youtube.com/watch?v=5c5r-R4nShU
https://www.youtube.com/watch?v=eWBEDdJkTBw


397 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Токсикологиялық химия негіздері; 

токсикологиялық химия
Иммуноферментті талдау https://www.youtube.com/watch?v=wQRLp9qSyI8

398 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Токсикологиялық химия негіздері; 

токсикологиялық химия

Иммунохимиялық талдау әдісімен дәрілік және есірткі 

заттарды анықтау
https://www.youtube.com/watch?v=a9xJnr8sO1k

399 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Токсикологиялық химия негіздері; 

токсикологиялық химия

Формальдегидке хромотропты қышқылмен сапалы 

реакция
https://www.youtube.com/watch?v=avJWiaSm6kU

400 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация 
Токсикологиялық химия негіздері; 

токсикологиялық химия
Фенобарбиталға микрокристаллоскопиялық реакция https://www.youtube.com/watch?v=pXeFrakXNjw

401 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия негіздері Силикагельдегі Адсорбция https://www.youtube.com/watch?v=RXva1cwHQ84

402 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия негіздері Колонна хроматографиясы (1 бөлім) https://www.youtube.com/watch?v=K3BRJh8lKyE

403 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия негіздері Колонна хроматографиясы (2 бөлім). Жағу заттар https://www.youtube.com/watch?v=Id4x4FxAR9Y

404 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия негіздері

Колонна хроматографиясы (3 бөлім). 

Хроматографиялау, фракцияларды жинау және оларды 

талдау

https://www.youtube.com/watch?v=Hu73p-wNd38

405 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия негіздері
Колонна хроматографиясы (4 бөлім). Арнайы 

реагенттермен ЖСШ көрінісі
https://www.youtube.com/watch?v=9SH2Ahs6WWk

406 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия негіздері Сефадекс арқылы сүзу https://www.youtube.com/watch?v=S89mAyh6yHU

407 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия негіздері
Колонналық хроматография (Флэш-колонналық 

хроматография)
https://www.youtube.com/watch?v=ci2uu9Cuf5s

408 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия негіздері Тұздау және тұздау https://www.youtube.com/watch?v=gnhUh6qVD5Y

409 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия
Токсикологиялық химия, биоматериалды сынама 

дайындау
https://www.youtube.com/watch?v=42vbPWaWGlA

410 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия Гидроциан қышқылы https://www.youtube.com/watch?v=wgpCI3qpeOo

411 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия Ацетон. Йодоформаның түзілу реакциясы https://www.youtube.com/watch?v=WB65_vEBR5Y

412 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия Мырыш. Натрий сульфидімен сапалы реакция https://www.youtube.com/watch?v=BmXGBsKdmpQ

413 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия
Күміс қосылыстары. Натрий хлоридімен, натрий 

бромидімен және калий йодидімен сапалы реакциялар
https://www.youtube.com/watch?v=Ms2OUXfeCDQ

414 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия Мышьяк қосылыстары.Марштың реакциясы https://www.youtube.com/watch?v=TSUVHjdS9Ak&t=307s

415 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия Тұз қышқылы https://www.youtube.com/watch?v=K-or_t9BJLA

416 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия Калий тұздарына сапалы реакция (кобальтинитритпен) https://www.youtube.com/watch?v=3E-bz7-J9Nc

417 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия Натрий гидроксиді https://www.youtube.com/watch?v=4Z5j5DJjzUY

418 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия Күкірт қышқылы
https://www.youtube.com/watch?v=BfqfjOyoqUA&list=PLLPk7lp_Gy57-Xq5H-

8uUmlYYA9fOPaY5&index=5

419 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия Неслер реактивімен Реакция https://www.youtube.com/watch?v=bRE3YznjEvI

420 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия Аммиак пен мыс сульфаты ерітіндісінің реакциясы
https://www.youtube.com/watch?v=s0-v19xFjnY&list=TLPQMDMxMTIwMjC8-

aITu78OHQ&index=2

421 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия Салицил қышқылы.Этилсалицилаттың пайда болуы https://www.youtube.com/watch?v=hE3Kv8ojVAY

422 Фармацевтикалық пәндер Бакалавриат Фармация Токсикологиялық химия ХТА производных 1,4-бензодиазепина https://www.youtube.com/watch?v=tqm6uC7g_Zc

423 №2 Акушерлік және гинекология

Бакалавриат/ 

интернатура/ 

резидентура

Жалпы медицина Акушерлік және гинекология Ішкі акушерлік зерттеу https://youtu.be/C98vX0UjWyA

424 №2 Акушерлік және гинекология

Бакалавриат/ 

интернатура/ 

резидентура

Жалпы медицина Акушерлік және гинекология
Туған кездегі бағалау және жаңа туған нәрестеге 

алғашқы күтім жасау
https://youtu.be/UK8ARoPx3a8

425 №2 Акушерлік және гинекология

Бакалавриат/ 

интернатура/ 

резидентура

Жалпы медицина Акушерлік және гинекология Сыртқы акушерлік зерттеу https://youtu.be/EhZQ0acJaHQ

426 №2 Акушерлік және гинекология

Бакалавриат/ 

интернатура/ 

резидентура

Жалпы медицина Акушерлік және гинекология Жатырішілік спиральді алып тастау https://youtu.be/8UaGAcBbA4g

427 №2 Акушерлік және гинекология

Бакалавриат/ 

интернатура/ 

резидентура

Жалпы медицина Акушерлік және гинекология Гинекологиялық зерттеу https://youtu.be/vw2eMCGGuCQ

428 №2 Акушерлік және гинекология

Бакалавриат/ 

интернатура/ 

резидентура

Жалпы медицина Акушерлік және гинекология Контрацепция әдісін таңдау бойынша кеңес беру https://youtu.be/a6ySPj25BSQ

429 №2 Акушерлік және гинекология

Бакалавриат/ 

интернатура/ 

резидентура

Жалпы медицина Акушерлік және гинекология Жиілік дәрежесіне жағынды алу https://youtu.be/HMEEOk19NiI

430 №2 Акушерлік және гинекология

Бакалавриат/ 

интернатура/ 

резидентура

Жалпы медицина Акушерлік және гинекология Онкоцитологияға жағынды алу https://youtu.be/TWlFW85knBY

431 №2 Акушерлік және гинекология

Бакалавриат/ 

интернатура/ 

резидентура

Жалпы медицина Акушерлік және гинекология Ішілік спиральды енгізу https://youtu.be/7IUg8Us6BlY

432 №2 Акушерлік және гинекология

Бакалавриат/ 

интернатура/ 

резидентура

Жалпы медицина Акушерлік және гинекология Босанудың үшінші кезеңін белсенді жүргізу https://youtu.be/arD_UcAcXxo

433 Медициналық құқық Интернатура Жалпы медицина Медициналық құқық
Пациенттердің құқықтары және медицина 

қызметкерлерінің құқықтары
1. https://youtu.be/QztpT6ClDTs

434 Медициналық құқық Интернатура Жалпы медицина Медициналық құқық
Медицина қызметкерлерінің еңбегін құқықтық реттеу 

және әлеуметтік қорғау негіздері
https://youtu.be/rVocO_6axQg

435 Медициналық құқық Интернатура Жалпы медицина Медициналық құқық

ҚР Қылмыстық Кодексі бойынша медицина 

қызметкерлерінің құқықтық жауапкершілігінің 

ерекшеліктері мен түрлері

1. https://youtu.be/lR6XLYuEbWI

436 Медициналық құқық Интернатура Жалпы медицина Медициналық құқық

ҚР Азаматтық Кодексі бойынша медицина 

қызметкерлерінің құқықтық жауапкершілігінің 

ерекшеліктері мен түрлері

https://youtu.be/kfry2U6Hrss

437 Медициналық құқық Интернатура Жалпы медицина Медициналық құқық

Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің кәсіби 

міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін қылмыстық 

жаза

https://youtu.be/uroF-9RaCuI

438 Медициналық құқық Интернатура Жалпы медицина Медициналық құқық
Азаматтардың қолжетімді медициналық көмекке 

құқығы
https://youtu.be/0oExbQQsWkU

439 Медициналық құқық Интернатура Жалпы медицина Медициналық құқық
Мемлекет және денсаулық сақтаудың құқықтық 

негіздері
1. https://youtu.be/Fsbq0E6T3Fg

440 Неонатология

Интернатура, 

резидентура, 

докторантура

Неонатология Неонатология Неонатологиядағы байланысты пневмония желдеткіші https://youtu.be/Nsk1KUcq6Qg

441 Неонатология

Интернатура, 

резидентура, 

докторантура

Неонатология Неонатология Емшекпен емізу https://youtu.be/eRjGK7Xa5tE

442 Неонатология

Интернатура, 

резидентура, 

докторантура

Неонатология Неонатология Транзиторлық тахипноэ https://www.youtube.com/watch?v=7KI8utzoqyg

443 Неонатология

Интернатура, 

резидентура, 

докторантура

Неонатология Неонатология Рентгендиагностика https://www.youtube.com/watch?v=uEQgW3x8CBc

444 Неонатология

Интернатура, 

резидентура, 

докторантура

Неонатология Неонатология Неонатальды құрысулар https://www.youtube.com/watch?v=w4jSznBApc4

445 Неонатология

Интернатура, 

резидентура, 

докторантура

Неонатология Неонатология Гипоксиялық-ишемиялық энцефалопатия https://www.youtube.com/watch?v=fEvGI_Q8-PA&t=3s

446 Неонатология

Интернатура, 

резидентура, 

докторантура

Неонатология Неонатология Реанимациядан кейінгі көмек https://www.youtube.com/watch?v=Ug1gQWFjaII&t=5s

447 Неонатология

Интернатура, 

резидентура, 

докторантура

Неонатология Неонатология Сепсис https://www.youtube.com/watch?v=3Kxpva_CAIE

448 Неонатология

Интернатура, 

резидентура, 

докторантура

Неонатология Неонатология Неонатологиядағы инфузиялық терапия
https://www.youtube.com/watch?v=JspGeeGerWc;https://www.youtube.com/watc

h?v=qhIeUu9vls8

449 Неонатология

Интернатура, 

резидентура, 

докторантура

Неонатология Неонатология Рентгендиагностика https://www.youtube.com/watch?v=bWQrNw9w4vs

450 Неонатология

Интернатура, 

резидентура, 

докторантура

Неонатология Неонатология Перинаталдық өлім-жітімнің Конф аудиті https://www.youtube.com/watch?v=lHGXKIoMMk0

451 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Жасуша патологиясы
https://drive.google.com/file/d/1k5BDkgVYxUAZi2amIZKab3waZEbYxG7I/view?usp=

sharing

452 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Дистрофия
https://drive.google.com/file/d/11sE9KrEsFguFDzuzD4KkrT7CvkFLLbD9/view?usp=sh

aring

453 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Паренхималық Д
https://drive.google.com/file/d/1-

iNaLfUFZLHDGuGAnIy9VvHaoHRMGndJ/view?usp=sharing

454 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Строма-тамырлық Д
https://drive.google.com/file/d/1NccCM9t9o7e1qlNhwk60op9B9kqys_ke/view?usp=

sharing

https://www.youtube.com/watch?v=wQRLp9qSyI8
https://www.youtube.com/watch?v=a9xJnr8sO1k
https://www.youtube.com/watch?v=avJWiaSm6kU
https://www.youtube.com/watch?v=pXeFrakXNjw
https://www.youtube.com/watch?v=RXva1cwHQ84
https://www.youtube.com/watch?v=K3BRJh8lKyE
https://www.youtube.com/watch?v=Id4x4FxAR9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Hu73p-wNd38
https://www.youtube.com/watch?v=9SH2Ahs6WWk
https://www.youtube.com/watch?v=S89mAyh6yHU
https://www.youtube.com/watch?v=ci2uu9Cuf5s
https://www.youtube.com/watch?v=gnhUh6qVD5Y
https://www.youtube.com/watch?v=42vbPWaWGlA
https://www.youtube.com/watch?v=wgpCI3qpeOo
https://www.youtube.com/watch?v=WB65_vEBR5Y
https://www.youtube.com/watch?v=BmXGBsKdmpQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ms2OUXfeCDQ
https://www.youtube.com/watch?v=TSUVHjdS9Ak&t=307s
https://www.youtube.com/watch?v=K-or_t9BJLA
https://www.youtube.com/watch?v=3E-bz7-J9Nc
https://www.youtube.com/watch?v=4Z5j5DJjzUY
https://www.youtube.com/watch?v=BfqfjOyoqUA&list=PLLPk7lp_Gy57-Xq5H-8uUmlYYA9fOPaY5&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=BfqfjOyoqUA&list=PLLPk7lp_Gy57-Xq5H-8uUmlYYA9fOPaY5&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bRE3YznjEvI
https://www.youtube.com/watch?v=s0-v19xFjnY&list=TLPQMDMxMTIwMjC8-aITu78OHQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=s0-v19xFjnY&list=TLPQMDMxMTIwMjC8-aITu78OHQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=hE3Kv8ojVAY
https://www.youtube.com/watch?v=tqm6uC7g_Zc
https://youtu.be/C98vX0UjWyA
https://youtu.be/UK8ARoPx3a8
https://youtu.be/EhZQ0acJaHQ
https://youtu.be/8UaGAcBbA4g
https://youtu.be/vw2eMCGGuCQ
https://youtu.be/a6ySPj25BSQ
https://youtu.be/HMEEOk19NiI
https://youtu.be/TWlFW85knBY
https://youtu.be/7IUg8Us6BlY
https://youtu.be/arD_UcAcXxo
https://youtu.be/QztpT6ClDTs
https://youtu.be/rVocO_6axQg
https://youtu.be/lR6XLYuEbWI
https://youtu.be/kfry2U6Hrss
https://youtu.be/uroF-9RaCuI
https://youtu.be/0oExbQQsWkU
https://youtu.be/Fsbq0E6T3Fg
https://youtu.be/Nsk1KUcq6Qg
https://youtu.be/eRjGK7Xa5tE
https://www.youtube.com/watch?v=7KI8utzoqyg
https://www.youtube.com/watch?v=uEQgW3x8CBc
https://www.youtube.com/watch?v=w4jSznBApc4
https://www.youtube.com/watch?v=fEvGI_Q8-PA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Ug1gQWFjaII&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=3Kxpva_CAIE
https://www.youtube.com/watch?v=JspGeeGerWc;https://www.youtube.com/watch?v=qhIeUu9vls8
https://www.youtube.com/watch?v=JspGeeGerWc;https://www.youtube.com/watch?v=qhIeUu9vls8
https://www.youtube.com/watch?v=bWQrNw9w4vs
https://www.youtube.com/watch?v=lHGXKIoMMk0
https://drive.google.com/file/d/1k5BDkgVYxUAZi2amIZKab3waZEbYxG7I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k5BDkgVYxUAZi2amIZKab3waZEbYxG7I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11sE9KrEsFguFDzuzD4KkrT7CvkFLLbD9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11sE9KrEsFguFDzuzD4KkrT7CvkFLLbD9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-iNaLfUFZLHDGuGAnIy9VvHaoHRMGndJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-iNaLfUFZLHDGuGAnIy9VvHaoHRMGndJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NccCM9t9o7e1qlNhwk60op9B9kqys_ke/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NccCM9t9o7e1qlNhwk60op9B9kqys_ke/view?usp=sharing


455 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Аралас Д
https://drive.google.com/file/d/10ZTexA4FsRCAWPH5U7KbgsTE1CkW1pgk/view?us

p=sharing

456 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Хромопротеидтер
https://drive.google.com/file/d/1IpDWETWQdZa9TlVkVGHOWtPshy1YvEkR/view?us

p=sharing

457 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Нуклеопротеидтер
https://drive.google.com/file/d/1Rd3-

N07jJMo0at3LjWtHMCj2tOOs6NTU/view?usp=sharing

458 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Қанайналым бұзылыстары
https://drive.google.com/file/d/1al9f5zWdGGmnUqGfBbGqaDSxTbw81vTQ/view?us

p=sharing

459 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Су электролит алмасуының бұзылыстары
https://drive.google.com/file/d/1WQV4XbHIRS0hmLp-sqmsY-

cenwDBaqNa/view?usp=sharing

460 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Компенсация. Бейімделу
https://drive.google.com/file/d/1Bc4nMYm9Q_GQc2eJCCINomENndP0rAaW/view?u

sp=sharing

461 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Некроз
https://drive.google.com/file/d/1SsQiirTJkW8Hkx0cmVHpmlUf-

l11ZzST/view?usp=sharing

462 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Созылмалы және иммунды қабыну
https://drive.google.com/file/d/1bFU6n70Oba4Ot2Wah7RXAd3aDVyTcPui/view?usp

=sharing

463 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Иммунопатология
https://drive.google.com/file/d/1hMf9aH-

qeitzL6p270oqh4Lh2iBWiTTE/view?usp=sharing

464 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Ісіктер
https://drive.google.com/file/d/1YtxcUisNdQHQxSgREJQEpNqJlQrhU8AK/view?usp=

sharing

465 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Электрондық атлас  WebPath https://webpath.med.utah.edu/webpath.html#MENU

466 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия

 "Ағзалар мен тіндердің макроскопиялық және 

микроскопиялық өзгерістерін сипаттау жөніндегі 

тәжірибелік дағдыларды меңгеру алгоритмі"

https://drive.google.com/file/d/1HtAGeMrgBpYU0T3YKy04JIgR43EcrKZJ/view?usp=s

haring

467 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Аутопсия
https://drive.google.com/file/d/16ZXwpoy51vCzLpps3NuwifUzYV4IRQ0S/view?usp=s

haring

468 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Бейне талдау - Дистрофия https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm04nPdILqs0tpPjn_j0dSOsL

469 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Бейне талдау - Некроз https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm07lXUPbCIUxpjXM5W9Wg7lx

470 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Бейне талдау-қан айналымының бұзылуы https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm05gi2vE0TwnY9W8snU2i7M4

471 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Бейне талдау-қабыну https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm06LN20NF6yYTTH5LFcfaOqH

472 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Бейне талдау-өтемақы және бейімделу процестері https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm07PLlxU532RFOZqy22Iqit7

473 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Бейне талдау-ісіктер https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm07cW_lL1xLavUD6K1-LCLdQ

474 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия
Жалпы патологиялық анатомия бойынша 

микропрепараттарды бейне түсіндіру

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm05EUZ_FEAHmu80bLyp4G9Q

s

475 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Макро - және микропрепараттарды сипаттау алгоритмі https://cloud.mail.ru/public/2cgU/5BKkS6yux

476 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия "Амилоидоз" интерактивті плакаты
https://view.genial.ly/6050e8a685ec620fd0b40ebf/interactive-image-

patomorfologiya-amiloidoz

477 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Некроз тақырыбы бойынша интерактивті презентация
https://view.genial.ly/616fa9a456a2ef102b724e88/presentation-watery-

presentation

478 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Қан кету тақырыбындағы интерактивті плакат
https://view.genial.ly/6138ec1f2c055410179015e1/interactive-content-

krovotechenie

479 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Патологиялық-анатомиялық ашып қарау
https://view.genial.ly/61212e9a43b50d103278eb34/video-presentation-

patologoanatomicheskoe-vskrytie

480 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Тератома макро https://www.youtube.com/watch?v=ODEoo7XItOg

481 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина Жалпы патологиялық анатомия Электрондық атлас WebPath https://webpath.med.utah.edu/webpath.html#MENU

482 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Ағзалар және жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
Атеросклероз

https://drive.google.com/file/d/1GeU-lMp58qNUg0uhIVRnCMg3VQYmElv-

/view?usp=sharing

483 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Ағзалар және жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
Гипертония ауруы

https://drive.google.com/file/d/1pWaRMKkXhFkd9oVrHr916Af5gt6GEemP/view?usp

=sharing

484 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Ағзалар және жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
Миокард инфаркты

https://drive.google.com/file/d/1Rd0X3HIkM47qIwaMXg6-ir1J_t-

Iwi2R/view?usp=sharing

485 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Ағзалар және жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
Жүрек ақаулары

https://drive.google.com/file/d/1a_Grdw-lABbag5YRG4K6zAxqSQO3-aG-

/view?usp=sharing

486 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Ағзалар және жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
Цереброваскулярлы аурулар

https://drive.google.com/file/d/1FW4zRBpbjzRuOIuReOpsbTWIsV4La3ny/view?usp=

sharing

487 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Ағзалар және жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
Пневмониялар

https://drive.google.com/file/d/1iNwyEelEu5tNUZlEkVcdTes5fTYDG5X6/view?usp=s

haring

488 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Ағзалар және жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
Өкпелердің созылмалы диффузды аурулары

https://drive.google.com/file/d/1Ii-

G3wMNG4guCqMkpqIZPaqC8QNNy6PD/view?usp=sharing

489 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Ағзалар және жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
 Қант диабеті

https://drive.google.com/file/d/11-9AMb2uBB_KZzO-

U6_6CqmrPn40A4oQ/view?usp=sharing

490 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Ағзалар және жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
 Бүйрек аурулары

https://drive.google.com/file/d/18PPOOw_XeemKIHfYObUp2ROowauKPa_4/view?u

sp=sharing

491 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Ағзалар және жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
 Бауыр аурулары

https://drive.google.com/file/d/12OiovkfF5HGTYfcDwrizMcYKej6P5u9x/view?usp=sh

aring

492 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Ағзалар және жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
 Ойық-жара ауруы

https://drive.google.com/file/d/13EprnMmB-

SkOEmiIwNF_2sKYgYBVgz77/view?usp=sharing

493 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Ағзалар және жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
Ми қан айналымының жіті бұзылыстары

https://drive.google.com/file/d/1IUWrIWiaODKLppK03lezDDPIsHx7APOO/view?usp

=sharing

494 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Ағзалар және жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы

МИКРОПРЕПАРАТТАР ЖҮРЕК-ҚАНТАМЫР 

ЖҮЙЕСІНІҢ АУРУЛАРЫ, РЕВМАТИКАЛЫҚ 

АУРУЛАР, ТЫНЫС АЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖӘНЕ АІЖ 

ПАТОЛОГИЯСЫ

https://www.youtube.com/watch?v=woA3nAEXSfw&list=PLQIjeXcG4k55g6wi_bdH6

V4xmxT405B0i&index=5

495 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Ағзалар және жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы

МИКРОПРЕПАРАТТАР БАУЫР, БҮЙРЕК, 

ЭНДОКРИНДІК ЖҮЙЕ ЖӘНЕ РЕПРОДУКТИВТІ ЖҮЙЕ 

АУРУЛАРЫ

https://www.youtube.com/watch?v=AngnRbF9HjE&list=PLQIjeXcG4k55g6wi_bdH6V

4xmxT405B0i&index=6

496 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Ағзалар және жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
Демонстрациялық ашу https://cloud.mail.ru/public/5ipZ/GiJ2qyX3g

497 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Мүшелер мен жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
Жүрек - тамыр жүйесі ауруларын бейне талдау https://youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm04YxtAz-vraYiAkjAvLiq6L

498 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Мүшелер мен жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
Тыныс алу органдарының ауруларын бейне талдау https://youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm040Q2PotafW_X_hvp1vB9zl

499 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Мүшелер мен жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
Қан ауруларын бейне талдау https://youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm06_pxA2qlveAZmLNJlZcmT_

500 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Мүшелер мен жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
Микропрепараттарды бейне талдау https://youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm07wRacq0VKU1nDRie2eRZNg

501 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Мүшелер мен жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы

Жүрек жеткіліксіздігінің морфологиясы 

тақырыбындағы интерактивті плакат

https://view.genial.ly/6038a1c18fdcfe0fdaa8b0e3/interactive-image-morfologiya-

serdechnoj-nedostatochnosti

502 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Мүшелер мен жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
Анемия тақырыбы бойынша интерактивті плакат https://view.genial.ly/61b2554b3a41860db8d079be/interactive-image-pa-anemij

503 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Мүшелер мен жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы
Лейкоздар тақырыбындағы интерактивті плакат

https://view.genial.ly/61ec618882ffbc0012e63266/interactive-image-

patomorfologiya-lejkozov

504 Патологиялық анатомия Бакалавриат Жалпы медицина
Мүшелер мен жүйелер ауруларының 

патологиялық анатомиясы

Медициналық білім беруге арналған патологияның 

Интернет-зертханасы
https://webpath.med.utah.edu/webpath.html#MENU

505
Анестезиология және қарқынды терапия 

№1
Резидентура

Анестезиология және 

реаниматология, соның ішінде 

балалар

Хирургиялық бейіндегі пациенттерді 

анестезиологиялық қамтамасыз ету, 

хирургиялық және терапиялық 

бейіндегі пациенттерді қарқынды 

емдеу

Жалпы анестезия негіздері және қарқынды терапия 

мәселелері. Ютуб арна профессор В. Куклина
https://www.youtube.com/channel/UClrio3Psl-Oc3vli5OaSX6g/featured

https://drive.google.com/file/d/10ZTexA4FsRCAWPH5U7KbgsTE1CkW1pgk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ZTexA4FsRCAWPH5U7KbgsTE1CkW1pgk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IpDWETWQdZa9TlVkVGHOWtPshy1YvEkR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IpDWETWQdZa9TlVkVGHOWtPshy1YvEkR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rd3-N07jJMo0at3LjWtHMCj2tOOs6NTU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rd3-N07jJMo0at3LjWtHMCj2tOOs6NTU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1al9f5zWdGGmnUqGfBbGqaDSxTbw81vTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1al9f5zWdGGmnUqGfBbGqaDSxTbw81vTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WQV4XbHIRS0hmLp-sqmsY-cenwDBaqNa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WQV4XbHIRS0hmLp-sqmsY-cenwDBaqNa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bc4nMYm9Q_GQc2eJCCINomENndP0rAaW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bc4nMYm9Q_GQc2eJCCINomENndP0rAaW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SsQiirTJkW8Hkx0cmVHpmlUf-l11ZzST/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SsQiirTJkW8Hkx0cmVHpmlUf-l11ZzST/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bFU6n70Oba4Ot2Wah7RXAd3aDVyTcPui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bFU6n70Oba4Ot2Wah7RXAd3aDVyTcPui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hMf9aH-qeitzL6p270oqh4Lh2iBWiTTE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hMf9aH-qeitzL6p270oqh4Lh2iBWiTTE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YtxcUisNdQHQxSgREJQEpNqJlQrhU8AK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YtxcUisNdQHQxSgREJQEpNqJlQrhU8AK/view?usp=sharing
https://webpath.med.utah.edu/webpath.html#MENU
https://drive.google.com/file/d/1HtAGeMrgBpYU0T3YKy04JIgR43EcrKZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HtAGeMrgBpYU0T3YKy04JIgR43EcrKZJ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm04nPdILqs0tpPjn_j0dSOsL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm07lXUPbCIUxpjXM5W9Wg7lx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm05gi2vE0TwnY9W8snU2i7M4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm06LN20NF6yYTTH5LFcfaOqH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm07PLlxU532RFOZqy22Iqit7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm07cW_lL1xLavUD6K1-LCLdQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm05EUZ_FEAHmu80bLyp4G9Qs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm05EUZ_FEAHmu80bLyp4G9Qs
https://cloud.mail.ru/public/2cgU/5BKkS6yux
https://view.genial.ly/6050e8a685ec620fd0b40ebf/interactive-image-patomorfologiya-amiloidoz
https://view.genial.ly/6050e8a685ec620fd0b40ebf/interactive-image-patomorfologiya-amiloidoz
https://view.genial.ly/616fa9a456a2ef102b724e88/presentation-watery-presentation
https://view.genial.ly/616fa9a456a2ef102b724e88/presentation-watery-presentation
https://view.genial.ly/6138ec1f2c055410179015e1/interactive-content-krovotechenie
https://view.genial.ly/6138ec1f2c055410179015e1/interactive-content-krovotechenie
https://view.genial.ly/61212e9a43b50d103278eb34/video-presentation-patologoanatomicheskoe-vskrytie
https://view.genial.ly/61212e9a43b50d103278eb34/video-presentation-patologoanatomicheskoe-vskrytie
https://www.youtube.com/watch?v=ODEoo7XItOg
https://webpath.med.utah.edu/webpath.html#MENU
https://drive.google.com/file/d/1GeU-lMp58qNUg0uhIVRnCMg3VQYmElv-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GeU-lMp58qNUg0uhIVRnCMg3VQYmElv-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pWaRMKkXhFkd9oVrHr916Af5gt6GEemP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pWaRMKkXhFkd9oVrHr916Af5gt6GEemP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rd0X3HIkM47qIwaMXg6-ir1J_t-Iwi2R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rd0X3HIkM47qIwaMXg6-ir1J_t-Iwi2R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a_Grdw-lABbag5YRG4K6zAxqSQO3-aG-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a_Grdw-lABbag5YRG4K6zAxqSQO3-aG-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FW4zRBpbjzRuOIuReOpsbTWIsV4La3ny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FW4zRBpbjzRuOIuReOpsbTWIsV4La3ny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iNwyEelEu5tNUZlEkVcdTes5fTYDG5X6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iNwyEelEu5tNUZlEkVcdTes5fTYDG5X6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ii-G3wMNG4guCqMkpqIZPaqC8QNNy6PD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ii-G3wMNG4guCqMkpqIZPaqC8QNNy6PD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11-9AMb2uBB_KZzO-U6_6CqmrPn40A4oQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11-9AMb2uBB_KZzO-U6_6CqmrPn40A4oQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18PPOOw_XeemKIHfYObUp2ROowauKPa_4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18PPOOw_XeemKIHfYObUp2ROowauKPa_4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12OiovkfF5HGTYfcDwrizMcYKej6P5u9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12OiovkfF5HGTYfcDwrizMcYKej6P5u9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13EprnMmB-SkOEmiIwNF_2sKYgYBVgz77/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13EprnMmB-SkOEmiIwNF_2sKYgYBVgz77/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUWrIWiaODKLppK03lezDDPIsHx7APOO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUWrIWiaODKLppK03lezDDPIsHx7APOO/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=woA3nAEXSfw&list=PLQIjeXcG4k55g6wi_bdH6V4xmxT405B0i&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=woA3nAEXSfw&list=PLQIjeXcG4k55g6wi_bdH6V4xmxT405B0i&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=AngnRbF9HjE&list=PLQIjeXcG4k55g6wi_bdH6V4xmxT405B0i&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=AngnRbF9HjE&list=PLQIjeXcG4k55g6wi_bdH6V4xmxT405B0i&index=6
https://cloud.mail.ru/public/5ipZ/GiJ2qyX3g
https://youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm04YxtAz-vraYiAkjAvLiq6L
https://youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm040Q2PotafW_X_hvp1vB9zl
https://youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm06_pxA2qlveAZmLNJlZcmT_
https://youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm07wRacq0VKU1nDRie2eRZNg
https://view.genial.ly/6038a1c18fdcfe0fdaa8b0e3/interactive-image-morfologiya-serdechnoj-nedostatochnosti
https://view.genial.ly/6038a1c18fdcfe0fdaa8b0e3/interactive-image-morfologiya-serdechnoj-nedostatochnosti
https://view.genial.ly/61b2554b3a41860db8d079be/interactive-image-pa-anemij
https://view.genial.ly/61ec618882ffbc0012e63266/interactive-image-patomorfologiya-lejkozov
https://view.genial.ly/61ec618882ffbc0012e63266/interactive-image-patomorfologiya-lejkozov
https://webpath.med.utah.edu/webpath.html#MENU
https://www.youtube.com/channel/UClrio3Psl-Oc3vli5OaSX6g/featured


506
Анестезиология және қарқынды терапия 

№1
Резидентура

Анестезиология және 

реаниматология, соның ішінде 

балалар

Хирургиялық бейіндегі пациенттерді 

анестезиологиялық қамтамасыз ету, 

хирургиялық және терапиялық 

бейіндегі пациенттерді қарқынды 

емдеу

Өкпені жасанды желдету негіздері
https://www.youtube.com/watch?v=VfhGAymDEl8&list=PLBcDTZBDTlUKeHlvSL2mn

MzJgvkwrt_GR 

507
Анестезиология және қарқынды терапия 

№1
Резидентура

Анестезиология және 

реаниматология, соның ішінде 

балалар

Хирургиялық бейіндегі пациенттерді 

анестезиологиялық қамтамасыз ету, 

хирургиялық және терапиялық 

бейіндегі пациенттерді қарқынды 

емдеу

Қарқынды терапия мен анестезиологияның жалпы 

мәселелері.
https://www.youtube.com/user/nsicuru/featured

508
Анестезиология және қарқынды терапия 

№1
Резидентура

Анестезиология және 

реаниматология, соның ішінде 

балалар

Хирургиялық бейіндегі пациенттерді 

анестезиологиялық қамтамасыз ету, 

хирургиялық және терапиялық 

бейіндегі пациенттерді қарқынды 

емдеу

Қарқынды терапия мен анестезиологияның жалпы 

мәселелері.
https://www.youtube.com/c/eMedIQ 

509
Анестезиология және қарқынды терапия 

№1
Резидентура

Анестезиология және 

реаниматология, соның ішінде 

балалар

Хирургиялық бейіндегі пациенттерді 

анестезиологиялық қамтамасыз ету, 

хирургиялық және терапиялық 

бейіндегі пациенттерді қарқынды 

емдеу

Қарқынды терапия мен анестезиологияның жалпы 

мәселелері.
https://www.youtube.com/channel/UCE0D8C6eWVrfv8O3RHjMa-g

510
Анестезиология және қарқынды терапия 

№1
Резидентура

Анестезиология және 

реаниматология, соның ішінде 

балалар

Педиатрия мен неонатологиядағы 

анестезиологиялық қамтамасыз ету, 

педиатрия мен неонатологиядағы 

қарқынды терапия

Қарқынды терапия мен анестезиологияның жалпы 

мәселелері. Балалар анестезиологтары мен 

реаниматологтары қауымдастығының материалдары.

https://www.youtube.com/channel/UC2VAWdXqFe7VpjL7_5BdZQA/videos

511 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Омыртқалар https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYJ_t6HozlNfFjGzsieq2Fjz

512 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Еркін қол сүйектері https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYKCE1BiullGgE5VRvWlhAkv

513 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Еркін аяқ сүйектері https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYJ97RHmlcvxRLn3GvRhVipt

514 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Бассүйектің дамуы https://disk.yandex.kz/i/Qwlqq0ZBCPmfFg

515 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Бассүйек https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYKrrHT68bxuL_M9qRxgFzeo

516 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Бассүйек топографиясы

https://disk.yandex.kz/d/2FwBdGetszgidg/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8

3%D0%B9%D0%B5%D0%BA%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80

%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B%202.MTS?w=1

517 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Сүйек қосылыстары https://disk.yandex.kz/d/TZrqYcvRVotJbg?w=1

518 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Қол сүйектерінің қосылыстары https://disk.yandex.kz/d/x4poNl3gL_HHaQ?w=1

519 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Аяқ сүйектерінің қосылыстары https://disk.yandex.kz/d/_6DfeHl0bfqFQg?w=1

520 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Бұлшықеттер https://disk.yandex.kz/d/_6DfeHl0bfqFQg?w=1\

521 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Ас қорыту жүйесі https://www.youtube.com/watch?v=aKyn7OqLrz4

522 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Тыныс алу жүйесі https://www.youtube.com/watch?v=swtjYcjMl7Y

523 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Зәр шығару жүйесі. Ер жыныс ағзалары https://www.youtube.com/watch?v=yNjL6REa2tw

524 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Әйел жыныс ағзалары https://www.youtube.com/watch?v=hb0NIrbKT7M

525 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина, Педиатрия, 

Стоматология, Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Жұлынның қызметтік анатомиясы https://www.youtube.com/watch?v=OXpmMOpfU0k

526 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина, Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Үлкен мидың ақ заты https://www.youtube.com/watch?v=vp0x4TJsbus

527 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина, Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Омыртқалар
https://www.youtube.com/watch?v=njaVN9fcExQ&list=PLevH1rMJ0ZYKSoc4S0XXEW

fj314rXeft1&index=8

528 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина, Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Жоғарғы аяқ сүйектері
https://www.youtube.com/watch?v=sQTLRcY7bss&list=PLevH1rMJ0ZYKT7-

LgRSqOarCU8Fe9mReX

529 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Төменгі аяқтың сүйектері https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYL5PwwZ4M47NDqxoNj9fAL3

530 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Бас сүйек сүйектері  https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYLWTziahcTaj0tE9MuBGF1G

531 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Бас сүйегінің топографиясы https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYIS9vyKi8yGjMyp2AwiNrYf

532 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Миология 1 часть https://disk.yandex.kz/i/Sa96uQgrhFLyaw

533 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Миология 2 часть https://disk.yandex.kz/i/pQ9TJXf03QPtFA

534 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Жоғарғы аяқтың бұлшықеттері мен фассиялары https://disk.yandex.kz/i/DhxbVPTLs0gdTQ

535 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Төменгі аяқтардың бұлшықеттері мен фассиялары https://disk.yandex.kz/i/KZraZzX2osJUSA

536 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Асқорыту жүйесі https://www.youtube.com/watch?v=BrvBwsSgfDk

https://www.youtube.com/watch?v=VfhGAymDEl8&list=PLBcDTZBDTlUKeHlvSL2mnMzJgvkwrt_GR
https://www.youtube.com/watch?v=VfhGAymDEl8&list=PLBcDTZBDTlUKeHlvSL2mnMzJgvkwrt_GR
https://www.youtube.com/user/nsicuru/featured
https://www.youtube.com/c/eMedIQ
https://www.youtube.com/channel/UCE0D8C6eWVrfv8O3RHjMa-g
https://www.youtube.com/channel/UC2VAWdXqFe7VpjL7_5BdZQA/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYJ_t6HozlNfFjGzsieq2Fjz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYKCE1BiullGgE5VRvWlhAkv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYJ97RHmlcvxRLn3GvRhVipt
https://disk.yandex.kz/i/Qwlqq0ZBCPmfFg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYKrrHT68bxuL_M9qRxgFzeo
https://disk.yandex.kz/d/2FwBdGetszgidg/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B9%D0%B5%D0%BA %D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B 2.MTS?w=1
https://disk.yandex.kz/d/2FwBdGetszgidg/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B9%D0%B5%D0%BA %D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B 2.MTS?w=1
https://disk.yandex.kz/d/2FwBdGetszgidg/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B9%D0%B5%D0%BA %D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B 2.MTS?w=1
https://disk.yandex.kz/d/TZrqYcvRVotJbg?w=1
https://disk.yandex.kz/d/x4poNl3gL_HHaQ?w=1
https://disk.yandex.kz/d/_6DfeHl0bfqFQg?w=1
https://disk.yandex.kz/d/_6DfeHl0bfqFQg?w=1/
https://www.youtube.com/watch?v=aKyn7OqLrz4
https://www.youtube.com/watch?v=swtjYcjMl7Y
https://www.youtube.com/watch?v=yNjL6REa2tw
https://www.youtube.com/watch?v=hb0NIrbKT7M
https://www.youtube.com/watch?v=OXpmMOpfU0k
https://www.youtube.com/watch?v=vp0x4TJsbus
https://www.youtube.com/watch?v=njaVN9fcExQ&list=PLevH1rMJ0ZYKSoc4S0XXEWfj314rXeft1&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=njaVN9fcExQ&list=PLevH1rMJ0ZYKSoc4S0XXEWfj314rXeft1&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=sQTLRcY7bss&list=PLevH1rMJ0ZYKT7-LgRSqOarCU8Fe9mReX
https://www.youtube.com/watch?v=sQTLRcY7bss&list=PLevH1rMJ0ZYKT7-LgRSqOarCU8Fe9mReX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYL5PwwZ4M47NDqxoNj9fAL3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYLWTziahcTaj0tE9MuBGF1G
https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYIS9vyKi8yGjMyp2AwiNrYf
https://disk.yandex.kz/i/Sa96uQgrhFLyaw
https://disk.yandex.kz/i/pQ9TJXf03QPtFA
https://disk.yandex.kz/i/DhxbVPTLs0gdTQ
https://disk.yandex.kz/i/KZraZzX2osJUSA
https://www.youtube.com/watch?v=BrvBwsSgfDk


537 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Бауыр https://www.youtube.com/watch?v=xt8GXNVe_i8

538 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Несеп шығару жүйесі https://www.youtube.com/watch?v=RAX9UlohM3s&t=5s

539 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Ерлердің жыныстық жүйесі https://www.youtube.com/watch?v=ZVjS4-W4y6I

540 Адам анатомиясы Бакалавриат

Жалпы медицина  , Педиатрия, 

Стоматология , Мейіргер ісі, 

Фармация, Қоғамдық денсаулық 

сақтау

Адам анатомиясы, бас және мойын 

клиникалық анатомиясы, анатомия 

негіздері

Әйелдің репродуктивті жүйесінің анатомиясы https://www.youtube.com/watch?v=yTzsrLv9Zvw

541 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Тігістердің кейбір хирургиялық әдістері https://youtu.be/QijjpTO64LM

542 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Хирургиялық түйіндерді байлау техникасы https://youtu.be/lkWOnY061nc

543 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Қан кетуді қалай тоқтатуға болады https://www.youtube.com/watch?v=mhBe7Q6mH3U

544 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Трахеостомия(имитация) https://www.youtube.com/watch?v=53_3OC4axAs

545 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Тігіс салу жараны, жүрек https://youtu.be/NuY3rr2kjSU

546 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия өкпеге тігіс салу https://www.youtube.com/watch?v=9KkaVJlt8Ps

547 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Торацентез https://www.youtube.com/watch?v=z0dCL4CHGSk

548 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Перикардиоцентез https://www.youtube.com/watch?v=fCPSizGhCF8

549 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Наложение печеночного шва по Кузнецово-Пенскому https://www.youtube.com/watch?v=eYRi0n0vnvw

550 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Билрот 1, 2 https://www.youtube.com/watch?v=g8nT5-WljDg

551 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Ішек анастомозы арқылы (модельдеу) https://www.youtube.com/watch?v=48sEjirifmg

552 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Ішектің бүйірден екінші жаққа анастомозы (имитация) https://www.youtube.com/watch?v=K9AYvwUQot0

553 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Хирургиялық тігіс салу техникасы https://www.youtube.com/watch?v=mYy8jq0IlsY

554 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Хирургиялық түйін байлау техникасы https://www.youtube.com/watch?v=PJa4bAlfeFE

555 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Тігістер мен түйіндер https://cloud.mail.ru/public/PtT2/8VVnKrgiy/

556 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Жүрек жараларын тігу https://www.youtube.com/watch?v=2u6cAaTu12s

557 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Кузнецов-Пенский бойынша бауыр жігін салу https://youtu.be/eYRi0n0vnvw

558 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Хирургиялық түйіндерді байлау техникасы. https://youtu.be/lkWOnY061nc

559 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Кейбір хирургиялық тігістерді салу әдісі. https://youtu.be/QijjpTO64LM

560 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Жүрек жараларын тігу. https://youtu.be/NuY3rr2kjSU

561 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Қан кету кезінде турникетті қолдану әдісі https://www.youtube.com/watch?v=CCazgCS0ghI

562 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Жамбас құрылымы https://www.youtube.com/watch?v=LKW1sOAKlqk

563 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Феморальды канал-анатомия, топография https://www.youtube.com/watch?v=UuKBuIB86qY

564 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия
Бұлшықет және тамырлы лакуналардың топографиясы. 

Жамбас арнасы
https://www.youtube.com/watch?v=2saGejv_584

565 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Феморальды артерия және оның бұтақтары https://www.youtube.com/watch?v=6hZ_1WeoU-U

566 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Төменгі аяқтың құрылымы https://www.youtube.com/watch?v=hEA4pi8oosU

567 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Трахеостомия https://www.youtube.com/watch?v=gU5eU8Pu1T0

568 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия
Кеуде қуысының алдыңғы қабырғасының 

топографиялық анатомиясы
https://www.youtube.com/watch?v=3ohcrA6l0tU

569 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Қан кету кезінде артерияларды саусақпен басу әдісі https://www.youtube.com/watch?v=J8YL9-rg6wA

570 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Медиастинаның топографиясы https://www.youtube.com/watch?v=An8WwPwllPU

571 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Кеуде қуысының серозды қаптары https://www.youtube.com/watch?v=50mFzkNudO8&feature=youtu.be

572 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Алдыңғы іш қабырғасының топографиясы https://www.youtube.com/watch?v=MDmvX_Gm_HY

573 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия
Бел аймағының және ретроперитонеальді кеңістіктің 

қабатты топографиясы
https://www.youtube.com/watch?v=SLsVLUBiyWo

574 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Алдыңғы іш қабырғасының топографиясы https://www.youtube.com/watch?v=MDmvX_Gm_HY

575 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Ішек аймағы мен ішек үшбұрышының топографиясы https://www.youtube.com/watch?v=gIsYiMQrWzI

576 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Кіндік сақинасының топографиясы https://www.youtube.com/watch?v=0jWNF-yOnz4

577 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия
Аш ішектің мезентериялық бөлігіне қанмен қамтамасыз 

ету схемасы
https://www.youtube.com/watch?v=ay0A5EaYqOo

578 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Схемасы васкуляризациясы тоқ ішектің https://www.youtube.com/watch?v=vgk8cYXpqjw

579 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Ламбердің ішек тігісінің схемасы https://www.youtube.com/watch?v=XBhP8L7GGiQ

580 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия
Жақаралық анастомоздың алдыңғы ерніндегі 

шмиденнің үздіксіз тері тігісінің сызбасы
https://www.youtube.com/watch?v=ZJYDIPFBNb4&feature=youtu.be

581 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия
Аш ішектің мезентериялық бөлігін резекциялау 

схемасы
https://www.youtube.com/watch?v=C-LH7v3bB4g

582 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Схемасы васкуляризациясы тоқ ішектің https://www.youtube.com/watch?v=vgk8cYXpqjw&feature=youtu.be

583 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Ішек тігістері-Анастомоз | соңы соңына дейін https://www.youtube.com/watch?v=VFC9ZgZFDDA

584 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Хирургиялық түйіндерді байлау техникасы https://www.youtube.com/watch?v=PJa4bAlfeFE

585 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Кейбір хирургиялық тігістерді салу әдісі. https://www.youtube.com/watch?v=mYy8jq0IlsY

586 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия
Беттің құлақ маңы-шайнау және терең аймағының 

топографиясы
https://www.youtube.com/watch?v=nGoSwjuMoxk

587 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Медиастинаның топографиясы https://www.youtube.com/watch?v=An8WwPwllPU

588 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия
Штамм-Сенн-Кадер бойынша асқазан жыланкөзінің 

схемасы
https://www.youtube.com/watch?v=vHtAa-SH_NU

589 Адам анатомиясы Бакалавриат Жалпы медицина Топографиялық анатомия Топровердегі асқазан фистуласының схемасы https://www.youtube.com/watch?v=CT5mdZ11CxQ

590
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек

Жүрек-өкпе реанимациясы: еуропалық реанимация 

кеңесінің 2021 жылғы Жаңа ұсыныстары
https://youtu.be/8WhK4XA0zvo

591
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек

Жүрек-өкпе реанимациясы: өмірді құтқарудың 

қарапайым қадамдары-Алғашқы медициналық көмек 

туралы Нұсқаулық бейне

https://youtu.be/8YREVVM2n7g

592
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек

Эпилепсия-құрысудың себептері, түрлері, 

диагностикалау және емдеу принциптері
https://youtu.be/qPbTKfTDE-w

593
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек Жедел холецистит-патогенезге қысқаша шолу https://youtu.be/WOqyvKdxmuA

594
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек Тамақ аллергиясы https://youtu.be/_rCZq7Sg3cc

595
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек Қарыншалық тахикардия https://youtu.be/fc8k7d5mqjE

596
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек Атриальды діріл https://youtu.be/Are6VbQooQw

597
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек Атриальды фибрилляция https://youtu.be/_0sdojhFdyU

598
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек Сібір жарасы https://youtu.be/DrFTAzo-Zos

599
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек Астмаға қарсы препараттар https://youtu.be/EfthsdbU-Z0

600
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек Шок: гиповолемиялық, кардиогенді, таратушы https://youtu.be/w8dluk_eYkQ

601
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек

Эпилепсия-құрысудың себептері, түрлері, 

диагностикалау және емдеу принциптері
https://youtu.be/qPbTKfTDE-w

602
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек

Жедел респираторлық стресс синдромы-Ards-даму 

механизмі
https://youtu.be/JSKqCwiG3r0

603
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек Анафилактикалық реакция https://youtu.be/K-RTfyNqMS0

604
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек Миокард инфарктісі https://youtu.be/SDXOgc32O1Y

605
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек Стенокардия қысқаша-түрлері, себептері, белгілері, емі https://youtu.be/-eZFRZxXT2g

https://www.youtube.com/watch?v=xt8GXNVe_i8
https://www.youtube.com/watch?v=RAX9UlohM3s&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ZVjS4-W4y6I
https://www.youtube.com/watch?v=yTzsrLv9Zvw
https://www.youtube.com/watch?v=mhBe7Q6mH3U
https://www.youtube.com/watch?v=53_3OC4axAs
https://www.youtube.com/watch?v=9KkaVJlt8Ps
https://www.youtube.com/watch?v=fCPSizGhCF8
https://www.youtube.com/watch?v=eYRi0n0vnvw
https://www.youtube.com/watch?v=g8nT5-WljDg
https://www.youtube.com/watch?v=48sEjirifmg
https://www.youtube.com/watch?v=K9AYvwUQot0
https://youtu.be/lkWOnY061nc
https://youtu.be/QijjpTO64LM
https://youtu.be/NuY3rr2kjSU
https://www.youtube.com/watch?v=J8YL9-rg6wA
https://www.youtube.com/watch?v=50mFzkNudO8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gIsYiMQrWzI
https://www.youtube.com/watch?v=vgk8cYXpqjw&feature=youtu.be
https://youtu.be/8WhK4XA0zvo
https://youtu.be/8YREVVM2n7g
https://youtu.be/qPbTKfTDE-w
https://youtu.be/WOqyvKdxmuA
https://youtu.be/_rCZq7Sg3cc
https://youtu.be/fc8k7d5mqjE
https://youtu.be/Are6VbQooQw
https://youtu.be/_0sdojhFdyU
https://youtu.be/DrFTAzo-Zos
https://youtu.be/EfthsdbU-Z0
https://youtu.be/w8dluk_eYkQ
https://youtu.be/qPbTKfTDE-w
https://youtu.be/JSKqCwiG3r0
https://youtu.be/K-RTfyNqMS0
https://youtu.be/SDXOgc32O1Y
https://youtu.be/-eZFRZxXT2g


606
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек

Жүрек жеткіліксіздігі-сол жақ қарыншалық, оң 

қарыншалық, систолалық, диастолалық
https://youtu.be/14r6hTYmJZ0

607
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек ЭКГ-қалыпты синус ырғағы (қалыпты ЭКГ) https://youtu.be/a8JPkRUI5cA

608
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек ЭКГ негіздеріне кіріспе https://youtu.be/SbD-yD4yzTY

609
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек

ЭКГ-есептеу әдістері, ырғақ (тұрақты және тұрақты 

емес) және жиілік
https://youtu.be/5B8JtgIFKHI

610
Балалар анестезиологиясы, қарқынды 

терапия және жедел жәрдем
Бакалавриат Жалпы медицина Жедел медициналық көмек ЭКГ-инфаркт және ишемия https://youtu.be/u1pj1tCnqGM

611

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина
Модуль "Основы внутренних 

болезней"
Гастроэзофагеальды рефлюкс ауруы

https://youtu.be/C4x_nM74PFo

612

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Гастроэнтерология Гастроэзофагеальная рефлюксная ауру, диагностика https://youtu.be/accxgVgz_2w

613

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Гастроэнтерология Ойық жара ауруы. Клиника және диагностика https://youtu.be/z9QZOPAYpCc

614

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Гастроэнтерология Асқазан жарасы https://youtu.be/Dy66u1xzYmQ

615

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Гастроэнтерология Созылмалы гепатит https://youtu.be/xwdrtIQr6Yw

616

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Гастроэнтерология Созылмалы гепатитті емдеу https://youtu.be/1RZeR_zUYGg

617

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Гастроэнтерология Іштің пальпациясы әдісі https://www.youtube.com/watch?v=lJgy-nrzlNM&t=6s 

618

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Гастроэнтерология Курлов бойынша бауыр перкуссиясының әдісі https://www.youtube.com/watch?v=yTkeM0R3AZg 

619

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Гастроэнтерология Көкбауырды пальпациялау https://www.youtube.com/watch?v=qEHVJgqN35U&t=5s

620

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Гастроэнтерология Көкбауыр перкуссиясы https://www.youtube.com/watch?v=YWQBcocFS_k

621

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Пульмонология

Спирометрияны жүргізу әдістемесі (бейнеконтент Ким 

кафедрасының ассистенті жасаған. С. С. Maderna Girish 

және Sharma Goldy 470 тобының студенттерімен )

https://www.youtube.com/watch?v=IuFu-

yRReW4&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C

%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0

%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i

622

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Пульмонология

Пикфлуометрияны жүргізу әдістемесі (Ким 

кафедрасының ассистенті жасаған Бейнематериал. С. с. 

470 топ студенттерімен )

https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D

1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8

%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0

%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i

623

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Пульмонология "Спирометрия техникасы" бейнесабағы

https://www.youtube.com/watch?v=J8CS-

H4px7c&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=3&ab_channel=%D0%9

0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1

%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80

%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i

624

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Пульмонология
Дем шығару кезінде ағынның ең жоғары 

жылдамдығын анықтау әдістемесі

https://www.youtube.com/watch?v=tgj-

nDiGuW4&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=5&ab_channel=%D0

%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8

%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1

%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i

625

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Пульмонология
ЭКГ, өкпе және жүрек аускультацияларын жүргізу 

техникалары

https://www.youtube.com/watch?v=To154Vafj1M&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2

EEFy20FRB&index=20

626

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Пульмонология Пневмонияның себептері https://vimeo.com/454594443

627

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Пульмонология Пневмонияның асқынулары https://vimeo.com/454597413

628

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Пульмонология Тыныс алу жеткіліксіздігі https://vimeo.com/680456179

629

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Пульмонология
Ауруханадан тыс пневмонияны емдеу бойынша 

ұсыныстар
https://youtu.be/0F9Fo1sSMqY

630

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Кардиология

21 бейнематериал:1."ЭКГ әркімнің қолында" бейне 

курсы. 2. Клапан жеткіліксіздігі. 3. КЩС әркімнің 

қолынан келеді. 4. Ұрықтың қан айналымының 

ерекшеліктері. 5. Шок

https://youtube.com/c/MEDFORS

631

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Кардиология Клапанның ақаулары https://www.youtube.com/c/CorMedicale/videos

632

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Кардиология Коронарлық ангиопластика
https://www.medicalvideos.com/video/13358/heart-attack-angioplasty-procedure-

animation-video

633

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Кардиология ЭКГ тіркеу әдістемесі https://www.youtube.com/watch?v=HWMNU8KGVsA

634

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Ревматология

Тірек-қимыл жүйесін  тексеру әдістері (кафедра 

профессоры Қыстаубаева З.К студенттерімен 

кафедрада дайындалған)

https://drive.google.com/file/d/1DSSKI5RC4KH6LLfPvb7u2Jfl9ytrRC8F/view?usp=sha

ring

635

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Ревматология Омыртқаны тексеру-ЕҚЫҰ басшылығы https://www.youtube.com/watch?v=5_txE56X2-8

636

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Эндокринология Қандағы глюкозаны анықтау
https://www.youtube.com/watch?v=tdHw63-

PPrM&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=8

637

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Эндокринология Қалқанша безінің пальпациясы
https://www.youtube.com/watch?v=J8CS-

H4px7c&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=3

638

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Эндокринология
Төменгі аяқтың сезімталдығын анықтау (ассистент К. 

И Шугаипова жасаған бейне мазмұны)
https://cloud.mail.ru/stock/4e6YCYnmdyY2StiCn2dQLpUH

639

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Эндокринология Қалқанша безінің пальпациясы https://youtu.be/i4YuHcW1V1U

https://youtu.be/14r6hTYmJZ0
https://youtu.be/a8JPkRUI5cA
https://youtu.be/SbD-yD4yzTY
https://youtu.be/u1pj1tCnqGM
https://youtu.be/C4x_nM74PFo
https://youtu.be/C4x_nM74PFo
https://youtu.be/accxgVgz_2w
https://youtu.be/z9QZOPAYpCc
https://youtu.be/Dy66u1xzYmQ
https://youtu.be/xwdrtIQr6Yw
https://youtu.be/1RZeR_zUYGg
https://www.youtube.com/watch?v=lJgy-nrzlNM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=yTkeM0R3AZg
https://www.youtube.com/watch?v=qEHVJgqN35U&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=YWQBcocFS_k
https://www.youtube.com/watch?v=IuFu-yRReW4&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=IuFu-yRReW4&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=IuFu-yRReW4&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=IuFu-yRReW4&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=J8CS-H4px7c&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=3&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=J8CS-H4px7c&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=3&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=J8CS-H4px7c&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=3&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=J8CS-H4px7c&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=3&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=J8CS-H4px7c&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=3&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=tgj-nDiGuW4&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=5&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=tgj-nDiGuW4&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=5&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=tgj-nDiGuW4&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=5&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=tgj-nDiGuW4&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=5&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=tgj-nDiGuW4&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=5&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=To154Vafj1M&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=To154Vafj1M&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=20
https://vimeo.com/454594443
https://vimeo.com/454597413
https://vimeo.com/680456179
https://youtu.be/0F9Fo1sSMqY
https://youtube.com/c/MEDFORS
https://www.youtube.com/c/CorMedicale/videos
https://www.medicalvideos.com/video/13358/heart-attack-angioplasty-procedure-animation-video
https://www.medicalvideos.com/video/13358/heart-attack-angioplasty-procedure-animation-video
https://www.youtube.com/watch?v=HWMNU8KGVsA
https://drive.google.com/file/d/1DSSKI5RC4KH6LLfPvb7u2Jfl9ytrRC8F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DSSKI5RC4KH6LLfPvb7u2Jfl9ytrRC8F/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=5_txE56X2-8
https://www.youtube.com/watch?v=tdHw63-PPrM&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=tdHw63-PPrM&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=J8CS-H4px7c&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=J8CS-H4px7c&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=3
https://cloud.mail.ru/stock/4e6YCYnmdyY2StiCn2dQLpUH
https://youtu.be/i4YuHcW1V1U


640

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Эндокринология Эндокриндік жүйені тексеру https://www.youtube.com/channel/UCkjnrEHQ8bQQmlfNdAQC_5w

641

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Нефрология Үдемелі гломерулярлық аурулары бар пациенттер https://youtu.be/1Guhq5SyY7c

642

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Нефрология Нефрологиядағы синдромдар https://www.youtube.com/watch?v=Tkc2-9ion88

643

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Нефрология
S-имптомы: как работают наши почки (подкаст с 

профессором Д.К.Туребековым)
https://el.kz/ru/multimedia/podcasts/s-imptomy-_kak_rabotayut_nashi_pochki

644

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Гематология Анемия https://www.youtube.com/c/CorMedicale/videos

645

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Гематология Гемостаз 1 бөлім https://youtu.be/XtcQX5G4sLo

646

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Гематология Гемостаз 2 бөлім https://youtu.be/7yQwHnjRZ_k

647

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Нефрология Нефрологиядағы синдромдар https://www.youtube.com/watch?v=Tkc2-9ion88

648

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Нефрология
Бүйректің созылмалы ауруы. Бүйректің жедел 

зақымдануы.
https://www.youtube.com/watch?v=gfAYX1BGpWU

649

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Нефрология
Зәр шығару жолдарының инфекциясы. Бастапқы буын 

дәрігерінің тактикасы
https://www.youtube.com/watch?v=sw1nXhwVXN4

650

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Нефрология Гемодиализдегі тамақтану рационы https://www.youtube.com/watch?v=Qh1nI0rXP8Y

651

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Нефрология Бүйрек аурулары бойынша бейне мазмұны
https://www.youtube.com/c/%D0%9D%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9B%

D0%98%D0%93%D0%90/videos

652

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Гематология Созылмалы лимфолейкоз https://youtu.be/tMdXucLl7Mo

653

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Гематология Созылмалы миелолейкоз https://youtu.be/ux0cRBpD824

654

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Гематология Гемостаз 1 бөлім https://youtu.be/XtcQX5G4sLo

655

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Гематология Гемостаз 2 бөлім https://youtu.be/7yQwHnjRZ_k

656

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Гематология Ревматологиялық науқастарды зерттеу https://www.youtube.com/c/CorMedicale/videos

657

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Эндокринология Хирургиялық эндокринология, 1 бөлім. https://www.youtube.com/watch?v=DRG9SEd_QQc

658

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Эндокринология
Хирургиялық эндокринология, 2 бөлім. Паратироид 

бездері.
https://www.youtube.com/watch?v=LEOITPWMqDo

659

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Эндокринология Бүйрек үсті кортексінің физиологиясы https://www.youtube.com/watch?v=ZfIM3Xi1wsw

660

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Эндокринология
Клиникалық эндокринология бойынша дәрістер 

(профессор Фадеев В. В.)
https://www.youtube.com/channel/UC23pIOqPC_J-OIJLGLjM5HA/videos

661

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Эндокринология Клиникалық эндокринология бойынша дәрістер https://www.youtube.com/channel/UClgrhw0Nfq-NvOD5F5ilNoA/videos

662

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Гастроэнтерология Ретроградтық холангиопанкреатография https://youtu.be/MkuipS7FJOw

663

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Гастроэнтерология Баллондық дилатация https://youtu.be/KSV_vBLTsVA

664

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Жалпы медицина Пульмонология
Пульмонология бойынша бейнедәрістер (ғылыми-

практикалық пульмонология журналы)
https://www.youtube.com/channel/UC2oWisdaCU1YskUu70y9rtA/videos

665

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Клиникалық иммунология Иммунологияға кіріспе https://www.youtube.com/watch?v=tyYFgunJzPo

666

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Клиникалық иммунология Иммундық аурулар

https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0

%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%8F

667

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Клиникалық иммунология Бастапқы иммун тапшылығы https://www.youtube.com/watch?v=XOvtebsYjf8&t=568s

668

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Клиникалық иммунология Тұқым қуалайтын ангионевротикалық ісіну https://www.youtube.com/watch?v=4GD4oUuXEnE&t=570s

669

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Клиникалық иммунология Екіншілік иммун тапшылығы жай-күйі https://www.youtube.com/watch?v=MhXrb4CVa0Y

670

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Клиникалық иммунология Аллергендер: түсінігі, негізгі сипаттамалары https://internist.ru/events/detail/279952/?RECORD=330202&NOZOLOGY=27411

671

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Клиникалық иммунология
Анафилактикалық реакция-механизм, әсерлер, алғашқы 

көмек

https://www.youtube.com/watch?v=K-

RTfyNqMS0&list=PLcfscBRetFvlLPdtWQbG8ASb7PSl-Z8xX&index=9

672

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Клиникалық иммунология
Ревматикалық қызба және ревматикалық жүрек ауруы-

себептері, белгілері, диагнозы, емі

https://www.youtube.com/watch?v=NiKgeWHmJAU&list=PLcfscBRetFvk_xvACI-

h50sJjSyYbNHAZ

673

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Клиникалық иммунология
Жүйелі қызыл жегі-себептері, белгілері, диагнозы және 

патологиясы

https://www.youtube.com/watch?v=UmYRByws24E&list=PLcfscBRetFvk_xvACI-

h50sJjSyYbNHAZ&index=3

674

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина Клиникалық иммунология
Ревматоидты артрит-себептері, патогенезі - схемалар 

мен суреттерде

https://www.youtube.com/watch?v=n3yKzIlvY0w&list=PLcfscBRetFvk_xvACI-

h50sJjSyYbNHAZ&index=4

https://www.youtube.com/channel/UCkjnrEHQ8bQQmlfNdAQC_5w
https://youtu.be/1Guhq5SyY7c
https://www.youtube.com/watch?v=Tkc2-9ion88
https://el.kz/ru/multimedia/podcasts/s-imptomy-_kak_rabotayut_nashi_pochki
https://www.youtube.com/c/CorMedicale/videos
https://youtu.be/XtcQX5G4sLo
https://youtu.be/7yQwHnjRZ_k
https://www.youtube.com/watch?v=Tkc2-9ion88
https://www.youtube.com/watch?v=gfAYX1BGpWU
https://www.youtube.com/watch?v=sw1nXhwVXN4
https://www.youtube.com/watch?v=Qh1nI0rXP8Y
https://www.youtube.com/c/%D0%9D%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%93%D0%90/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%9D%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%93%D0%90/videos
https://youtu.be/tMdXucLl7Mo
https://youtu.be/ux0cRBpD824
https://youtu.be/XtcQX5G4sLo
https://youtu.be/7yQwHnjRZ_k
https://www.youtube.com/c/CorMedicale/videos
https://www.youtube.com/watch?v=DRG9SEd_QQc
https://www.youtube.com/watch?v=LEOITPWMqDo
https://www.youtube.com/watch?v=ZfIM3Xi1wsw
https://www.youtube.com/channel/UC23pIOqPC_J-OIJLGLjM5HA/videos
https://www.youtube.com/channel/UClgrhw0Nfq-NvOD5F5ilNoA/videos
https://youtu.be/MkuipS7FJOw
https://youtu.be/KSV_vBLTsVA
https://www.youtube.com/channel/UC2oWisdaCU1YskUu70y9rtA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=tyYFgunJzPo
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=XOvtebsYjf8&t=568s
https://www.youtube.com/watch?v=4GD4oUuXEnE&t=570s
https://www.youtube.com/watch?v=MhXrb4CVa0Y
https://internist.ru/events/detail/279952/?RECORD=330202&NOZOLOGY=27411
https://www.youtube.com/watch?v=K-RTfyNqMS0&list=PLcfscBRetFvlLPdtWQbG8ASb7PSl-Z8xX&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=K-RTfyNqMS0&list=PLcfscBRetFvlLPdtWQbG8ASb7PSl-Z8xX&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=NiKgeWHmJAU&list=PLcfscBRetFvk_xvACI-h50sJjSyYbNHAZ
https://www.youtube.com/watch?v=NiKgeWHmJAU&list=PLcfscBRetFvk_xvACI-h50sJjSyYbNHAZ
https://www.youtube.com/watch?v=UmYRByws24E&list=PLcfscBRetFvk_xvACI-h50sJjSyYbNHAZ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UmYRByws24E&list=PLcfscBRetFvk_xvACI-h50sJjSyYbNHAZ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=n3yKzIlvY0w&list=PLcfscBRetFvk_xvACI-h50sJjSyYbNHAZ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=n3yKzIlvY0w&list=PLcfscBRetFvk_xvACI-h50sJjSyYbNHAZ&index=4


675

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Стоматология

Стоматолог дәрігерінің 

тәжірибесіндегі клиникалық 

иммунология және 

иммунодиагностика әдістері

Екіншілік иммун тапшылығы жай-күйі https://www.youtube.com/watch?v=MhXrb4CVa0Y

676

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Стоматология

Стоматолог дәрігерінің 

тәжірибесіндегі клиникалық 

иммунология және 

иммунодиагностика әдістері

Бастапқы иммун тапшылығы https://www.youtube.com/watch?v=XOvtebsYjf8&t=568s

677

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Стоматология

Стоматолог дәрігерінің 

тәжірибесіндегі клиникалық 

иммунология және 

иммунодиагностика әдістері

АИТВ-инфекциясы бар науқастарды емдеудің 

заманауи тәсілдері

https://www.youtube.com/watch?v=OZ7An5cVVGY&list=PLOOrK0Ic-

Jx9V_MnK2Oxjf6ywEMepb5MV&index=79

678

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Стоматология

Стоматолог дәрігерінің 

тәжірибесіндегі клиникалық 

иммунология және 

иммунодиагностика әдістері

Вакцинация-әсер ету механизмі, вакцина түрлері, 

адъюванттар, қарсы көрсеткіштер
https://www.youtube.com/watch?v=Wv3nxy_uWCE

679

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Стоматология

Стоматолог дәрігерінің 

тәжірибесіндегі клиникалық 

иммунология және 

иммунодиагностика әдістері

Вакциналар мен сарысулар. Иммунологиялық 

жетіспеушілік
https://www.youtube.com/watch?v=MoebAZYxX3w

680

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Стоматология
Стоматологиялық практикадағы 

аллергиялық аурулар
Аллергендер: түсінігі, негізгі сипаттамалары https://internist.ru/events/detail/279952/?RECORD=330202&NOZOLOGY=27411

681

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Стоматология
Стоматологиялық практикадағы 

аллергиялық аурулар

Анафилактикалық реакция-механизм, әсерлер, алғашқы 

көмек

https://www.youtube.com/watch?v=K-

RTfyNqMS0&list=PLcfscBRetFvlLPdtWQbG8ASb7PSl-Z8xX&index=10

682

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Стоматология
Стоматологиялық практикадағы 

аллергиялық аурулар

Жергілікті анестетиктерге аллергиялық жоғары 

сезімталдық реакциясы. Диагностика, тактика, 

клиникалық жағдайлар

https://internist.ru/events/detail/33755/

683

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Стоматология
Стоматологиялық практикадағы 

аллергиялық аурулар

Қол экземасы немесе аллергиялық байланыс дерматиті. 

Диагностикалық іздеу алгоритмі
https://internist.ru/events/detail/135664/?RECORD=140646&NOZOLOGY=27411

684

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Стоматология
Стоматологиялық практикадағы 

аллергиялық аурулар

Созылмалы уртикария және ангионевроздық ісіну: 

клиникаға көмектесетін ұсыныстар
https://internist.ru/events/detail/34477/?RECORD=34545&NOZOLOGY=27411

685

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Интернатура Стоматология
Стоматологиялық практикадағы 

аллергиялық аурулар

Бронх демікпесі.  Шиеленістің рөлі, терапия және 

алдын-алу
https://internist.ru/events/detail/33924/

686

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина, 3 курс Жалпы иммунология Фагоцитоз
https://www.youtube.com/watch?v=2NYcJ5fBTu0     

https://www.youtube.com/watch?v=00Jz6BVqids

687

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина, 3 курс Жалпы иммунология Антигентаныстырушы жасушалар https://www.youtube.com/watch?v=fJMovW5z1Ag

688

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина, 3 курс Жалпы иммунология Жасушалық иммунитет жүйесі https://www.youtube.com/watch?v=ug4_x_JAOcc

689

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина, 3 курс Жалпы иммунология Гуморалдық иммунитет жүйесі https://www.youtube.com/watch?v=hjiq6GCcHO4

690

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина, 3 курс Жалпы иммунология Цитокиндер https://www.youtube.com/watch?v=28SUZQNJABQ

691

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина, 3 курс Жалпы иммунология Ісікке қарсы иммунитет
https://www.youtube.com/watch?v=WlfOCfGZR-U    

https://www.youtube.com/watch?v=28SUZQNJABQ

692

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина, 3 курс Жалпы иммунология Иммуноглобулиндер https://www.youtube.com/watch?v=WlfOCfGZR-U

693

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина, 3 курс Жалпы иммунология Комплемент жүйесінің классикалық жолмен активтенуі https://www.youtube.com/watch?v=q0zNZsocLmI

694

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина, 3 курс Жалпы иммунология
Жоғары сезімталдық механизмдері. Аллергиялық 

реакциялар түрлері. 1 түр
https://www.youtube.com/watch?v=b-GoQx3iIgA

695

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина, 3 курс Жалпы иммунология 2 түр https://www.youtube.com/watch?v=CVZfvpV1l-A 

696

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина, 3 курс Жалпы иммунология 3 түр https://www.youtube.com/watch?v=B9MKEqAiayk 

697

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина, 3 курс Жалпы иммунология 4 түр https://www.youtube.com/watch?v=LWC54U6vRFM 

698

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат
Жалпы медицина  стоматология, 3 

курс
Жалпы иммунология I класты MHC құрастыру және таныстыру https://youtu.be/VPvCekgPwRI

699

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат
Жалпы медицина  стоматология, 3 

курс
Жалпы иммунология Комплемент Жүйесі-Кіріспе https://youtu.be/DPNnZE4OtCM

700

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат
Жалпы медицина  стоматология, 3 

курс
Жалпы иммунология Гуморальдық Иммунитет-Бейімделгіш Иммунитет https://youtu.be/rAepZG_ChyQ

701

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат
Жалпы медицина  стоматология, 3 

курс
Жалпы иммунология Жасушалық Иммунитет-Адаптивті Иммунитет https://youtu.be/nqRn5fN22t4

702

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина  Жалпы иммунология
Иммунотерапия: иммундық жүйе қатерлі ісікпен қалай 

күреседі
https://youtu.be/jDdL2bMQXfE

703

Неврология, гематология, аллергология 

және иммунология курстары бар ішкі 

аурулар

Бакалавриат Жалпы медицина  Жалпы иммунология
Аллергия-механизмі, белгілері, қауіп факторлары, 

диагностикасы, емі және алдын-алу
https://youtu.be/llZFx8n-WCQ

704 Психиатрия және наркология

Бакалавриат, 

интернатура, 

резидентура

Жалпы медицина  Психиатрия және наркология
Психикалық белсенді затты пайдалану фактісін, масаю 

күйін анықтау
https://youtu.be/ziAgWSCJu6Q

705 Психиатрия және наркология

Бакалавриат, 

интернатура, 

резидентура

Жалпы медицина  Психиатрия және наркология Қандағы алкогольді сандық анықтау https://youtu.be/3k0fX0GUmEo

706 Психиатрия және наркология

Бакалавриат, 

интернатура, 

резидентура

Жалпы медицина  Психиатрия және наркология
Организмнің биологиялық орталарында есірткіні 

анықтаудың сапалық және сандық әдістері
https://youtu.be/YdLMMD

707 Психиатрия және наркология

Бакалавриат, 

интернатура, 

резидентура

Жалпы медицина  Психиатрия және наркология Стандартталған науқас, қозған депрессия https://youtu.be/xFVtmeOzb6Q

708 Психиатрия және наркология

Бакалавриат, 

интернатура, 

резидентура

Жалпы медицина  Психиатрия және наркология Стандартталған науқас, маникалық синдром https://youtu.be/0mt0ivinaGw

709 Психиатрия және наркология

Бакалавриат, 

интернатура, 

резидентура

Жалпы медицина  Психиатрия және наркология Ганзер синдромы https://youtu.be/Fd2Fe-inV1M

710 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Вазоэпидидимоанастомоздары бар пациенттерді 

операциядан кейінгі жүргізу. Клиникалық жағдай

https://uro.tv/video/posleoperatsionnoe_vedenie_patsientov_s_vazoepididimoanas

tomozom_klinicheskiy_sluchay 

https://www.youtube.com/watch?v=MhXrb4CVa0Y
https://www.youtube.com/watch?v=XOvtebsYjf8&t=568s
https://www.youtube.com/watch?v=OZ7An5cVVGY&list=PLOOrK0Ic-Jx9V_MnK2Oxjf6ywEMepb5MV&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=OZ7An5cVVGY&list=PLOOrK0Ic-Jx9V_MnK2Oxjf6ywEMepb5MV&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=Wv3nxy_uWCE
https://www.youtube.com/watch?v=MoebAZYxX3w
https://internist.ru/events/detail/279952/?RECORD=330202&NOZOLOGY=27411
https://www.youtube.com/watch?v=K-RTfyNqMS0&list=PLcfscBRetFvlLPdtWQbG8ASb7PSl-Z8xX&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=K-RTfyNqMS0&list=PLcfscBRetFvlLPdtWQbG8ASb7PSl-Z8xX&index=10
https://internist.ru/events/detail/33755/
https://internist.ru/events/detail/135664/?RECORD=140646&NOZOLOGY=27411
https://internist.ru/events/detail/34477/?RECORD=34545&NOZOLOGY=27411
https://internist.ru/events/detail/33924/
https://www.youtube.com/watch?v=fJMovW5z1Ag
https://youtu.be/jDdL2bMQXfE
https://youtu.be/llZFx8n-WCQ
https://youtu.be/ziAgWSCJu6Q
https://youtu.be/3k0fX0GUmEo
https://youtu.be/YdLMMD
https://youtu.be/xFVtmeOzb6Q
https://youtu.be/0mt0ivinaGw
https://youtu.be/Fd2Fe-inV1M


711 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Ольхова Е. Б. - Варикоцеле: Ультрадыбыстық 

диагностика мүмкіндіктері

https://uro.tv/video/olhova_eb_-

_varikotsele_vozmognosti_ultrazvukovoy_diagnostiki 

712 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

SARS-CoV-2 и фертильность: всегда ли ухудшаются 

показатели?
https://uro.tv/video/sars-cov-2_i_fertilnost_vsegda_li_uhudshayutsya_pokazateli 

713 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Щедров Д. Н. - балалардағы жедел қызыл иек 

синдромының сирек кездесетін түрлері. 1 бөлім

https://uro.tv/video/shchedrov_dn_-

_redkie_formi_sindroma_ostroy_moshonki_u_detey_chast_1  

714 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология Филимонов В.Б. - TVT-O https://uro.tv/video/filimonov_vb_-_tvt-o  

715 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Сергеев В. П. Лапароскопиялық нефрэктомия тазово 

дистопированной бүйрек. Лимфаденэктомия

https://uro.tv/video/sergeev_vp_laparoskopicheskaya_nefrektomiya_tazovodistopir

ovannoy_pochki_limfadenekktomiya   

716 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Юнкер А. И. - КТ навигациясын қолдана отырып, сол 

жақ бүйрек тасын миниперкутанды алып тастаудың 

клиникалық жағдайы

https://uro.tv/video/yunker_ai_-

_klinicheskiy_sluchay_miniperkutannogo_udaleniya_kamnya_levoy_pochki_s_ispolz

ovaniem_kt_navigatsii  

717 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология Холтобин Д. П. - лапароскопиялық цистэктомия https://uro.tv/video/holtobin_dp_-_laparoskopichsekaya_tsistektomiya  

718 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Панферов А. С. - лапароскопиялық трансвезикальді 

аденомэктомия

https://uro.tv/video/panfyorov_as_-

_laparoskopichsekaya_transvezikalnaya_adenomektomiya  

719 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Островский Д. В. - лапароскопиялық уретролитотомия. 

Қадам-қадам

https://uro.tv/video/ostrovskiy_dv_-

_laparoskopicheskaya_ureterolitotomiya_shag_za_shagom  

720 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология Орлов И. Н. - бүйректің лапароскопиялық резекциясы https://uro.tv/video/orlov_in_-_laparoskopicheskaya_rezektsiya_pochki  

721 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Мартов А.Г. - Ретроградная интраренальная хирургия с 

использованием нового волоконного инструмента 150 

μm

https://uro.tv/video/martov_ag_-

_retrogradnaya_intrarenalnaya_hirurgiya_s_ispolzovaniem_novogo_volokonnogo_in

strumenta_150_m-1 

722 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Безруков Е. А. - лапароскопиялық позадилонды 

аденомэктомия

https://uro.tv/video/bezrukov_ea_-

_laparoskopicheskaya_pozadilomnaya_adenomektomiya  

723 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология Галлямов Э. А. - лапароскопиялық нефрэктомия https://uro.tv/video/gallyamov_ea_-_laparoskopichsekaya_nefrektomiya  

724 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Еркович А. А. - дистальді уретропластика 

ротированным влагалищным лоскутом

https://uro.tv/video/erkovich_aa_-

_distalnaya_uretroplastika_rotirovannim_vlagalishchnim_loskutom  

725 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология Котов С. В. - ерлер урослингі https://uro.tv/video/kotov_sv_-_mugskoy_urosling  

726 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология Шатылко Т. В. - ерте эякуляцияны емдеу мүмкіндіктері

https://uro.tv/video/shatilko_tv_-

_vozmognosti_terapii_pregdevremennoy_eyakulyatsii  

727 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология

Старцев В.Ю. - простата трансректальды 

биопсиясынан кейінгі ауыр нәтижелер. Алдын алу 

немесе күресу

https://uro.tv/video/startsev_vyu_-

_tyagyolie_ishodi_posle_transrektalnoy_biopsii_prostati_predotvratit_ili_borotsya  

728 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Винник Ю. Ю. - созылмалы простатит. Нормалар, 

парадигмалар, диагностика және емдеу

https://uro.tv/video/vinnik_yuyu_-

_hronicheskiy_prostatit_normi_paradigmi_diagnostika_i_lechenie 

729 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Спивак Л. Г. - ерлердің урогенитальды трактінің 

заманауи зертханалық диагностикасы туралы

https://uro.tv/video/spivak_lg_-

_o_sovremennoy_laboratornoy_diagnostike_sostoyaniya_urogenitalnogo_trakta_m

ugchin  

730 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Мартов А. Г. - простата трансуретральды 

резекциясынан кейін дизурияның аралас терапиясы
https://uro.tv/video/martov_ag_-_kombinirovannaya_terapiya_dizurii_posle_turp-1  

731 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Лихих Д.Г. - Ингибиторы 5-АРИ при ДГПЖ. Можно 

ли повременить
https://uro.tv/video/lihih_dg_-_ingibitori_5-ari_pri_dgpg_mogno_li_povremenit  

732 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология

Кызласов П. С. - ілеспелі патологиялары бар 

емделушілерде жедел шұғыл медициналық көмек 

терапиясының міндеттері мен перспективалары

https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-

_zadachi_i_perspektivi_terapii_snmp_u_patsientov_s_soputstvuyushchimi_patologiy

ami  

733 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Кузьменко А. В. - пандемия кезіндегі прегравидарлық 

дайындықтың өзектілігі және тек қана емес

https://uro.tv/video/kuzmenko_av_-

_aktualnost_pregravidarnoy_podgotovki_v_period_pandemii_i_ne_tolko  

734 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Котов С. В. - альфа-блокаторлармен терапияның 

шешілмеген мәселелері
https://uro.tv/video/kotov_sv_-_nereshyonnie_voprosi_terapii_alfa-blokatorami  

735 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Еркович А. А. - урологиялық практикадағы 

ферменттердің рөлі
https://uro.tv/video/erkovich_aa_-_rol_fermentov_v_urologicheskoy_praktike 

736 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Винаров А.З. - Альфа-1-адреноблокаторы в лечении 

СНМ ГПЖ. Невинные заблуждения и чистая правда

https://uro.tv/video/vinarov_az_-_alfa-1-

adrenoblokatori_v_lechenii_snm_gpg_nevinnie_zablugdeniya_i_chistaya_pravda  

737 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Амельченко А.А. - Биоимпедансометрический подход в 

диагностике синдрома ХТБ с воспалительным 

компонентом

https://uro.tv/video/amelchenko_aa_-

_bioipendansometricheskiy_podhod_v_diagnostike_sindroma_htb_s_vospalitelnim_

kompanentom  

738 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Юнкер А. И. - нефролитолапаксия кезінде пункциялық 

қол жеткізу әдісін таңдау

https://uro.tv/video/yunker_ai_-

_vibor_metoda_punktsionnogo_dostupa_pri_nefrolitolapaksii  

739 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Царева А.В. - әйелдерде обструктивті зәр шығару. 

Күрделі клиникалық проблеманы шешу жолдары

https://uro.tv/video/tsaryova_av_-

_obstruktivnoe_mocheispuskanie_u_genshchin_puti_resheniya_slognoy_klinichesko

y_problemi  

740 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Спивак Л.Г. - Ранняя терапия СНМП и профилактика 

риска прогрессии ДГПЖ

https://uro.tv/video/spivak_lg_-

_rannyaya_terapiya_snmp_i_profilaktika_riska_progressii_dgpg  

741 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология Ромих В. В. - 2021 жылы шамадан тыс қуық https://uro.tv/video/romih_vv_-_giperaktivniy_mochevoy_puzir_v_2021_godu  

742 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Пермяков А.С. - жедел емес перинеология. Қалпына 

келтірудің жүйелі тәсілі

https://uro.tv/video/permyakov_as_-

_neoperativnaya_perineologiya_sistemniy_podhod_k_vosstanovleniyu  

743 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Панферов А.С. - сыртқы дренажсыз Перкутанды 

хирургия. 5 жыл тәжірибесі

https://uro.tv/video/panfyorov_as_-

_perkutannaya_hirurgiya_bez_narugnogo_drenirovaniya_opit_5_let  

744 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Макаренко Т. А. - зәр шығару жолдарының 

зақымдануы бар терең эндометриоз. Диагностика мен 

емдеудің заманауи мүмкіндіктері

https://uro.tv/video/makarenko_ta_-

_glubokiy_endometrioz_s_porageniem_mochevivodyashchih_putey_sovremennie_v

ozmognosti_diagnostiki_i_lecheniya  

745 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Полстяной А. М. Апикальды пролапсты 

лапароскопиялық түзету

https://uro.tv/video/polstyanoy_a_m_-

_laparoskopicheskaya_korrektsiya_apikalnogo_prolapsa 

746 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Коршунова Е. С. - Қасиетті нейромодуляция. 

Нейроурологтың тәжірибесі

https://uro.tv/video/korshunova_es_-

_sakralnaya_neyromodulyatsiya_opit_neyrourologa  

747 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Зуева Л. Ф. - бүйрек тастарын емдеуге 

дербестендірілген тәсіл

https://uro.tv/video/zueva_lf_-

_personifitsirovanniy_podhod_k_lecheniyu_kamney_pochek  

748 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Ершов А.В. - Разработка нейросетевого 

классификатора при выборе метода лечения МКБ

https://uro.tv/video/ershov_av_-

_razrabotka_neyrosetevogo_klassifikatora_pri_vibore_metoda_lecheniya_mkb  

749 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Галкина Д. В. - генитоуринальды менопаузалық 

синдром, оның жауапты саласы-гинеколог немесе 

уролог

https://uro.tv/video/galkina_dv_-

_genitourinalniy_menopauzalniy_sindrom_chya_oblast_otvetstvennosti_ginekologa

_ili_urologa 

750 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология

Алексеева Е. А. - бүйректерді, жоғарғы зәр шығару 

жолдарын қорғау үшін қуықтың мерзімді 

катетеризациясы

https://uro.tv/video/alekseeva_ea_-

_periodicheskaya_kateterizatsiya_mochevogo_puzirya_dlya_zashchiti_pochek_verhn

ih_mochevivodyashchih_putey  

751 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология

Царева А. В. - антибиотикке төзімділік дәуірінде 

төменгі зәр шығару жолдарының инфекциясы бар 

науқастарды басқарудың ұтымды тактикасы

https://uro.tv/video/tsaryova_av_-

_ratsionalnaya_taktika_vedeniya_patsientok_s_infektsiyami_nmp_v_eru_antibiotiko

rezistentnosti  

752 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Холтобин Д. П. - простата обырындағы 

лапароскопиялық простатэктомияның 

артықшылықтары мен кемшіліктері

https://uro.tv/video/holtobin_dp_-

_preimushchestva_i_nedostatki_laparoskopicheskoy_prostatektomii_pri_rake_prost

ati  

753 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология Саенко В. С. - Микробиота және уролития https://uro.tv/video/saenko_vs_-_mikrobiota_i_mochekamennaya_bolezn  

754 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Онопко В.Ф. - төменгі несеп жолдарының асқынбаған 

инфекцияларының терапиясы. Таңдау бар
https://uro.tv/video/onopko_vf_-_terapiya_neoslognennih_infektsiy_nmp_vibor_est 

755 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Медведев В. Л. - қуықасты безінің жергілікті таралған 

обырын хирургиялық емдеу

https://uro.tv/video/medvedev_vl_-

_hirurgicheskoe_lechenie_mestnorasprostranyonnogo_rpg  

756 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Колесников г. П. - бүйректің метаболикалық қатерлі 

ісігін емдеудегі мақсатты терапияның рөлі. 

Кабозантинибтің орны

https://uro.tv/video/kolesnikov_gp_-

_rol_targetnoy_terapii_v_lechenii_metabolicheskogo_raka_pochki_mesto_kabozanti

niba  

757 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Измайлов А. А. - Башқұртстан Республикасының 

аумағында қуықасты безінің локализацияланған 

обырын емдеу әдістері

https://uro.tv/video/izmaylov_aa_-

_metodi_lecheniya_lokalizovannogo_rpg_na_territorii_respubliki_bashkortostan  

758 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Зуков Р. А. - бүйрек обырының бірінші желісін 

емдеудегі иммунонкологиялық препараттардың орны

https://uro.tv/video/zukov_ra_-

_mesto_imunoonkologicheskih_preparatov_v_terapii_pervoy_linii_raka_pochki  

759 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Ершов А. В. - циститті кешенді емдеу, қайталанатын 

ағымның алдын алу

https://uro.tv/video/ershov_av_-

_kompleksnaya_terapiya_tsistita_profilaktika_retsidiviruyushchego_techeniya  

760 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Безруков Е.А. - Ол-радикалды простатэктомия. 

Стандарт және жеке жоспарлау

https://uro.tv/video/bezrukov_ea_-

_radikalnaya_prostatektomiya_standart_i_individualnoe_planirovanie  

761 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Атдуев В. А. - қуықтың қатерлі ісігін емдеуде не 

жаңалық
https://uro.tv/video/atduev_va_-_chto_novogo_v_lechenii_rmp  

762 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология Анжиганова Ю. В. - простата обыры https://uro.tv/video/angiganova_yuv_-_rak_prostati 

763 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология Али С. Х. - КТ-дағы бүйрек ісіктерінің Криоаблациясы https://uro.tv/video/ali_sh_-_karioablatsiya_opuholi_pochki_pod_kt_navedeniem  

764 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология Alekseev B.Ya. - Prostate cancer. Genetic aspects

https://uro.tv/video/alekseev_bya_-

_rak_predstatelnoy_gelezi_geneticheskie_aspekti  

765 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Шадеркина В. А. - Урология. Пандемия кезеңіндегі 

жаңа кәсіби тенденциялар

https://uro.tv/video/shadyorkina_va_-

_urologiya_novie_professionalnie_tendentsii_v_period_pandemii  

766 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Санжаров А. Е. - Жоғарғы зәр шығару жолдарының 

лапароскопиялық реконструктивті хирургиясы

https://uro.tv/video/sangarov_ae_-

_laparoskopicheskaya_rekkonstruktivnaya_hirurgiya_verhnih_mochevivodyashchih_

putey  

https://uro.tv/video/shchedrov_dn_-_redkie_formi_sindroma_ostroy_moshonki_u_detey_chast_1
https://uro.tv/video/shchedrov_dn_-_redkie_formi_sindroma_ostroy_moshonki_u_detey_chast_1
https://uro.tv/video/filimonov_vb_-_tvt-o
https://uro.tv/video/sergeev_vp_laparoskopicheskaya_nefrektomiya_tazovodistopirovannoy_pochki_limfadenekktomiya
https://uro.tv/video/sergeev_vp_laparoskopicheskaya_nefrektomiya_tazovodistopirovannoy_pochki_limfadenekktomiya
https://uro.tv/video/yunker_ai_-_klinicheskiy_sluchay_miniperkutannogo_udaleniya_kamnya_levoy_pochki_s_ispolzovaniem_kt_navigatsii
https://uro.tv/video/yunker_ai_-_klinicheskiy_sluchay_miniperkutannogo_udaleniya_kamnya_levoy_pochki_s_ispolzovaniem_kt_navigatsii
https://uro.tv/video/yunker_ai_-_klinicheskiy_sluchay_miniperkutannogo_udaleniya_kamnya_levoy_pochki_s_ispolzovaniem_kt_navigatsii
https://uro.tv/video/holtobin_dp_-_laparoskopichsekaya_tsistektomiya
https://uro.tv/video/panfyorov_as_-_laparoskopichsekaya_transvezikalnaya_adenomektomiya
https://uro.tv/video/panfyorov_as_-_laparoskopichsekaya_transvezikalnaya_adenomektomiya
https://uro.tv/video/ostrovskiy_dv_-_laparoskopicheskaya_ureterolitotomiya_shag_za_shagom
https://uro.tv/video/ostrovskiy_dv_-_laparoskopicheskaya_ureterolitotomiya_shag_za_shagom
https://uro.tv/video/orlov_in_-_laparoskopicheskaya_rezektsiya_pochki
https://uro.tv/video/bezrukov_ea_-_laparoskopicheskaya_pozadilomnaya_adenomektomiya
https://uro.tv/video/bezrukov_ea_-_laparoskopicheskaya_pozadilomnaya_adenomektomiya
https://uro.tv/video/gallyamov_ea_-_laparoskopichsekaya_nefrektomiya
https://uro.tv/video/erkovich_aa_-_distalnaya_uretroplastika_rotirovannim_vlagalishchnim_loskutom
https://uro.tv/video/erkovich_aa_-_distalnaya_uretroplastika_rotirovannim_vlagalishchnim_loskutom
https://uro.tv/video/kotov_sv_-_mugskoy_urosling
https://uro.tv/video/shatilko_tv_-_vozmognosti_terapii_pregdevremennoy_eyakulyatsii
https://uro.tv/video/shatilko_tv_-_vozmognosti_terapii_pregdevremennoy_eyakulyatsii
https://uro.tv/video/startsev_vyu_-_tyagyolie_ishodi_posle_transrektalnoy_biopsii_prostati_predotvratit_ili_borotsya
https://uro.tv/video/startsev_vyu_-_tyagyolie_ishodi_posle_transrektalnoy_biopsii_prostati_predotvratit_ili_borotsya
https://uro.tv/video/vinnik_yuyu_-_hronicheskiy_prostatit_normi_paradigmi_diagnostika_i_lechenie
https://uro.tv/video/vinnik_yuyu_-_hronicheskiy_prostatit_normi_paradigmi_diagnostika_i_lechenie
https://uro.tv/video/spivak_lg_-_o_sovremennoy_laboratornoy_diagnostike_sostoyaniya_urogenitalnogo_trakta_mugchin
https://uro.tv/video/spivak_lg_-_o_sovremennoy_laboratornoy_diagnostike_sostoyaniya_urogenitalnogo_trakta_mugchin
https://uro.tv/video/spivak_lg_-_o_sovremennoy_laboratornoy_diagnostike_sostoyaniya_urogenitalnogo_trakta_mugchin
https://uro.tv/video/martov_ag_-_kombinirovannaya_terapiya_dizurii_posle_turp-1
https://uro.tv/video/lihih_dg_-_ingibitori_5-ari_pri_dgpg_mogno_li_povremenit
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_zadachi_i_perspektivi_terapii_snmp_u_patsientov_s_soputstvuyushchimi_patologiyami
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_zadachi_i_perspektivi_terapii_snmp_u_patsientov_s_soputstvuyushchimi_patologiyami
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_zadachi_i_perspektivi_terapii_snmp_u_patsientov_s_soputstvuyushchimi_patologiyami
https://uro.tv/video/kuzmenko_av_-_aktualnost_pregravidarnoy_podgotovki_v_period_pandemii_i_ne_tolko
https://uro.tv/video/kuzmenko_av_-_aktualnost_pregravidarnoy_podgotovki_v_period_pandemii_i_ne_tolko
https://uro.tv/video/kotov_sv_-_nereshyonnie_voprosi_terapii_alfa-blokatorami
https://uro.tv/video/erkovich_aa_-_rol_fermentov_v_urologicheskoy_praktike
https://uro.tv/video/vinarov_az_-_alfa-1-adrenoblokatori_v_lechenii_snm_gpg_nevinnie_zablugdeniya_i_chistaya_pravda
https://uro.tv/video/vinarov_az_-_alfa-1-adrenoblokatori_v_lechenii_snm_gpg_nevinnie_zablugdeniya_i_chistaya_pravda
https://uro.tv/video/amelchenko_aa_-_bioipendansometricheskiy_podhod_v_diagnostike_sindroma_htb_s_vospalitelnim_kompanentom
https://uro.tv/video/amelchenko_aa_-_bioipendansometricheskiy_podhod_v_diagnostike_sindroma_htb_s_vospalitelnim_kompanentom
https://uro.tv/video/amelchenko_aa_-_bioipendansometricheskiy_podhod_v_diagnostike_sindroma_htb_s_vospalitelnim_kompanentom
https://uro.tv/video/yunker_ai_-_vibor_metoda_punktsionnogo_dostupa_pri_nefrolitolapaksii
https://uro.tv/video/yunker_ai_-_vibor_metoda_punktsionnogo_dostupa_pri_nefrolitolapaksii
https://uro.tv/video/tsaryova_av_-_obstruktivnoe_mocheispuskanie_u_genshchin_puti_resheniya_slognoy_klinicheskoy_problemi
https://uro.tv/video/tsaryova_av_-_obstruktivnoe_mocheispuskanie_u_genshchin_puti_resheniya_slognoy_klinicheskoy_problemi
https://uro.tv/video/tsaryova_av_-_obstruktivnoe_mocheispuskanie_u_genshchin_puti_resheniya_slognoy_klinicheskoy_problemi
https://uro.tv/video/spivak_lg_-_rannyaya_terapiya_snmp_i_profilaktika_riska_progressii_dgpg
https://uro.tv/video/spivak_lg_-_rannyaya_terapiya_snmp_i_profilaktika_riska_progressii_dgpg
https://uro.tv/video/romih_vv_-_giperaktivniy_mochevoy_puzir_v_2021_godu
https://uro.tv/video/permyakov_as_-_neoperativnaya_perineologiya_sistemniy_podhod_k_vosstanovleniyu
https://uro.tv/video/permyakov_as_-_neoperativnaya_perineologiya_sistemniy_podhod_k_vosstanovleniyu
https://uro.tv/video/panfyorov_as_-_perkutannaya_hirurgiya_bez_narugnogo_drenirovaniya_opit_5_let
https://uro.tv/video/panfyorov_as_-_perkutannaya_hirurgiya_bez_narugnogo_drenirovaniya_opit_5_let
https://uro.tv/video/makarenko_ta_-_glubokiy_endometrioz_s_porageniem_mochevivodyashchih_putey_sovremennie_vozmognosti_diagnostiki_i_lecheniya
https://uro.tv/video/makarenko_ta_-_glubokiy_endometrioz_s_porageniem_mochevivodyashchih_putey_sovremennie_vozmognosti_diagnostiki_i_lecheniya
https://uro.tv/video/makarenko_ta_-_glubokiy_endometrioz_s_porageniem_mochevivodyashchih_putey_sovremennie_vozmognosti_diagnostiki_i_lecheniya
https://uro.tv/video/polstyanoy_a_m_-_laparoskopicheskaya_korrektsiya_apikalnogo_prolapsa
https://uro.tv/video/polstyanoy_a_m_-_laparoskopicheskaya_korrektsiya_apikalnogo_prolapsa
https://uro.tv/video/korshunova_es_-_sakralnaya_neyromodulyatsiya_opit_neyrourologa
https://uro.tv/video/korshunova_es_-_sakralnaya_neyromodulyatsiya_opit_neyrourologa
https://uro.tv/video/zueva_lf_-_personifitsirovanniy_podhod_k_lecheniyu_kamney_pochek
https://uro.tv/video/zueva_lf_-_personifitsirovanniy_podhod_k_lecheniyu_kamney_pochek
https://uro.tv/video/ershov_av_-_razrabotka_neyrosetevogo_klassifikatora_pri_vibore_metoda_lecheniya_mkb
https://uro.tv/video/ershov_av_-_razrabotka_neyrosetevogo_klassifikatora_pri_vibore_metoda_lecheniya_mkb
https://uro.tv/video/galkina_dv_-_genitourinalniy_menopauzalniy_sindrom_chya_oblast_otvetstvennosti_ginekologa_ili_urologa
https://uro.tv/video/galkina_dv_-_genitourinalniy_menopauzalniy_sindrom_chya_oblast_otvetstvennosti_ginekologa_ili_urologa
https://uro.tv/video/galkina_dv_-_genitourinalniy_menopauzalniy_sindrom_chya_oblast_otvetstvennosti_ginekologa_ili_urologa
https://uro.tv/video/alekseeva_ea_-_periodicheskaya_kateterizatsiya_mochevogo_puzirya_dlya_zashchiti_pochek_verhnih_mochevivodyashchih_putey
https://uro.tv/video/alekseeva_ea_-_periodicheskaya_kateterizatsiya_mochevogo_puzirya_dlya_zashchiti_pochek_verhnih_mochevivodyashchih_putey
https://uro.tv/video/alekseeva_ea_-_periodicheskaya_kateterizatsiya_mochevogo_puzirya_dlya_zashchiti_pochek_verhnih_mochevivodyashchih_putey
https://uro.tv/video/tsaryova_av_-_ratsionalnaya_taktika_vedeniya_patsientok_s_infektsiyami_nmp_v_eru_antibiotikorezistentnosti
https://uro.tv/video/tsaryova_av_-_ratsionalnaya_taktika_vedeniya_patsientok_s_infektsiyami_nmp_v_eru_antibiotikorezistentnosti
https://uro.tv/video/tsaryova_av_-_ratsionalnaya_taktika_vedeniya_patsientok_s_infektsiyami_nmp_v_eru_antibiotikorezistentnosti
https://uro.tv/video/holtobin_dp_-_preimushchestva_i_nedostatki_laparoskopicheskoy_prostatektomii_pri_rake_prostati
https://uro.tv/video/holtobin_dp_-_preimushchestva_i_nedostatki_laparoskopicheskoy_prostatektomii_pri_rake_prostati
https://uro.tv/video/holtobin_dp_-_preimushchestva_i_nedostatki_laparoskopicheskoy_prostatektomii_pri_rake_prostati
https://uro.tv/video/saenko_vs_-_mikrobiota_i_mochekamennaya_bolezn
https://uro.tv/video/onopko_vf_-_terapiya_neoslognennih_infektsiy_nmp_vibor_est
https://uro.tv/video/medvedev_vl_-_hirurgicheskoe_lechenie_mestnorasprostranyonnogo_rpg
https://uro.tv/video/medvedev_vl_-_hirurgicheskoe_lechenie_mestnorasprostranyonnogo_rpg
https://uro.tv/video/kolesnikov_gp_-_rol_targetnoy_terapii_v_lechenii_metabolicheskogo_raka_pochki_mesto_kabozantiniba
https://uro.tv/video/kolesnikov_gp_-_rol_targetnoy_terapii_v_lechenii_metabolicheskogo_raka_pochki_mesto_kabozantiniba
https://uro.tv/video/kolesnikov_gp_-_rol_targetnoy_terapii_v_lechenii_metabolicheskogo_raka_pochki_mesto_kabozantiniba
https://uro.tv/video/izmaylov_aa_-_metodi_lecheniya_lokalizovannogo_rpg_na_territorii_respubliki_bashkortostan
https://uro.tv/video/izmaylov_aa_-_metodi_lecheniya_lokalizovannogo_rpg_na_territorii_respubliki_bashkortostan
https://uro.tv/video/zukov_ra_-_mesto_imunoonkologicheskih_preparatov_v_terapii_pervoy_linii_raka_pochki
https://uro.tv/video/zukov_ra_-_mesto_imunoonkologicheskih_preparatov_v_terapii_pervoy_linii_raka_pochki
https://uro.tv/video/ershov_av_-_kompleksnaya_terapiya_tsistita_profilaktika_retsidiviruyushchego_techeniya
https://uro.tv/video/ershov_av_-_kompleksnaya_terapiya_tsistita_profilaktika_retsidiviruyushchego_techeniya
https://uro.tv/video/bezrukov_ea_-_radikalnaya_prostatektomiya_standart_i_individualnoe_planirovanie
https://uro.tv/video/bezrukov_ea_-_radikalnaya_prostatektomiya_standart_i_individualnoe_planirovanie
https://uro.tv/video/atduev_va_-_chto_novogo_v_lechenii_rmp
https://uro.tv/video/angiganova_yuv_-_rak_prostati
https://uro.tv/video/ali_sh_-_karioablatsiya_opuholi_pochki_pod_kt_navedeniem
https://uro.tv/video/alekseev_bya_-_rak_predstatelnoy_gelezi_geneticheskie_aspekti
https://uro.tv/video/alekseev_bya_-_rak_predstatelnoy_gelezi_geneticheskie_aspekti
https://uro.tv/video/shadyorkina_va_-_urologiya_novie_professionalnie_tendentsii_v_period_pandemii
https://uro.tv/video/shadyorkina_va_-_urologiya_novie_professionalnie_tendentsii_v_period_pandemii
https://uro.tv/video/sangarov_ae_-_laparoskopicheskaya_rekkonstruktivnaya_hirurgiya_verhnih_mochevivodyashchih_putey
https://uro.tv/video/sangarov_ae_-_laparoskopicheskaya_rekkonstruktivnaya_hirurgiya_verhnih_mochevivodyashchih_putey
https://uro.tv/video/sangarov_ae_-_laparoskopicheskaya_rekkonstruktivnaya_hirurgiya_verhnih_mochevivodyashchih_putey


767 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Сайдулаев Д. А. - бүйрек трансплантациясынан кейінгі 

урологиялық асқынулардың алдын алу және емдеу

https://uro.tv/video/saydulaev_da_-

_profilaktika_i_lechenie_urologicheskih_oslogneniy_posle_transplantatsii_pochki  

768 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Панферов А. С. - лапароскопиялық радикалды 

цистэктомиядан кейін обструктивті асқынуларды 

түзету

https://uro.tv/video/panfyorov_as_-

_korrektsiya_obstruktinvih_oslogneniy_posle_laparoskopicheskoy_radikalnoy_tsiste

ktomii  

769 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Кызласов П. С. - радикалды простатэктомиядан кейін 

зәр ұстамауды және эректильді дисфункцияны түзету

https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-

_korrektsiya_nederganiya_mochi_i_ed_posle_radikalnoy_prostatektomii  

770 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Онкоурология бойынша дөңгелек үстел. Қуық асты 

безінің қатерлі ісігі: консервативті емдеудің аспектілері

https://uro.tv/video/krugliy_stol_po_onkourologii_rpg_aspekti_konservatianogo_lec

heniya-1

771 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Онкоурология бойынша дөңгелек үстел. Қуық асты 

безінің қатерлі ісігі: консервативті емдеудің аспектілері. 

Кастрациялық резистенттіліктің дамуы кезіндегі 

терапияны таңдау

https://uro.tv/video/krugliy_stol_po_onkourologii_rpg_aspekti_konservatianogo_lec

heniya_vibor_terapii_pri_razvitii_kastratsionnoy_rezistentnosti

772 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Дөңгелек үстел "метастатикалық кастрацияға төзімді 

простата обыры: пациенттерді емдеудің оңтайлы 

стратегиясын таңдау критерийлері"

https://uro.tv/video/krugliy_stol_metastaticheskiy_kastratsionno-

rezistentniy_rpg_kriterii_vibora_optimalnoy_strategii_lecheniya_patsientov

773 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Төменгі зәр шығару жолдарының инфекциясы туралы 

шындық пен мифтер. Малинина О. Ю. жетекші 

урологта сағат

https://uro.tv/video/pravda_i_mifi_o_fitoterapii_inmp_malinina_oyu_chas_v_vedus

hchim_urologom

774 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Боровец С. Ю. - созылмалы простатит және 

құнарлылықтың бұзылуы: емдеу әдістері
https://uro.tv/video/spb_intrevyu_borovets

775 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Ерте эякуляция: сексологтың көзқарасы. Котенева А. 

Н. жетекші урологпен сағат

https://uro.tv/video/pregdevremennaya_eyakulyatsiya_vzglyad_seksologa_koteneva

_an_chas_s_vedushchim_urologom

776 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Гебенов М. Х. - синхронды екі жақты ісік 

зақымдануымен лапароскопиялық резекция

https://uro.tv/video/gebenov_m_h__-

_laparoskopicheskaya_rezektsiya_pri_sinhronnom_dvustoronnem_opuholevom_por

agenii

777 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Коршунов М. Н. - ерлер бедеулігін емдеудегі 

сәтсіздіктердің себептері

https://uro.tv/video/chsvu_korshunov_-

_prichini_neudach_pri_lechenii_mugskogo_besplodiya-1

778 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология

Алексеева А. В. - төменгі нейрогендік дисфункциясы 

бар науқастарды диагностикалау және басқару 

тәсілдері

https://uro.tv/video/alekseeva_av_-

_podhodi_k_diagnostike_i_vedeniyu_patsientov_s_neyrogennoy_disfunktsiey_nigni

h

779 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Пронкин Е. А. - бүйректің қарапайым кистасы. Ол 

қандай?

https://uro.tv/video/prostaya_kista_pochek_kakaya_ona_pronkin_ea_chas_s_vedus

hchim_urologom

780 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология Ординаторская Москва. 23 ноября 2018 г. КС №38 https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskaya_ks_38

781 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Ординаторская Нижний Новгород. 6 декабря 2018 г. 

КС №44
https://uro.tv/video/2018-12-06_ordinatorskaya_nigniy_novgorod_ks_44

782 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Деревянко С. П. - Простатит-стереотиптерден 

арыламыз
https://uro.tv/video/derevyanko_sp_-_prostatit_-_uhodim_ot_stereotipov

783 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Самсонов Ю. В. - қуықасты безінің жергілікті таралған 

және метастатикалық обыры кезіндегі ұзаққа созылған 

гормондық терапия

https://uro.tv/video/samsonov_yuv_-

_prolognirovannaya_gormonalnaya_terapiya_pri_mestnorasprostranennom_i_meta

staticheskom_rake_predstatelnoy_gelezi

784 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология Ординаторская Москва. 23 ноября 2018 г. КС №37 https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskaya_ks_37

785 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Воробьев А. А. - простата биопсиясының нәтижелерін 

бағалау-клиниктің көзқарасы

https://uro.tv/video/vorobev_aa_-_otsenka_rezultatov_biopsii_prostati_-

_vzglyad_klinitsista

786 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Рева С. А. - простата обырын емдеу әдістерін таңдау 

жоғары қауіп және олигометастатикалық процесс

https://uro.tv/video/revasa_-

_vibor_metodov_lecheniya_raka_prostati_visokiy_risk_i_oligometastaticheskiy_prot

sess

787 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Гринь Е. А. - эндоскопиялық операциялық 

араласулардың копулятивтік функцияға әсері

https://uro.tv/video/grin_ea_-

_vliyanie_endoskopicheskih_operativnih_vmeshatelstv_na__kopulyativnuyu_funktsi

yu

788 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Мурадян А. Г. - бүйрек үсті безінің қайталама ісіктері. 

Диагностика және емдеу алгоритмдерінің қыр-сыры

https://uro.tv/video/muradyan_ag_-

_vtorichnie_opuholi_nadpochechnikov_tonkosti_diagnostiki_i_algoritmi_lecheniya

789 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Төменгі зәр шығару жолдарын катетеризациялау 

бойынша практикалық ұсыныстар

https://uro.tv/video/koshmelev_aa_-

_prakticheskie_rekomendatsii_po_kateterizatsii_nignih_mochevivodyashchih_putey

790 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Вязовцев П. В. - сыртқы жүйке үнемдеу кезінде 

тамырлы-жүйке түйіндерін өңдеуде гемостаздың 

әртүрлі әдістерін салыстырмалы талдау

https://uro.tv/video/vyazovtsev_pv_-

_sravnitelniy_analiz_razlichnih_sposobov_gemostaza_pri_obrabotke_sosudisto-

nervnih_puchkov_v_hode_nervosberegayushchey_vne

791 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Геворгян Г. С.-жүйке сақтайтын простатэктомияда 

тамыр-жүйке түйіндерін сақтау әдістері.

https://uro.tv/video/gevorgyan_gs_-_metodiki_sohraneniya_sosudisto-

nervnogo_puchka_pri_nervosberegayushchey_prostatektomii_rezultati_primeneniy

a_vodostruynog

792 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Рева С. А. - простата обырын емдеу әдістерін таңдау 

жоғары қауіп және олигометастатикалық процесс

https://uro.tv/video/reva_sa_-

_vibor_metodov_lecheniya_raka_prostati_visokiy_risk_i_oligometastaticheskiy_prot

sess

793 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Мухомедьярова А.А. - Органосберегающее лечение у 

больных раком почки с T1b

https://uro.tv/video/muhomedyarova_aa_-

_organosberegayushchee_lechenie_u_bolnih_rakom_pochki_s_t1b

794 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология Бүркіт М. В. - простата обырын неоадъювантты емдеу https://uro.tv/video/berkut_mv_-_neoadyuvantnoe_lechenie_raka_prostati

795 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Кравцов и. Б. - бүйрек обырын емдеудің аз инвазивті 

әдістері
https://uro.tv/video/kravtsov_ib_-_maloinvazivnie_metodi_lecheniya_raka_pochki

796 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Цыбульский А.Д. - Возможности HDR брахитерапии в 

лечении рака простаты

https://uro.tv/video/tsibulskiy_ad_-

_vozmognosti_hdr_brahiterapii_v_lechenii_raka_prostati

797 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Дзидзария А. Г. - Радий-223 қуық асты безінің 

метастатикалық обырын емдеуде

https://uro.tv/video/dzidzariya_ag_-_radiy-

223_v_terapii_metastatichekogo_raka_prostati

798 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Оччархаджиев С. - қуық орнын ауыстыру 

көрсеткішімен науқастарды оңалту

https://uro.tv/video/ochcharhadgiev_s_-

__reabilitatsiya_bolnih_s_pokazaniem_k_zameshcheniyu_mochevogo_puzirya

799 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Плеханова О. А. - Робот-ассистелген бүйрек 

резекциясы
https://uro.tv/video/plehanova_oa_-_robot-assistirovannaya__rezektsiya_pochek

800 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Коршунова Е. С. - жұлынның жарақаттық ауруы бар 

науқастарды жүргізудің урологиялық аспектілері

https://uro.tv/video/korshunova_es_-

_urologicheskie_aspekti_vedeniya_bolnih_s_travmaticheskoy_boleznyu_spinnogo_

mozga

801 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология Ординаторская Москва. 20 ноября 2018 г. КС №36 https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskaya_mo_ks_36

802 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология Ординаторская Москва. 20 ноября 2018 г. КС №35 https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskaya_mo_ks_35

803 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология Несепағардың лапароскопиялық пластикасы https://uro.tv/video/laparoskopicheskaya_plastika_mochetochnika-2

804 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология Оң жақтағы лапароскопиялық уретероцистоанастомоз https://uro.tv/video/plastika_uretri

805 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Пейрони Ауруы. Эректильді дисфункция. 

Фаллоэндопротездеу
https://uro.tv/video/falloendoprotezirovanie

806 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология Хохлов М. А. - жыныс мүшесінің обыры https://uro.tv/video/hohlov_ma_-_rak_polovogo_chlena

807 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Кострикин Ю. В. - екі компонентті протезбен 

Фаллопротездеу

https://uro.tv/video/kastrikin_yuv_-

_falloprotezirovanie_dvuhkomponentnim_protezom

808 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология Кызласов П. С. - гидравликалық протезбен протездеу https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_protezirovanie_gidravlicheskim_protezom

809 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология Беломытцев С. В. - жыныс мүшесінің сынуы https://uro.tv/video/belomittsev_sv_-_perelom_polovogo_chlena

810 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология Тарусин Д. И. - саусақ-шексіз https://uro.tv/video/tarusin_di_-_kraynyaya_plot_-_beskraynya

811 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология Смирницкий А.М. - Баланопостит. Түрлері, емі https://uro.tv/video/smernitskiy_am_-_balanopostit_vidi_lechenie

812 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Данилов А. О. - Норма және патология? Інжу папулы, 

түйіршіктер Фордайса, кондиломы, папиллома

https://uro.tv/video/danilov_ao_-

_norma_i_patologiya_gemchugnie_papuli_granuli_fordaysa_kondilomi_papillomi

813 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Шадеркина В.А. - жыныс мүшесінің аурулары. 

Статистика. Эпидемиология

https://uro.tv/video/shadyorkina_va_-

_zabolevaniya_polovogo_chlena_statistika_epidemiologiya

814 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Ординаторская Санкт-Петербург. 29 ноября 2018 г. КС 

№40
https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskayas-pb_ks_40

815 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Даренков С.П. - Брикердің Операциясы. Қауіптер, 

қателіктер, асқынулар. Мәселенің қазіргі жағдайы

https://uro.tv/video/darenkov_sp_-

_operatsiya_brikera_opasnosti_oshibki_oslogneniya_sovremennoe_sostoyanie_prob

lemi

816 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология

Винаров А. З. - "төменгі зәр шығару жолдарының 

белгілері (простата гиперплазиясы)"секциясының 

баяндамаларына шолу

https://uro.tv/video/vinarov_az_-

_sovremennoe_sostoyanie_problemi_konservativnoy_terapii_dgpg

817 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Файзулин А. К. - балалардағы пластикалық жыныс 

хирургиясының заманауи аспектілері

https://uro.tv/video/fayzulin_ak_-

_sovremennie_aspekti_plasticheskoy_genitalnoy_hirurgii_u_detey

818 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Сокольщик М. М. - фаллопластиканың заманауи 

идеясы
https://uro.tv/video/sokolshchik_mm_-_sovremennoe_predstavlenie_o_falloplastike

819 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Мартов А.Г. - Комбинированная терапия дизурии после 

ТУРП
https://uro.tv/video/martov_ag_-_kombinirovannaya_terapiya_dizurii_posle_turp-1

820 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Кызласов П. С. - эректильді дисфункция және простата 

аденомасы
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_eriktilnaya_disfunktsiya_adenomi_prostati

821 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Ефремов Е. А. - отбасылық бедеуліктің ерлер факторы-

мәселеге заманауи көзқарас

https://uro.tv/video/efremov_ea_-_mugskoy_faktor_semeynogo_besplodiya_-

_sovremenniy_vzglyad_na_problemu

822 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Абдулхамидов а. Н. - жыныс мүшесінің 

Реваскуляризациясы
https://uro.tv/video/abdulhamidov_an_-_revaskulyarizatsiya_polovogo_chlena-1

823 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология Қуық асты безінің Тулий энуклеациясы

https://uro.tv/video/sorokin_n_i_-

_translyatsiya_iz_operatsionnoy_tulievaya_enukleatsiya_prostati_edinim_blokom

824 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Сорокин Н. И. - бір блокта простата гиперплазиясының 

Лазерлік энуклеациясы

https://uro.tv/video/sorokin_ni_-

_lazernaya_enukleatsiya_giperplazii_prostati_edinim_blokom

https://uro.tv/video/saydulaev_da_-_profilaktika_i_lechenie_urologicheskih_oslogneniy_posle_transplantatsii_pochki
https://uro.tv/video/saydulaev_da_-_profilaktika_i_lechenie_urologicheskih_oslogneniy_posle_transplantatsii_pochki
https://uro.tv/video/panfyorov_as_-_korrektsiya_obstruktinvih_oslogneniy_posle_laparoskopicheskoy_radikalnoy_tsistektomii
https://uro.tv/video/panfyorov_as_-_korrektsiya_obstruktinvih_oslogneniy_posle_laparoskopicheskoy_radikalnoy_tsistektomii
https://uro.tv/video/panfyorov_as_-_korrektsiya_obstruktinvih_oslogneniy_posle_laparoskopicheskoy_radikalnoy_tsistektomii
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_korrektsiya_nederganiya_mochi_i_ed_posle_radikalnoy_prostatektomii
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_korrektsiya_nederganiya_mochi_i_ed_posle_radikalnoy_prostatektomii
https://uro.tv/video/krugliy_stol_po_onkourologii_rpg_aspekti_konservatianogo_lecheniya-1
https://uro.tv/video/krugliy_stol_po_onkourologii_rpg_aspekti_konservatianogo_lecheniya-1
https://uro.tv/video/krugliy_stol_po_onkourologii_rpg_aspekti_konservatianogo_lecheniya_vibor_terapii_pri_razvitii_kastratsionnoy_rezistentnosti
https://uro.tv/video/krugliy_stol_po_onkourologii_rpg_aspekti_konservatianogo_lecheniya_vibor_terapii_pri_razvitii_kastratsionnoy_rezistentnosti
https://uro.tv/video/krugliy_stol_metastaticheskiy_kastratsionno-rezistentniy_rpg_kriterii_vibora_optimalnoy_strategii_lecheniya_patsientov
https://uro.tv/video/krugliy_stol_metastaticheskiy_kastratsionno-rezistentniy_rpg_kriterii_vibora_optimalnoy_strategii_lecheniya_patsientov
https://uro.tv/video/pravda_i_mifi_o_fitoterapii_inmp_malinina_oyu_chas_v_vedushchim_urologom
https://uro.tv/video/pravda_i_mifi_o_fitoterapii_inmp_malinina_oyu_chas_v_vedushchim_urologom
https://uro.tv/video/spb_intrevyu_borovets
https://uro.tv/video/pregdevremennaya_eyakulyatsiya_vzglyad_seksologa_koteneva_an_chas_s_vedushchim_urologom
https://uro.tv/video/pregdevremennaya_eyakulyatsiya_vzglyad_seksologa_koteneva_an_chas_s_vedushchim_urologom
https://uro.tv/video/gebenov_m_h__-_laparoskopicheskaya_rezektsiya_pri_sinhronnom_dvustoronnem_opuholevom_poragenii
https://uro.tv/video/gebenov_m_h__-_laparoskopicheskaya_rezektsiya_pri_sinhronnom_dvustoronnem_opuholevom_poragenii
https://uro.tv/video/gebenov_m_h__-_laparoskopicheskaya_rezektsiya_pri_sinhronnom_dvustoronnem_opuholevom_poragenii
https://uro.tv/video/chsvu_korshunov_-_prichini_neudach_pri_lechenii_mugskogo_besplodiya-1
https://uro.tv/video/chsvu_korshunov_-_prichini_neudach_pri_lechenii_mugskogo_besplodiya-1
https://uro.tv/video/alekseeva_av_-_podhodi_k_diagnostike_i_vedeniyu_patsientov_s_neyrogennoy_disfunktsiey_nignih
https://uro.tv/video/alekseeva_av_-_podhodi_k_diagnostike_i_vedeniyu_patsientov_s_neyrogennoy_disfunktsiey_nignih
https://uro.tv/video/alekseeva_av_-_podhodi_k_diagnostike_i_vedeniyu_patsientov_s_neyrogennoy_disfunktsiey_nignih
https://uro.tv/video/prostaya_kista_pochek_kakaya_ona_pronkin_ea_chas_s_vedushchim_urologom
https://uro.tv/video/prostaya_kista_pochek_kakaya_ona_pronkin_ea_chas_s_vedushchim_urologom
https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskaya_ks_38
https://uro.tv/video/2018-12-06_ordinatorskaya_nigniy_novgorod_ks_44
https://uro.tv/video/derevyanko_sp_-_prostatit_-_uhodim_ot_stereotipov
https://uro.tv/video/samsonov_yuv_-_prolognirovannaya_gormonalnaya_terapiya_pri_mestnorasprostranennom_i_metastaticheskom_rake_predstatelnoy_gelezi
https://uro.tv/video/samsonov_yuv_-_prolognirovannaya_gormonalnaya_terapiya_pri_mestnorasprostranennom_i_metastaticheskom_rake_predstatelnoy_gelezi
https://uro.tv/video/samsonov_yuv_-_prolognirovannaya_gormonalnaya_terapiya_pri_mestnorasprostranennom_i_metastaticheskom_rake_predstatelnoy_gelezi
https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskaya_ks_37
https://uro.tv/video/vorobev_aa_-_otsenka_rezultatov_biopsii_prostati_-_vzglyad_klinitsista
https://uro.tv/video/vorobev_aa_-_otsenka_rezultatov_biopsii_prostati_-_vzglyad_klinitsista
https://uro.tv/video/revasa_-_vibor_metodov_lecheniya_raka_prostati_visokiy_risk_i_oligometastaticheskiy_protsess
https://uro.tv/video/revasa_-_vibor_metodov_lecheniya_raka_prostati_visokiy_risk_i_oligometastaticheskiy_protsess
https://uro.tv/video/revasa_-_vibor_metodov_lecheniya_raka_prostati_visokiy_risk_i_oligometastaticheskiy_protsess
https://uro.tv/video/grin_ea_-_vliyanie_endoskopicheskih_operativnih_vmeshatelstv_na__kopulyativnuyu_funktsiyu
https://uro.tv/video/grin_ea_-_vliyanie_endoskopicheskih_operativnih_vmeshatelstv_na__kopulyativnuyu_funktsiyu
https://uro.tv/video/grin_ea_-_vliyanie_endoskopicheskih_operativnih_vmeshatelstv_na__kopulyativnuyu_funktsiyu
https://uro.tv/video/muradyan_ag_-_vtorichnie_opuholi_nadpochechnikov_tonkosti_diagnostiki_i_algoritmi_lecheniya
https://uro.tv/video/muradyan_ag_-_vtorichnie_opuholi_nadpochechnikov_tonkosti_diagnostiki_i_algoritmi_lecheniya
https://uro.tv/video/koshmelev_aa_-_prakticheskie_rekomendatsii_po_kateterizatsii_nignih_mochevivodyashchih_putey
https://uro.tv/video/koshmelev_aa_-_prakticheskie_rekomendatsii_po_kateterizatsii_nignih_mochevivodyashchih_putey
https://uro.tv/video/vyazovtsev_pv_-_sravnitelniy_analiz_razlichnih_sposobov_gemostaza_pri_obrabotke_sosudisto-nervnih_puchkov_v_hode_nervosberegayushchey_vne
https://uro.tv/video/vyazovtsev_pv_-_sravnitelniy_analiz_razlichnih_sposobov_gemostaza_pri_obrabotke_sosudisto-nervnih_puchkov_v_hode_nervosberegayushchey_vne
https://uro.tv/video/vyazovtsev_pv_-_sravnitelniy_analiz_razlichnih_sposobov_gemostaza_pri_obrabotke_sosudisto-nervnih_puchkov_v_hode_nervosberegayushchey_vne
https://uro.tv/video/gevorgyan_gs_-_metodiki_sohraneniya_sosudisto-nervnogo_puchka_pri_nervosberegayushchey_prostatektomii_rezultati_primeneniya_vodostruynog
https://uro.tv/video/gevorgyan_gs_-_metodiki_sohraneniya_sosudisto-nervnogo_puchka_pri_nervosberegayushchey_prostatektomii_rezultati_primeneniya_vodostruynog
https://uro.tv/video/gevorgyan_gs_-_metodiki_sohraneniya_sosudisto-nervnogo_puchka_pri_nervosberegayushchey_prostatektomii_rezultati_primeneniya_vodostruynog
https://uro.tv/video/reva_sa_-_vibor_metodov_lecheniya_raka_prostati_visokiy_risk_i_oligometastaticheskiy_protsess
https://uro.tv/video/reva_sa_-_vibor_metodov_lecheniya_raka_prostati_visokiy_risk_i_oligometastaticheskiy_protsess
https://uro.tv/video/reva_sa_-_vibor_metodov_lecheniya_raka_prostati_visokiy_risk_i_oligometastaticheskiy_protsess
https://uro.tv/video/muhomedyarova_aa_-_organosberegayushchee_lechenie_u_bolnih_rakom_pochki_s_t1b
https://uro.tv/video/muhomedyarova_aa_-_organosberegayushchee_lechenie_u_bolnih_rakom_pochki_s_t1b
https://uro.tv/video/berkut_mv_-_neoadyuvantnoe_lechenie_raka_prostati
https://uro.tv/video/kravtsov_ib_-_maloinvazivnie_metodi_lecheniya_raka_pochki
https://uro.tv/video/tsibulskiy_ad_-_vozmognosti_hdr_brahiterapii_v_lechenii_raka_prostati
https://uro.tv/video/tsibulskiy_ad_-_vozmognosti_hdr_brahiterapii_v_lechenii_raka_prostati
https://uro.tv/video/dzidzariya_ag_-_radiy-223_v_terapii_metastatichekogo_raka_prostati
https://uro.tv/video/dzidzariya_ag_-_radiy-223_v_terapii_metastatichekogo_raka_prostati
https://uro.tv/video/ochcharhadgiev_s_-__reabilitatsiya_bolnih_s_pokazaniem_k_zameshcheniyu_mochevogo_puzirya
https://uro.tv/video/ochcharhadgiev_s_-__reabilitatsiya_bolnih_s_pokazaniem_k_zameshcheniyu_mochevogo_puzirya
https://uro.tv/video/plehanova_oa_-_robot-assistirovannaya__rezektsiya_pochek
https://uro.tv/video/korshunova_es_-_urologicheskie_aspekti_vedeniya_bolnih_s_travmaticheskoy_boleznyu_spinnogo_mozga
https://uro.tv/video/korshunova_es_-_urologicheskie_aspekti_vedeniya_bolnih_s_travmaticheskoy_boleznyu_spinnogo_mozga
https://uro.tv/video/korshunova_es_-_urologicheskie_aspekti_vedeniya_bolnih_s_travmaticheskoy_boleznyu_spinnogo_mozga
https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskaya_mo_ks_36
https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskaya_mo_ks_35
https://uro.tv/video/laparoskopicheskaya_plastika_mochetochnika-2
https://uro.tv/video/plastika_uretri
https://uro.tv/video/falloendoprotezirovanie
https://uro.tv/video/hohlov_ma_-_rak_polovogo_chlena
https://uro.tv/video/kastrikin_yuv_-_falloprotezirovanie_dvuhkomponentnim_protezom
https://uro.tv/video/kastrikin_yuv_-_falloprotezirovanie_dvuhkomponentnim_protezom
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_protezirovanie_gidravlicheskim_protezom
https://uro.tv/video/belomittsev_sv_-_perelom_polovogo_chlena
https://uro.tv/video/tarusin_di_-_kraynyaya_plot_-_beskraynya
https://uro.tv/video/smernitskiy_am_-_balanopostit_vidi_lechenie
https://uro.tv/video/danilov_ao_-_norma_i_patologiya_gemchugnie_papuli_granuli_fordaysa_kondilomi_papillomi
https://uro.tv/video/danilov_ao_-_norma_i_patologiya_gemchugnie_papuli_granuli_fordaysa_kondilomi_papillomi
https://uro.tv/video/shadyorkina_va_-_zabolevaniya_polovogo_chlena_statistika_epidemiologiya
https://uro.tv/video/shadyorkina_va_-_zabolevaniya_polovogo_chlena_statistika_epidemiologiya
https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskayas-pb_ks_40
https://uro.tv/video/darenkov_sp_-_operatsiya_brikera_opasnosti_oshibki_oslogneniya_sovremennoe_sostoyanie_problemi
https://uro.tv/video/darenkov_sp_-_operatsiya_brikera_opasnosti_oshibki_oslogneniya_sovremennoe_sostoyanie_problemi
https://uro.tv/video/darenkov_sp_-_operatsiya_brikera_opasnosti_oshibki_oslogneniya_sovremennoe_sostoyanie_problemi
https://uro.tv/video/vinarov_az_-_sovremennoe_sostoyanie_problemi_konservativnoy_terapii_dgpg
https://uro.tv/video/vinarov_az_-_sovremennoe_sostoyanie_problemi_konservativnoy_terapii_dgpg
https://uro.tv/video/fayzulin_ak_-_sovremennie_aspekti_plasticheskoy_genitalnoy_hirurgii_u_detey
https://uro.tv/video/fayzulin_ak_-_sovremennie_aspekti_plasticheskoy_genitalnoy_hirurgii_u_detey
https://uro.tv/video/sokolshchik_mm_-_sovremennoe_predstavlenie_o_falloplastike
https://uro.tv/video/martov_ag_-_kombinirovannaya_terapiya_dizurii_posle_turp-1
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_eriktilnaya_disfunktsiya_adenomi_prostati
https://uro.tv/video/efremov_ea_-_mugskoy_faktor_semeynogo_besplodiya_-_sovremenniy_vzglyad_na_problemu
https://uro.tv/video/efremov_ea_-_mugskoy_faktor_semeynogo_besplodiya_-_sovremenniy_vzglyad_na_problemu
https://uro.tv/video/abdulhamidov_an_-_revaskulyarizatsiya_polovogo_chlena-1
https://uro.tv/video/sorokin_n_i_-_translyatsiya_iz_operatsionnoy_tulievaya_enukleatsiya_prostati_edinim_blokom
https://uro.tv/video/sorokin_n_i_-_translyatsiya_iz_operatsionnoy_tulievaya_enukleatsiya_prostati_edinim_blokom
https://uro.tv/video/sorokin_ni_-_lazernaya_enukleatsiya_giperplazii_prostati_edinim_blokom
https://uro.tv/video/sorokin_ni_-_lazernaya_enukleatsiya_giperplazii_prostati_edinim_blokom


825 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Болгов Е. Н. - простата Лазерлік энуклеациясы: 

бастаушыдан сарапшыға дейін

https://uro.tv/video/bolgov_en_-

_lazernaya_enukleatsiya_prostati_ot_nachinayushchego_do_eksperta

826 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Мәскеу облысында трансплантация мақсатында адам 

ағзаларын донорлықпен байланысты медициналық 

қызметті ұйымдастыру мектеп-семинары

https://uro.tv/video/i_shkola-

seminar_organizatsiya_meditsinskoy_deyatelnosti_svyazannaya_s_donorstvom_orga

nov_cheloveka_v_tselyah_transplantatsii_v_moskovskoy_oblasti

827 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология Анна Перекалина - Медицинадағы мансап https://uro.tv/video/anna_perekalina_-_career_in_medicine

828 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Березин С. - қуық асты безі обырын диагностикалауға 

заманауи тәсіл
https://uro.tv/video/berezin_s_-_sovremenniy_podhod_k_diagnostike_rpg

829 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология

Почерников Д. Г. - созылмалы простатит және 

жыныстық жолмен берілетін инфекциялар, қалай 

диагноз қою керек

https://uro.tv/video/pochernikov_dg_-

_hronicheskiy_prostatit_i_ippp_kak_diagnostirovat

830 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Локшин К. Л. - дәлелді медицина аясында созылмалы 

простатит терапиясы

https://uro.tv/video/lokshin_kl_-

_terapiya_hronicheskogo_prostatita_v_svete_dokazatelnoy_meditsini

831 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология Локшин К. Л. - емдеуге төзімді Простатит https://uro.tv/video/lokshin_kl_-_prostatit_rezistentniy_k_lecheniyu

832 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология Коздоба а. с. - өткір простатит, стандартты емес тәсіл https://uro.tv/video/kozdoba_as_-_ostriy_prostatit_ne_standartniy_podhod-1

833 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Кастрикин Ю. В. - созылмалы простатит және 

гормоналды бұзылулар. Гормондарды алмастыратын 

терапия мәселелері

https://uro.tv/video/kastrikin_yuv_-

_hronicheskiy_prostatit_i_gormonalnie_narusheniya_voprosi_zgt-1

834 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Губанов, Е. С. _ Психосоматика простатит. Күдікті 

пациенттермен не істеу керек

https://uro.tv/video/gubanov_es___psihosomatika_prostatita_chto_delat_s_mniteln

im_patsientom

835 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Вильский Г. И. - бүйрек патологиясын емдеудегі 

Ретроперитонеоскопиялық қолжетімділік

https://uro.tv/video/vilskiy_gi_-

_retroperitoneoskopicheskiy_dostup_v_lechenii_patologiy_pochek

836 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Лалетин Д. И. - оң жақтағы 

аппендикулоуретеропластика жағдайы
https://uro.tv/video/laletin_di_-_sluchay_appendikuloureteroplastiki_sprava

837 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Мелехин А. И. - созылмалы простатитті емдеудегі 

танымдық-мінез-құлық терапиясы

https://uro.tv/video/melyohin_ai_-

_kognitivno_povedencheskaya_terapiya_v_lechenii_hp

838 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Ерлердің құнарлылығының бұзылуы және оларды 

түзету
https://uro.tv/video/narusheniya_mugskoy_fertilnosti_i_ih_korrektsiya

839 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология Лапароскопиялық аденомэктомия https://uro.tv/video/laparoskopicheskaya-adenomektomia

840 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Топузов Т. М. - операциялық араласудың негізгі 

кезеңдері мен принциптері-TUBE, Holep, Thulep

https://uro.tv/video/topuzov_t_m_-

_osnovnie_etapi_i_printsipi_operativnih_vmeshatelstv_-tueb_holep_thulep

841 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Юсупова А. В. - жоғары кардиоваскулярлық қаупі бар 

пациенттерді операция алдындағы тексеру қағидаттары

https://uro.tv/video/yusupova_a_v_-

_printsipi_predoperatsionnogo_obsledovaniya_patsientov_s_visokim_kardiovaskuly

arnim_riskom

842 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Вязовцев П.В. - Арсенал современной клиники в 

лечении ДГПЖ: разбор необходимого оборудования

https://uro.tv/video/vyazovtsev_p_v_-

_arsenal_sovremennoy_kliniki_v_lechenii_dgpg_razbor_neobhodimogo_oborudova

niya

843 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Топузов Т. М. - қуықасты безінің лазерлік 

энуклеациясы (HoLEP, ThuLEP)

https://uro.tv/video/topuzov_t_m_-

_lazernaya_enukleatsiya_predstatelnoy_gelezi_holep_thulep

844 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Сушина И. В. - қуықасты безінің қатерсіз 

гиперплазиясының лапароскопиялық энуклеациясы

https://uro.tv/video/sushina_i_v_-

_laparoskopicheskaya_enukleatsiya_dobrokachestvennoy_giperplazii_predstatelnoy

_gelezi

845 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Сушина и. в. - қуықасты безінің қатерсіз 

гиперплазиясын хирургиялық емдеу әдісін таңдау 

алгоритмі

https://uro.tv/video/sushina_irina_viktorovna_-

_algoritm_vibora_metoda_hirurgicheskogo_lecheniya_dobrokachestvennoy_giperpl

azii_predstatelnoy_gelezi

846 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Сорокина Д.А. - Особенности проведения анестезии 

при хирургии ДГПЖ

https://uro.tv/video/sorokina_d_a_-

_osobennosti_provedeniya_anestezii_pri_hirurgii_dgpg

847 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Куликов А. Ю. - қуық асты безінің аденомасын 

диагностикалау, операцияға дейінгі тактика, пациентті 

операцияға дейінгі дайындау

https://uro.tv/video/kulikov_anton_yurevich_-

_diagnostika_adenomi_predstatelnoy_gelezi_taktika_vedeniya_do_operatsii_predop

eratsionnaya_podgotovka_patsienta

848 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Севрюков Ф.А. - Структура урологической службы 

ОАО РЖД
https://uro.tv/video/sevryukov_fa_-_struktura_urologicheskoy_slugbi_oao_rgd

849 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология

Кызласов П. С. - кіші жамбас органдарында 

операциядан кейін эректильді дисфункцияны емдеу 

ерекшеліктері

https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-

_osobennosti_lecheniya_erektilnoy_disfunktsii_posle_operatsiy_na_organah_malog

o_taza

850 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Кызласов П.С. - Структура урологической службы 

ФМБА России
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_struktura_urologicheskoy_slugbi_fmba_rossii

851 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Кызласов П. С.-"андрология және ерлердің жыныс 

хирургиясындағы жетістіктер мен 

перспективалар"мастер-класс пациенттерін емдеу 

нәтижелері

https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_itogi_proshlogo_master_klassa

852 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Красняк С. С. - идиопатиялық ерлер бедеулігі кезінде 

каротиноидты антиоксиданттардың эякуляттың 

функционалдық параметрлеріне әсері

https://uro.tv/video/krasnyak_ss_-

_vliyanie_karotinoidnih_antioksidantov_na_funktsionalnie_parametri_eyakulyata_pr

i_idiopaticheskom_mugskom_besplodii

853 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Дорончук Д. Н. - бүйректің лапароскопиялық лазерлік 

резекциясы

https://uro.tv/video/doronchuk_dn_-

_laparoskopicheskaya_lazernaya_rezektsiya_pochki

854 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Қасымов Б.Г. - несепағардың структурасын емдеудегі 

лапароскопиялық тәсіл. 23 науқаста бір клиниканың 

тәжірибесі

https://uro.tv/video/kasimov_bg_-

_laparoskopicheskiy_podhod_v_lechenii_striktur_mochetochnika_opit_odnoy_kliniki

_u_23_patsientov

855 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Кастрикин Ю. В. - эректильді дисфункцияны 

диагностикалауға жеке көзқарас

https://uro.tv/video/kastrikin_yuv_-

_personalizirovanniy_podhod_k_diagnostike_erektilnoy_disfunktsii

856 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Ергаков Д. В. - жедел шұғыл медициналық көмек-

барлығына мүмкіндік беру
https://uro.tv/video/ergakov_dv_-_snmp-_dat_shans_kagdomu

857 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Далгатов Ш. Ю. - маржан тәрізді нефролитиазды 

хирургиялық емдеудің аспектілері

https://uro.tv/video/dalgatov_shyu_-

_aspekti_operativnogo_lecheniya_korallovidnogo_nefrolitiaza

858 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Волокитин Е. В. - урогенитальды фистулаларды 

түзетуге арналған бейнеэндоскопиялық қолжетімділік

https://uro.tv/video/volokitin__ev_-

_videoendoskopicheskiy_dostup_dlya_korrektsii_urogenitalnih_fistul

859 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Володин Д. И. - радикалды простатэктомияның 

интраоперациялық асқынулары
https://uro.tv/video/volodin_di_-_intraoperatsionnie_oslogneniya_rpe

860 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Бутов А. О. - қуықасты безінде эндоскопиялық 

операциялар кезінде андрогендер деңгейінің өзгеруі

https://uro.tv/video/butov_ao_-

_izmenenie_urovnya_androgenov_pri_endoskopicheskih_operatsiya_na_predstateln

oy_geleze

861 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология

Баяндурова К.М. - бүйректің жіті зақымдануы. 

Уронефрологиядағы дифференциалды диагностика 

мәселелері

https://uro.tv/video/bayandurova_km_-

_ostroe_pochechnoe_povregdenie_voprosi_differentsialnoy_diagnostiki_v_uronefro

logii

862 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Асфандияров Ф. Р. - литотрипсиядан кейін тастардың 

ұсақ фрагменттерінің шығуын ынталандыру

https://uro.tv/video/asfandiyarov_fr_-

_stimulyatsiya_othogdeniya_melkih_fragmentov_kamney_posle_litotripsii-1

863 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Божедомов В. А. - ерлер бедеулігінің инфекциялық 

факторы
https://uro.tv/video/bogedomov_va_-_infektsionniy_faktor_mugskogo_besplodiya

864 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология Ягудаев Д. М. - жоғары дозалы брахитерапия https://uro.tv/video/yagudaev_dm_-__visokodoznaya_brahiterapiya

865 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Холтобин Д. П. - оң жақтағы Байланыс 

уретролитотрипсиясы
https://uro.tv/video/holtobin_d_p_-_kult

866 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология Март А. Г. - Микроперк https://uro.tv/video/martov_ag_-_mikroperk-1

867 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Перепанова Т. С. - созылмалы пиелонефрит қазір 

осындай диагноз бар ма?

https://uro.tv/video/perepanova_ts_-

_hronicheskiy_pielonefrit_est_li_seychas_takoy_diagnoz

868 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Миронов М. А. - бүйрек абсцессі: практикалық 

шешімдер және клиникалық жағдайлар

https://uro.tv/video/mironov_ma_-

_abstsess_pochki_prakticheskie_resheniya_i_klinicheskie_sluchai

869 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Мазуренко Д. А. - обструктивті пиелонефрит: науқасты 

басқару тактикасы

https://uro.tv/video/mazurenko_da_-

_obstruktivniy_pielonefrit_taktika_vedeniya_patsienta

870 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Гулиев Б. Г. - бүйрек абсцессі: декапсуляция, 

нефрэктомия немесе ?
https://uro.tv/video/guliev_bg_-_abstsess_pochki_dekapsulyatsiya_nefrektomiya_ili

871 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Шадури В. Р. - калькуляциялық пиелонефрит : 

заманауи көрініс
https://uro.tv/video/shaduri_vr_-_kalkulezniy_pielonefrit_sovremenniy_vzglyad

872 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Лелюк В. Ю. - дистанциялық литотрипсияның қабыну 

асқынулары: болдырмау және болдырмау?

https://uro.tv/video/lelyuk_vyu_-

_vospalitelnie_oslogneniya_dlt_izbegat_i_ne_dopustit

873 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Бондаренко Т. В - созылмалы пиелонефрит: 

нефрологтың көзқарасы
https://uro.tv/video/bondarenko_tv_-_hronicheskiy_pielonefrit_vzglyad_nefrologa

874 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Орлов И. Н. - Онкологиядағы лапароскопиялық 

операция
https://uro.tv/video/orlov_in_-_laparoskopicheskaya_operatsiya_pri_onkologii

875 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Санжаров А. Е. - несепағардың структурасы кезіндегі 

Уретероцистоанастомоз

https://uro.tv/video/sangarov_ae_-

_ureterotsistoanastomoz_pri_strikture_mochetochnika

876 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Новиков А.Б. - Лохан-несепағар сегментінің 

лапароскопиялық пластикасы.
https://uro.tv/video/novikov_ab_-_laparoskopicheskaya_plastika_lms

877 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Топузов Т.М. - үш компонентті фаллопротезді 

имплантациялау
https://uro.tv/video/topuzov_tm_-_implantatsiya_3h_komponentnogo_falloproteza

878 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология Севрюков Ф.А. - ТУЭП (лазер) https://uro.tv/video/sevryukov_fa_-_tuep_lazer

879 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология Зубков И.В. - П-ТУЭП (плазменная) https://uro.tv/video/zubkov_iv_-_p-tuep_plazmennaya

880 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология Мартов А.Г. - RIRS https://uro.tv/video/martov_ag_-_rirs

881 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология А. В. Живов-уретраның структурасы кезіндегі пластик https://uro.tv/video/givov_a_v_-_plastika_pri_strukture_uretri

882 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология Lledo E. - Жасанды сфинктерді имплантациялау https://uro.tv/video/lledo_e_-_implantatsiya_iskusstvennogo_sfinktera

883 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология Ергаков Д.В. - ТУР МП (электрохирургия) https://uro.tv/video/ergakov_dv_-_tur_mp_elektrohirurgiya

884 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Кочкин А. Д. - лапароскопиялық радикалды 

простатэктомия

https://uro.tv/video/kochkin_a_d_-

_laparoskopicheskaya_radikalnaya_prostatektomiya

885 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Раснер П.И. - Эректильная дисфункция и ДГПЖ - 

разбор клинических случаев

https://uro.tv/video/rasner_pi_-_erektilnaya_disfunktsiya_i_dgpg_-

_razbor_klinicheskih_sluchaev

https://uro.tv/video/bolgov_en_-_lazernaya_enukleatsiya_prostati_ot_nachinayushchego_do_eksperta
https://uro.tv/video/bolgov_en_-_lazernaya_enukleatsiya_prostati_ot_nachinayushchego_do_eksperta
https://uro.tv/video/i_shkola-seminar_organizatsiya_meditsinskoy_deyatelnosti_svyazannaya_s_donorstvom_organov_cheloveka_v_tselyah_transplantatsii_v_moskovskoy_oblasti
https://uro.tv/video/i_shkola-seminar_organizatsiya_meditsinskoy_deyatelnosti_svyazannaya_s_donorstvom_organov_cheloveka_v_tselyah_transplantatsii_v_moskovskoy_oblasti
https://uro.tv/video/i_shkola-seminar_organizatsiya_meditsinskoy_deyatelnosti_svyazannaya_s_donorstvom_organov_cheloveka_v_tselyah_transplantatsii_v_moskovskoy_oblasti
https://uro.tv/video/anna_perekalina_-_career_in_medicine
https://uro.tv/video/berezin_s_-_sovremenniy_podhod_k_diagnostike_rpg
https://uro.tv/video/pochernikov_dg_-_hronicheskiy_prostatit_i_ippp_kak_diagnostirovat
https://uro.tv/video/pochernikov_dg_-_hronicheskiy_prostatit_i_ippp_kak_diagnostirovat
https://uro.tv/video/lokshin_kl_-_terapiya_hronicheskogo_prostatita_v_svete_dokazatelnoy_meditsini
https://uro.tv/video/lokshin_kl_-_terapiya_hronicheskogo_prostatita_v_svete_dokazatelnoy_meditsini
https://uro.tv/video/lokshin_kl_-_prostatit_rezistentniy_k_lecheniyu
https://uro.tv/video/kozdoba_as_-_ostriy_prostatit_ne_standartniy_podhod-1
https://uro.tv/video/kastrikin_yuv_-_hronicheskiy_prostatit_i_gormonalnie_narusheniya_voprosi_zgt-1
https://uro.tv/video/kastrikin_yuv_-_hronicheskiy_prostatit_i_gormonalnie_narusheniya_voprosi_zgt-1
https://uro.tv/video/gubanov_es___psihosomatika_prostatita_chto_delat_s_mnitelnim_patsientom
https://uro.tv/video/gubanov_es___psihosomatika_prostatita_chto_delat_s_mnitelnim_patsientom
https://uro.tv/video/vilskiy_gi_-_retroperitoneoskopicheskiy_dostup_v_lechenii_patologiy_pochek
https://uro.tv/video/vilskiy_gi_-_retroperitoneoskopicheskiy_dostup_v_lechenii_patologiy_pochek
https://uro.tv/video/laletin_di_-_sluchay_appendikuloureteroplastiki_sprava
https://uro.tv/video/melyohin_ai_-_kognitivno_povedencheskaya_terapiya_v_lechenii_hp
https://uro.tv/video/melyohin_ai_-_kognitivno_povedencheskaya_terapiya_v_lechenii_hp


886 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Рогозин Д. С. - ерлер бедеулігі мәселесі бойынша 

еуропалық басылымдарға шолу

https://uro.tv/video/2019-10-21_chsvu_rogozin_ds_-

_obzor_evropeyskih_publikatsiy_po_probleme_mug_besplodiya_pravki

887 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Слусаренко Р.И. - 3Д простаты для предоперационного 

планирования Робот-РПЭ. Миф или реальность

https://uro.tv/video/slusarenko_ri_-

_3d_prostati_dlya_predoperatsionnogo_planirovaniya_robot-rpe_mif_ili_realnost

888 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Попов А.М. - Непосредственные результаты робот-

ассистированной радикальной простатэктомии. Опыт 

ЦКБ УДЛ РФ

https://uro.tv/video/popov_am_-_neposredstvennie_rezultati_robot-

assistirovannoy_radikalnoy_prostatektomii_opit_tskb_udl_rf

889 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Лысенко В. В. - Оң хирургиялық аймақ-хирург пен 

патанатомның арасындағы алауыздық алмасы

https://uro.tv/video/lisenko_vv_-_pozitivniy_hirurgicheskiy_kray_-

_yabloko_razdora_megdu_hirurgom_i_patanatomom

890 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Кочкин А. Д. - Несепағарлардың лапароскопиялық 

орнын басатын ішек пластикасы

https://uro.tv/video/kochkin_a_d_-

_laparoskopicheskaya_zamestitelnaya_kishechnaya_plastika_mochetochnikov

891 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Биктимиров Р. Г. - Несепағардың жарақаты кезіндегі 

шұғыл ішек пластикасы

https://uro.tv/video/biktimirov_r_g_-

_ekstrennaya_kishechnaya_plastika_mochetochnika_pri_ego_travme

892 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Абоян И. А.-Робот-ассистелген радикалды 

простатэктомия. Бүйірлік қол жетімділік

https://uro.tv/video/aboyan_ia_-_robot-

assistirovannaya_radikalnaya_prostotektomiya_laterialniy_dostup

893 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Мосоян М. С. - энергия үнемдеумен Робот-ассистелген 

радикалды простатэктомия

https://uro.tv/video/mosoyan_ms_-_robot-

assistirovannaya_radikalnaya_prostatektomiya_s_nevrosberegeniem

894 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Сосновский И. Б. - энергия үнемдеумен Робот-

ассистелген радикалды простатэктомия

https://uro.tv/video/sosnovskiy_ib_-_robot-

assistirovannaya_radikalnaya_prostatektomiya_s_nevrosberegeniem

895 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Шпоть Е. В. - резервуарды интракорпоральді 

қалыптастырумен Робот-ассистелген цистэктомия

https://uro.tv/video/shpot_ev_-_robot-

assistirovannaya_tsistektomiya_s_intrakoralnim_formirovaniem_rezervuara

896 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Ракул С. А. - Робот-ассистелген бүйрек резекциясы ісік 

торабымен

https://uro.tv/video/rakul_sa_-_robot-

assistirovannaya_rezektsiya_pochki_s_opuholevim_uzlom

897 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Попов А. М. - Робот-ассистелген радикалды 

нефрэктомия
https://uro.tv/video/popov_am_-_robot-assistirovannaya_radikalnaya_nefrektomiya

898 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология Безруков Е.А. - Робот-ассистированная пластика ЛМС https://uro.tv/video/bezrukov_ea_-_robot-assistirovannaya_plastika_lms

899 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Абоян И. А. - Робот-ассистелген жүйке сақтайтын 

простатэктомия. Бүйірлік қатынас

https://uro.tv/video/aboyan_ia_-_robot-

assistirovannaya_nervosberegayushchaya_prostotektomiya_bokovoy_dostup

900 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Артемов А. В. - ретроградтық интрареналдық хирургия, 

Меринов Д. С - Миниперкутандық нефролитолапаксия

https://uro.tv/video/artemov_av_-

_retrogradnaya_intrarenalnaya_hirurgiya_merinov_dc_-

_miniperkutannaya_nefrolitolapaksiya

901 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Просянников М. Ю. - Гипероксалурияны түзетудің 

жаңа мүмкіндіктері

https://uro.tv/video/prosyannikov_mihail_yurevich_-

_novie_vozmognosti_korrektsii_giperoksalurii

902 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Нарышкин С. А. - маржан тәрізді нефролитиазды 

емдеудің заманауи технологиялары

https://uro.tv/video/narishkin_stanislav_albertovich_-

_sovremennie_tehnologii_lecheniya_korallovidnogo_nefrolitiaza

903 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Еремкина А. К. – бастапқы гиперпаратиреоз 

диагностикасы

https://uro.tv/video/eryomkina_anna_konstantinovna__diagnostika_pervichnogo_gi

perparatireoza

904 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Субботин Д. Н. - қуықтың пролапсын емдеудегі 

лапароскопиялық гамак. Дәстүрлі 

сакрокольпопексиямен салыстыру

https://uro.tv/video/subbotin_dn_-

_laparoskopichnskiy_gamak_v_lechenii_prolapsa_mochevogo_puzirya_sravnenie_s_

traditsionnoy_sakrokolpopeksiey

905 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология

Сорокин Н. И. - простата гиперплазиясының 

эндоскопиялық энуклеациясының көрсеткіштері мен 

қарсы көрсетілімдері-мәселенің қазіргі жағдайы

https://uro.tv/video/sorokin_ni_-

_pokazaniya_i_protivopokazaniya_k_endoskopicheskoy_enukleatsii_giperplazii_pros

tati_-_sovremennoe_sostoyanie_voprosa

906 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Синельников Л.М. - уретраның Ятрогенді құрылымы. 

Себептері, диагностикасы, патогенезі, емдеу әдістері

https://uro.tv/video/sinelnikov_lm_-

_yatrogennie_strikturi_uretri_prichini_diagnostika_patogenez_metodi_lecheniya

907 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Старцев В. Ю. - несептің сквамустық жасушалық 

қатерлі ісігінің дамуындағы уротелийдің шистосомалық 

қабынуының рөлі

https://uro.tv/video/startsev_vyu_asfandiyarov_fr_-

_rol_spetsificheskogo_shistosomnogo_vospaleniya_uroteliya_v_razvitii_ploskokletoc

hnogo_raka_mochevogo_puzirya

908 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология Севрюков Ф.А. - step by step биполярлы энуклеация https://uro.tv/video/sevryukov_fa_-_bipolyarnaya_enukleatsiya_step_by_step

909 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Малевич С.М.- қуықасты безінің резекциясы. 

Хирургиялық емдеудің жаңа әдісі

https://uro.tv/video/malevich_s_m_-

_rezektsiya_predstatelnoy_gelezi_noviy_metod_hirurgicheskogo_lecheniya

910 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Котов С. В. - урологияда ауыз қуысының шырышты 

қабығын қолдану
https://uro.tv/video/kotov_sv_-_primenenie_slizistoy_rotovoy_polosti_v_urologii

911 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Шихметов А. Н., Лебедев Н. Н., Серкова Т. А. - аяқ 

астындағы көктамырлардың ауруларын емдеудегі 

эндофлебоскопияның алғашқы нәтижелері

https://uro.tv/video/shihmetova_an_lebedev_nn_sergakova_ta_-

_pervie_rezultati_endofleboskopii_v_lechenii_zabolevaniy_podkognih_ven_nignih_k

onechnostey

912 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Червяков Ю. В. - амбулаториялық кезеңде 

атеросклеротикалық генездің төменгі аяқтарының 

созылмалы ишемиясын емдеудің заманауи тәсілдері

https://uro.tv/video/chervyakov_yuv_-

_sovremennie_podhodi_k_lecheniyu_hronicheskoy_ishemii_nignih_konechnostey_a

teroskleroticheskogo_geneza_na_ambulatornom_etape

913 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Червяков Ю. В. - аяқ ишемиясын емдеудегі гендік 

терапия

https://uro.tv/video/chervyakov_yuv_-

_gennaya_terapiya_v_lechenii_ishemii_nignih_konechnostey

914 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Сергакова Т. А. - хирургтың амбулаториялық 

қабылдауында Склеротерапия

https://uro.tv/video/sergakova_ta_-

_slkeroterapiya_na_ambulatornom_prieme_hirurga

915 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Кузьмин И. В. - идиопатиялық гиперактивті қуық бар 

науқастарда А типті ботулиний токсинінің ішілік 

инъекциясы. Мәселелер және оларды шешу.

https://uro.tv/video/kuzmin_iv_-

_vnutridetruzornie_inektsii_botulinicheskogo_toksina_tipa_a_u_bolnih_s_idiopatich

eskim_giperaktivnim_mochevim_puziryom__problemi_i_ih_reshenie

916 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Ромих В. В. - нейрогендік детрузорлық гиперактивтілігі 

бар науқастарда А типті Ботулиндік токсин

https://uro.tv/video/romih_vv_-

_botulinicheskiy_toksin_tipa_a_u_bolnih_s_neyrogennoy_detruzornoy_giperaktivno

styu

917 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология Ефремов Н. С. - үшінші немесе төртінші аминдер? https://uro.tv/video/efremov_nc_-_tretichnie_ili_chetvertichnie_amini

918 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Касян Г. Р. - зәрді ұстамайтын әйелдердің жамбас 

қабатының анатомиялық және функционалдық 

ерекшеліктері

https://uro.tv/video/kasyan_gr_-_anatomo-

funktsionalnie_osobennosti_tazovogo_dna_u_genshchin_so_stressovim_nederganie

m_mochi

919 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Шадеркин И. А. - зәр шығару бұзылыстарын 

қашықтықтан бақылау. Клиникалық мысалдар

https://uro.tv/video/shaderkin_ia_-

_distantsionniy_monitoring_narusheniy_mocheispuskaniya_klinicheskie_primeri

920 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Кузьмин И. В. - қуықтың дисфункциясының 

Нейродинамикалық диагностикасы

https://uro.tv/video/kuzmin_iv_-

_neurodinamicheskaya_diagnostika_disfunktsii_mochevogo_puzirya

921 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Меновщикова Л. Б. - балалардағы микциялық 

дисфункцияны диагностикалау және емдеу әдістері

https://uro.tv/video/menovshchikova_lb_-

_metodi_diagnostiki_i_lecheniya_miktsionnoy_disfunktsii_u_detey

922 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Филиппова Е. С. - нейрогендік қуықпен ауыратын 

науқастардың зәр микробиомасы

https://uro.tv/video/fillipova_es_-

_mikrobiom_mochi_bolnih_neyrogennim_mochevim_puzirem

923 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Меновщикова Л. Б., Салюков Р. В., Ефремов Н. С. - 

нейроуролог тәжірибесіндегі "офф-белгі" дәрілік 

терапиясы

https://uro.tv/video/menovshchikova_lb_salyukov_rv_efremov_ns_-

_medikamentoznaya_terapiya_off-leybl_v_praktike_neyrourologa

924 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Кривобородов Г. Г. - нейрогендік ЖШМК терапиясына 

қатысты ілеспе патологияны есепке алу: халықаралық 

және Ұлттық ұсыныстарға шолу

https://uro.tv/video/krivoborodov_g_g_-

_uchet_soputstvuyushchey_patologii_v_podhodah_k_terapii_neyrogennih_snmp_o

bzor_megdunarodnih_i_natsionalnih_rekomendatsiy

925 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Розанов А. В. - Ересек топтағы урологиялық 

пациенттердің кардиологиялық аспектілері

https://uro.tv/video/raozanov_av_-

_kardiologicheskie_aspekti_urologicheskih_patsientov_starshey_vozrastnoy_gruppi

926 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Helmut Madersbacher - Халықаралық қоғамның 

терминологиясының он негізгі анықтамасы

https://uro.tv/video/helmut_madersbacher_-

_desyat_klyuchevih_opredeleniy_terminologii

927 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Коршунова Е.С., Медведев В.Л. - Нейроурологиядағы 

клиникалық жағдайлар. Мерейтойлық шығарылым. 

Барлық мүмкін патшалар

https://uro.tv/video/korshunova_es_medvedev_vl_-

_klinicheskie_sluchai_v_neyrourologii_yubileyniy_vipusk_vsyo_mogut_koroli

928 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Котов С. В. - ЖЖГ операциялық емдеуден кейінгі 

уретраның Ятрогенді стриктуралары

https://uro.tv/video/kotov_sv_-

_yatrogennie_strikturi_uretri_posle_operativnogo_lecheniya_dgpg

929 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология Ирицян М. М. - уретраның Ятрогенді құрылымы https://uro.tv/video/iritsyan_mm_-_yatrogennie_strikturi_uretri

930 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология Живов А.В. - Везикоретральды анастомоздың стенозы https://uro.tv/video/givov_av_-_stenoz_vezikouretralnogo_anastomoza

931 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Гамидов С. И. - Гипоспадия пластикасынан кейін нео-

уретраның стриктуралары бар пациенттерді жүргізу 

тактикасы-балалық шақтан ересектер мәселесі

https://uro.tv/video/gamidov_si_-

_taktika_vedeniya_patsientov_so_strikturami_neouretri_posle_plastiki_gipospadii__

vzroslaya_problema_iz_detstva

932 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Меньшиков к. а. - AMS 700LGX IZ жыныс мүшесінің 

үш компонентті протезін бастапқы асқынбаған 

имплантациялау

https://uro.tv/video/menshchikov_ka_-

_pervichnaya_neoslognyonnaya_implantatsiya_tryoh_komponentnogo_proteza_pol

ovogo_chlena_ams700lgx_iz

933 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология

Меньшиков К. А. - Coloplast Titan Touch пенисінің үш 

компонентті протезін бастапқы асқынбаған 

имплантациялау

https://uro.tv/video/menshchikov_ka_-

_pervichnaya_neoslognyonnaya_implantatsiya_tryoh_komponentnogo_proteza_pol

ovogo_chlena_coloplast_titan_touch

934 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Селигеева К. С. - Нефролитиазды рецидивті емдеумен 

емделушілерді метафелактикалық емдеудің тиімділігі

https://uro.tv/video/seligeeva_ks_-

_effektivnost_metafelaktichnogo_lecheniya_patsientov_s_retsidivnim_lecheniem_n

efrolitiaza

935 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Широбакина Е. Ю. - Микрокутанды 

нефролитотрипсияны пациенттің арқасына жатып 

қолдану тәжірибесі тарту. ірі бүйрек тастар

https://uro.tv/video/shirobakina_eyu_-

_nash_opit_primeneniya_mikroperkutannoy_nefrolitotripsii_v_pologenii_patsienta_

lega_na_spine_pri_lech_krupnih_kamney_pochek

936 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Ломакина А. В. - Маржан тәрізді нефролитиазбен 

ауыратын науқастарда перкутанды нефролитолапаксия 

асқынуларының алдын алу

https://uro.tv/video/lomakina_av_-

_profilaktika_oslogneniy_perkutannoy_nefrolitolapaskopii_u_patsientov_s_korallovi

dnim_nefrolitiazom



937 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Белоусова А. А. - Жүктілік кезіндегі уролитияның 

урологиялық аспектілері

https://uro.tv/video/belousova_aa_-

_urologicheskie_aspekti_mochekamennoy_bolezni_pri_beremennosti

938 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Штромаер В. Л. - Уролития патогенезінің заманауи 

көрінісі

https://uro.tv/video/shtromaer_vl_-

_sovremennoe_predstavlenie_patogeneza_mochekamennoy_bolezni

939 Урология және андрология
Фармацевтикалық 

пәндер
Урология және андрология

Шадеркин И. А. - Несеп-тас ауруының 

метафилактикасының тиімділігін арттыру үшін несеп 

көрсеткіштерінің қашықтықтан мониторингі

https://uro.tv/video/shadyorkin_ia_-

_distantsionniy_monitoring_pokazateley_mochi_dlya_povisheniya_effektivnosti_me

tafilaktiki_mkb

940 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Саенко В. С. - Уролития метафилактикасы-қыңырлық 

немесе қажеттілік
https://uro.tv/video/saenko_vs_-_metafilaktika_mkb__prihot_ili_neobhodimost

941 Урология және андрология
Фармацевтикалық 

пәндер
Урология және андрология Робертсон В. Д. - Тас түзудің биохимиялық негіздері https://uro.tv/video/robertson_vd_-_biohimicheskie_osnovi_kamneobrazovaniya

942 Урология және андрология
Фармацевтикалық 

пәндер
Урология және андрология

Просянников М. Ю. - Уролития. Мәселенің жағдайы 

2021 жыл
https://uro.tv/video/prosyannikov_myu_-_mkb_sostoyanie_problemi_2021_god

943 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Просянников М. Ю. - Уролитиямен ауыратын 

науқастарда оксалат алмасуы

https://uro.tv/video/prosyannikov_myu_-

_metabolizm_oksalatov_u_patsientov_s_mkb

944 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Просянников М.Ю. - Уролития метафилактикасының 

мүмкіндіктері. Калий-натрий цитраты препаратын 

клиникалық зерттеу нәтижелері

https://uro.tv/video/prosyannikov_myu_-

_vozmognosti_metafilaktiki_mkb_rezultati_klinicheskogo_issledovaniya_preparata_k

aliy-natriy_tsitrata

945 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Ниткин Д. М. - гормоналды фонның жасқа байланысты 

бұзылыстары бар науқастарда уролития қаупінің 

факторлары

https://uro.tv/video/nitkin_dm_-

_faktori_riska_urolitiaza_u_patsientov_s_vozrastnimi_narusheniyami_gormonalnogo

_fona

946 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология Меринов Д. С. - Фибро уретропиелолитотрипсия https://uro.tv/video/merinov_ds_-_fibroureteropielolitotripsiya

947 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология

Меринов Д. И. - Нефролитиазбен ауыратын 

науқастарды емдеудегі эндоскопиялық хирургияның 

заманауи мүмкіндіктері

https://uro.tv/video/merinov_di_-

_sovremennie_vozmognosti_endoskopicheskoy_hirurgii_v_lechenii_patsientov_s_ne

frolitiazom

948 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Мартов А. Г. - уролития метафилактикасы бойынша 

клиникалық ұсыныстар

https://uro.tv/video/martov_ag_-

_klinicheskie_rekomendatsii_po_metafilaktike_mkb

949 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Константинова О. В.-Терпендер мен Е дәрумені 

комбинациясын қашықтықтан соққы толқыны 

литотрипсиясынан кейін қолдану тиімділігі

https://uro.tv/video/konstantinova_ov_-

_effektivnost_primeneniya_kombinatsii_terpenov_i_vitamina_e_posle_distantsionn

oy_udarno-volnovoy_litotripsii

950 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Константинова О. В. - Уролития кезінде липидтерді 

тұтынудың стереотипі

https://uro.tv/video/konstantinova_ov_-

_stereotip_potrebleniya_lipidov_pri_mochekamennoy_bolezni

951 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Константинова О. В. - ғылыми қызметкердің уролития 

метафилактикасына көзқарасы

https://uro.tv/video/konstantinova_ov_-

_vzglyad_nauchnogo_sotrudnika_na_metafilaktiku_mkb

952 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Дутов В.В. - Несеп тастарын емдеу мәселесі. Не, қалай, 

кімге

https://uro.tv/video/dutov_vv_-

_problema_lecheniya_kamney_mochetochnika_chto_kak_komu

953 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Доронин А. Б.-диагноз және емдеу уролития covid-19 

аясында

https://uro.tv/video/doronin_ab_-

_diagnostika_i_lechenie_mochekamennaya_bolezni_na_fone_covid-19

954 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Демидко Ю. Л. - Уролития ураталық формаларының 

метафилактикасына арналған заманауи шешімдер

https://uro.tv/video/demidko_yul_-

_sovremennie_resheniya_dlya_metafilaktiki_uratnih_form_mkb

955 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология

Громова М. А. - ревматологтың көзқарасы. Несеп 

қышқылы, кардиоренальді континуум және урат азайту 

емінің мүмкіндіктері

https://uro.tv/video/gromova_ma_-

_vzglyad_revmatologa_mochevaya_kislota_kardiorenalniy_kontinuum_i_vozmognos

ti_uratsnigayushchey_terapii

956 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Войтко Д. А. - уролитиямен ауыратын науқастарда 

метафилактикаға деген адалдықты анықтау

https://uro.tv/video/voytko_da_-

_opredelenie_privergennosti_k_metafilaktike_u_patsientov_s_mkb

957 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Буданов А. А. - Кальций оксалат нефролитиазындағы 

кальций алмасуының маркерлері

https://uro.tv/video/budanov_aa_-_markeri_kaltsievogo_obmena_pri_kaltsiy-

oksalatnom_nefrolitiaze

958 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Баргагли Матео-Уролития кезіндегі метаболикалық 

бұзылуларды диеталық түзету мүмкіндіктері

https://uro.tv/video/bargagli_mateo_-

_vozmognosti_dietologicheskoy_korrektsii_metabolicheskih_narusheniy_pri_mkb

959 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Баранова А. В.-Covid-19 пандемиясы дәуіріндегі 

уролития

https://uro.tv/video/baranova_av_-

_mochekamennaya_bolezn_v_epohu_pandemii_covid-19

960 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Артемов А. В. - Нефростомиялық миниперкутанды 

нефролитолапаксия

https://uro.tv/video/artyomov_av_-

_beznefrostomicheskaya_miniperkutannaya_nefrolitolapaksiya

961 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Анохин Н. В. - Уролития кезіндегі зәрдің 

аминқышқылдық спектрінің сипаттамасы

https://uro.tv/video/anohin_nv_-

_harakteristika_aminokislotnogo_spektra_mochi_pri_mkb

962 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Альфимов А. Е. - уролития кезіндегі инфаркт пен 

инсульт қаупі
https://uro.tv/video/alfimov_ae_-_risk_infarktov_i_insultov_pri_mkb

963 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Акилов Ф. А. - Уролития ауруының әртүрлі 

формаларында метафилактиканың тиімділігі

https://uro.tv/video/akilov_fa_-

_effektivnost_metafilaktiki_pri_razlichnih_formah_mkb

964 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология Урологиядағы роботты хирургия https://uro.tv/video/robotic_surgery_in_urology

965 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Гамидов С. и. - семіздік ерлердің бедеулігі үшін қауіп 

факторы ретінде

https://uro.tv/video/gamidov_si_-_ogirenie_kak_faktor_riska_mugskogo_besplodiya-

1

966 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Сазанов Г. В.-Дәрігер-пациент-туыс қарым-

қатынасының құқықтық аспектілері

https://uro.tv/video/sazanov_gv_-_yuridicheskie_aspekti_vzaimootnosheniya_vrach-

patsient-rodstvennik

967 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Пучкова О. - Сүт безі ауруларын диагностикалауға 

мультимодальдық тәсіл

https://uro.tv/video/puchkova_o_-

_multimodalniy_podhod_k_diagnostike_zabolevaniy_molochnoy_gelezi

968 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Панченко Р. и. - варикоцелді және оның асқынуларын 

емдеудегі кешенді тәсіл

https://uro.tv/video/panchenko_ri_-

_kompleksniy_podhod_v_lechenii_varikotsele_i_ego_oslogneniy

969 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология Панченко И. А.-Уро-андрологиядағы Fast track https://uro.tv/video/panchenko_ia_-_fast_track_v_uro-andrologii

970 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Павлов Ю. И. - Тырнақтың тырнағы кезінде 

ортониксикалық түзетумен қиыстырылған жан-жақты 

білікшелердің пластикасы

https://uro.tv/video/pavlov_yui_-

_plastika_okolonogtevih_valikov_v_kombinatsii_s_ortoniksicheskoy_korrektsiey_pri_

vrosshem_nogte

971 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология Жіңішке инелі аспирациялық биопсия https://uro.tv/video/tonkoigolnaya_aspiratsionnaya_biopsiya

972 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

А. К. Мартынов, А. Н. Шихметов - Тромбоэмболиялық 

асқынуларды емдеудің клиникалық мысалдары

https://uro.tv/video/martinov_ak_shihmetov_an_-

_klinicheskie_primeri_lecheniya_tromboebolicheskih_oslogneniy

973 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология

Магомадов Р. Х., Аракелов С. Э., Кириллин А. В. - 

Амбулаториялық хирургиядағы аспаптық тексерудің 

емдік-диагностикалық құндылығы

https://uro.tv/video/magomadov_rh_arakelov_se_kirillin_av_-_lechebno-

diagnosticheskaya_tsennost_instrumentalnogo_obsledovaniya_v_ambulatornoy_hir

urgii

974 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Лукин П. С. - Көзге көрінбейтін хирургияның айқын 

проблемалары
https://uro.tv/video/lukin_ps_-_ochevidnie_problemi_ne_ochen_vidnoy_hirurgii

975 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Лебедев Н.Н., Ванданов Б. К. - Операция жасалған 

пациенттерді жедел оңалтудың анестезиологиялық 

аспектісі, клиниканың жұмыс тәжірибесі

https://uro.tv/video/lebedev_nn_vandanov_bk_-

_anesteziologicheskiy_aspekt_uskorennoy_reabilitatsii_operirovannih_patsientov_o

pit_raboti_kliniki

976 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Лебедев Н. Н. - Амбулаториялық жағдайда 

хирургиялық көмек көрсетудің заманауи тәсілдері

https://uro.tv/video/lebedev_nn_-

_sovremennie_podhodi_k_okazaniyu_hirurgicheskoy_pomoshchi_v_ambulatornih_u

sloviyah

977 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Давыденко В.В. - амбулаториялық-емханалық 

мекемелердің хирургтарының біліктілігін арттыруды 

ұйымдастыру. Тәжірибе мен перспективалар

https://uro.tv/video/davidenko_vv_-

_organizatsiya_povisheniya_kvalifikatsii_hirurgov_ambulatorno-

poliklinicheskih_uchregdeniy_opit_i_perspektivi

978 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Горбунов В. Я. - Студенттерді хирург-дәрігер 

жұмысына дайындау туралы

https://uro.tv/video/gorbunov_vya_-_o_podgotovke_studentov_k_rabote_vrachom-

hirurgom

979 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология

Богдан А. П. - Амбулаториялық-емханалық 

мекемелердегі хирургиялық пациенттерде 

тромбоэмболиялық асқынулардың алдын алу

https://uro.tv/video/bogdan_ap_-

_profilaktika_tromboembolicheskih_oslogneniy_u_hirurgicheskih_patsientov_v_amb

ulatorno-poliklinicheskih_uchregdeniy

980 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Безуглый А. В.-Санкт-Петербург тұрғындарына 

хирургиялық көмек көрсету жүйесіндегі 

амбулаториялық буын

https://uro.tv/video/bezugliy_av_-

_ambulatornoe_zveno_v_sisteme_hirurgicheskoy_pomoshchi_naseleniyu_sankt-

peterburga

981 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Батурин В. А. - Амбулаториялық хирургиядағы 

антибиотикалық терапия мәселелері

https://uro.tv/video/baturin_va_-

_problemi_antibiotikoterapii_v_ambulatornoy_hirurgii

982 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Цуканов А. Ю. - Простатикалық гиперплазияның 

аралас терапиясының трендтері: не, немен және қалай?

https://uro.tv/video/tsukanov_ayu_-

_trendi_kombinirovannoy_terapii_dgpg_chto_s_chem_i_kak

983 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Шатылко Т. В. - Артық салмақ және семіздік: ерлердің 

құнарлылығы туралы болжам

https://uro.tv/video/shatilko_tv_-

_lishniy_ves_i_ogirenie_prognoz_dlya_fertilnosti_mugchin

984 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология

Соколов Е. А. - қуық асты безінің қатерсіз 

гиперплазиясының дәрі-дәрмектік терапиясының 

классикасы / төменгі несеп жолдарының симптомдары-

қазіргі урологиялық практикадағы орын

https://uro.tv/video/sokolov_ea_-

_klassika_medikamentoznoy_terapii_dgpg__snmp_-

_mesto_v_sovremennoy_urologicheskoy_praktike

985 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Неймарк Б.А. - Персонифицированный современный 

подход в лечении СНМП, ДГПЖ

https://uro.tv/video/neymark_ba_-

_personifitsirovanniy_sovremenniy_podhod_v_lechenii_snmp_dgpg

986 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Неймарк Б. А. - асқынбаған қайталанатын зәр шығару 

жолдарының инфекцияларын емдеудің балама тәсілі

https://uro.tv/video/neymark_ba_-

_alternativniy_podhod_k_lecheniyu_neoslognennih_retsidiviruyushchih_infektsiy_m

ochevivodyashchih_putey

987 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Божедомов В. А. - Варикоцеле және репродуктивті 

функция
https://uro.tv/video/bogedomov_va_-_varikotsele_i_reproduktivnaya_funktsiya-1

988 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Крупин В. Н. - Варикоцеле. Ғылыми және клиникалық 

Қайшылықтар

https://uro.tv/video/krupin_vn_-

_varikotsele_nauchnie_i_klinicheskie_protivorechiya

989 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Фадеев С. В. - Ерлер денсаулығы. Қуықасты безі 

обырының ультрадыбыстық диагностикасы, мақсатты 

биопсия

https://uro.tv/video/fadeev_sv_-

_mugskoe_zdorove_ultrazvukovaya_diagnostika_raka_predstatelnoy_gelezi_targetn

aya_biopsiya

990 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Реут Е. А. - қуық асты безінің мақсатты биопсиясы 

үшін көлемді навигацияны қолдану тәжірибесі

https://uro.tv/video/reut_ea_-

_opit_primeneniya_obyomnoy_navigatsii_dlya_targetnoy_biopsii_prostati

991 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Кошмелев А. А.-Fusion-уролог дәрігерінің 

тәжірибесіндегі простата биопсиясы

https://uro.tv/video/koshmelev_aa_-_fusion-

biopsiya_predstatelnoy_gelezi_v_praktike_vracha_urologa



992 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология

Евдокимова Е. Ю. - қуықасты безінің ультрадыбыстық 

диагностикасы және мақсатты биопсиясы, 

мүмкіндіктері мен шектеулері

https://uro.tv/video/evdokimova_eyu_-

_ultrazvukovaya_diagnostika_i_targetnaya_biopsiya_predstatelnoy_gelezi_vozmogn

osti_i_ogranicheniya

993 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Алиев Р. Т. - РФ аумағында Ерлер денсаулығы жобасы 

шеңберінде Fusion-диагностиканың кеңістіктік моделін 

енгізудің негіздемесі

https://uro.tv/video/aliev_rt_-

_obosnovanie_vnedreniya_prostranstvennoy_modeli_fusion-

diagnostiki_v_ramkah_proekta_mugskoe_zdorove_na_territorii_rf

994 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Щедров Д. Н. - жасөспірімдер тәжірибесіндегі 

Гипергонадотропты гипогонадизм. Уролог пен 

эндокринологтың көзқарасы

https://uro.tv/video/shchedrov_dn_-

_gipergonadotropniy_gipogonadizm_v_podrostkovoy_praktike_vzglyad_urologa_i_e

ndokrinologa

995 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Шибанова Е.И. - андролог және репродуктолог. 

Табысты ЭКҰ-ға бірлескен жол

https://uro.tv/video/shibanova_ei_-

_androlog_i_reproduktolog_sovmestniy_put_k_uspeshnomu_eko

996 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология Тажетдинов О.Х. - Гипогонадизм https://uro.tv/video/tagetdinov_oh_-_gipogonadizm

997 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Чернова Н. И. - қазіргі жағдайда жыныстық жолмен 

берілетін классикалық және классикалық емес 

инфекциялар. Диагностика және емдеу мүмкіндіктері

https://uro.tv/video/chernova_ni_-

_klassicheskie_ii_neklassicheskie_ippp_v_sovremennih_usloviyah_vozmognosti_diag

nostiki_i_lecheniya

998 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Рогозин Д. С. - Егде жастағы ерлердегі ерлер бедеулігін 

емдеу тактикасы

https://uro.tv/video/rogozin_ds_-

_taktika_lecheniya_mugskogo_besplodiya_u_mugchin_starshego_vozrasta

999 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Новикова Е. Г. - андрологиялық ауруларды емдеудің 

патофизиологиялық тәсілі

https://uro.tv/video/novikova_eg_-

_patofiziologicheskiy_podhod_k_lecheniyu_andrologicheskih_zabolevaniy

1000 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология

Морозов Е.В. - Жасөспірімдердегі гипоспадияны 

алғашқы емдеу. Клиникалық және әлеуметтік 

ерекшеліктері

https://uro.tv/video/morozov_ev_-

_pervichnoe_lechenie_gipospadii_u_podrostkov_kliniko-sotsialnie_osobennosti

1001 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Крюкова В. В. - Репродуктологияның құқықтық 

аспектілері
https://uro.tv/video/kryukova_vv_-_yuridicheskie_aspekti_reproduktologii-1

1002 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Капто Александр Александрович-Ерлердегі жамбас 

варикозын емдеу

https://uro.tv/video/kapto_aleksandr_aleksandrovich_-

_lechenie_varikoznoy_bolezni_taza_u_mugchin

1003 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Жуков О. Б. - Репродуктологиядағы бір мезгілде 

рентген эндоваскулярлық операциялар

https://uro.tv/video/gukov_ob_-

_simultannie_rentgenoendovoskulyarnie_operatsii_v_reproduktologii

1004 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Габлия М.Ю. - Современные аспекты применения 

ЭУВТ в андрологии

https://uro.tv/video/gabliya_myu_-

_sovremennie_aspekti_primeneniya_euvt_v_andrologii

1005 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Виноградов И.В. - Фармакотерапия в андрологии. КР и 

OFF-LABEL
https://uro.tv/video/vinogradov_iv_-_farmakoterapiya_v_andrologii_kr_i_off-label

1006 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Боголюбов С.В. - Ерлер бедеулігінің метаболикалық 

терапиясы. Карнитин, саналы таңдау

https://uro.tv/video/bogolyubov_sv_-

_metabolicheskaya_terapiya_mugskogo_besplodiya_karnitin_osoznaniy_vibor

1007 Урология және андрология Бакалавриат Урология және андрология
Хрипун И. А. - Ерлер бедеулігінің эндокриндік 

аспектілері
https://uro.tv/video/hripun_ia_-_endokrinnie_aspekti_mugskogo_besplodiya

1008 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Сизонов В.В. - Крипторхидизм. Репродуктивті 

функцияға әсері

https://uro.tv/video/sizonov_vv_-

_kriptorhizm_vliyanie_na_reproduktivnuyu_funktsiyu

1009 Урология және андрология
Магистратура, 

докторантура
Урология және андрология

Попова А. Ю. - Обструктивті емес болады азооспермия. 

Теріс биопсиядан кейін әке болу мүмкіндігі қандай

https://uro.tv/video/popova_ayu_-

_neobstruktivnaya_azoospermiya_kakovi_shansi_stat_ottsom_posle_negativnoy_bio

bsii

1010 Урология және андрология
Докторанутра, 

резидентура
Урология және андрология

Набока Ю.Л. - Инфертильділік кезіндегі эякулят 

микробиотасы
https://uro.tv/video/naboka_yul_-_mikrobiota_eyakulyata_pri_infertilnosti

1011 Урология және андрология Резидентура Урология және андрология
Красняк С. С. - Эякуляттың вирустық зақымдануы 

және оны қорғау мүмкіндіктері

https://uro.tv/video/krasnyak_ss_-

_virusnie_porageniya_eyakulyata_i_vozmognosti_ego_zashchiti

1012 Урология және андрология Интернатура Урология және андрология
Крамаров А. И. - Ерлер бедеулігінің эндокриндік 

факторы, жеңу жолдары

https://uro.tv/video/kramarov_ai_-

_endokrinniy_faktor_mugskogo_besplodiya_puti_preodoleniya

1013
Гериатрия курсымен ішкі аурулар 

кафедрасы
Бакалавриат  Ішкі аурулар пропедевтикасы Жүрек-тамыр жүйесін зерттеу әдістері  https://youtu.be/UlNabG2esyE   

1014
Гериатрия курсымен ішкі аурулар 

кафедрасы
Бакалавриат  Ішкі аурулар пропедевтикасы

Тыныс алу жүйесін зерттеу әдістері: өкпені тексеру, 

пальпация, перкуссия, өкпе аускультациясы
https://youtu.be/aSbGP0SwNvU

1015
Гериатрия курсымен ішкі аурулар 

кафедрасы
Бакалавриат  Ішкі аурулар пропедевтикасы

Зәр шығару жүйесін зерттеу әдістері: жүректі тексеру, 

пальпация, бүйрек перкуссиясы, қуық
https://youtu.be/ZX_KmNTlu_k

1016
Гериатрия курсымен ішкі аурулар 

кафедрасы
Бакалавриат  Ішкі аурулар пропедевтикасы

Эндокриндік жүйені зерттеу әдістері: қалқанша безді 

пальпациялау
https://youtu.be/BNNRX7zmKGI

1017
Гериатрия курсымен ішкі аурулар 

кафедрасы
Бакалавриат  Ішкі аурулар пропедевтикасы Гемопоэтикалық жүйені зерттеу әдістері. Электронная книга https://mbook.kz/ru/index/

1018
Гериатрия курсымен ішкі аурулар 

кафедрасы
Бакалавриат  Ішкі аурулар пропедевтикасы

Жүрек-тамыр жүйесін зерттеу әдістері: жүректі тексеру, 

пальпация, перкуссия, жүрек аускультациясы

Англ вариант Cсылка на эл.книгу

https://mbook.kz/ru/index/

https://youtu.be/5KOCKGODQHQ

https://youtu.be/ZPwPb67FjQs

1019
Гериатрия курсымен ішкі аурулар 

кафедрасы
Бакалавриат  Ішкі аурулар пропедевтикасы

Тыныс алу жүйесін зерттеу әдістері: өкпені тексеру, 

пальпация, перкуссия, өкпе аускультациясы
Англ вариант https://youtu.be/_3cict3vGVw

1020
Гериатрия курсымен ішкі аурулар 

кафедрасы
Бакалавриат  Ішкі аурулар пропедевтикасы

Ас қорыту жүйесін зерттеу әдістері: жүректі тексеру, 

пальпация, ас қорыту жүйесінің перкуссиясы,

Англ вариант https://youtu.be/dW4GXY8E2CM

https://youtu.be/LEXAfZ6Pn7o

https://youtu.be/rwU9vqahfVg

1021
Гериатрия курсымен ішкі аурулар 

кафедрасы
Бакалавриат  Ішкі аурулар пропедевтикасы

Зәр шығару жүйесін зерттеу әдістері: жүректі тексеру, 

пальпация, бүйрек перкуссиясы, қуық

https://youtu.be/epVY4o2JZJU

https://youtu.be/wkifL2yHNrI

1022
Гериатрия курсымен ішкі аурулар 

кафедрасы
Бакалавриат  Ішкі аурулар пропедевтикасы

Эндокриндік жүйені зерттеу әдістері: пальпация, 

қалқанша без
Англ вариант https://youtu.be/Vb7-ZepwDPA

1023 Қоғамдық денсаулық және  гигиена Бакалавриат Қоғамдық денсаулық сақтау

Атмосфералық ауа мен судың 

ластануының негізгі көздеріне 

санитариялық гигиеналық бақылау 

Электр және магнит өрістерінің параметрлерін бағалау 

кезіндегі жабдықтағы жұмыс алгоритмі
https://youtu.be/VLBLbCtB6WY

1024 Қоғамдық денсаулық және  гигиена Бакалавриат Қоғамдық денсаулық сақтау

Атмосфералық ауа мен судың 

ластануының негізгі көздеріне 

санитариялық гигиеналық бақылау 

"Ассистент" автоматтандырылған жұмыс орнындағы 

жұмыс алгоритмі
https://youtu.be/BxPiQiBMxaU

1025 Қоғамдық денсаулық және  гигиена Бакалавриат Қоғамдық денсаулық сақтау

Атмосфералық ауа мен судың 

ластануының негізгі көздеріне 

санитариялық гигиеналық бақылау 

СТ-01 жабдығындағы жұмыс алгоритмі https://youtu.be/TVvBzVGgfrw

1026 Қоғамдық денсаулық және  гигиена Бакалавриат Қоғамдық денсаулық сақтау

Атмосфералық ауа мен судың 

ластануының негізгі көздеріне 

санитариялық гигиеналық бақылау 

Үй-жайлар микроклиматының параметрлерін бағалау 

кезіндегі жабдықтағы жұмыс алгоритмі
https://youtu.be/P_qTZEFdP3Y 

1027 Қоғамдық денсаулық және  гигиена Бакалавриат Қоғамдық денсаулық сақтау

Атмосфералық ауа мен судың 

ластануының негізгі көздеріне 

санитариялық гигиеналық бақылау 

ТККА - ПКМ-09 құрамдастырылған аспабының жұмыс 

алгоритмі
https://youtu.be/p1eWbF1S6eU 

1028 Қоғамдық денсаулық және  гигиена Бакалавриат Қоғамдық денсаулық сақтау
Еңбек гигиенасы саласындағы 

сараптама 

Электр және магнит өрістерінің параметрлерін бағалау 

кезіндегі жабдықтағы жұмыс алгоритмі
https://youtu.be/VLBLbCtB6WY

1029 Қоғамдық денсаулық және  гигиена Бакалавриат Жалпы медицина Кәсіби аурулар Тыныс алу жетіспеушілігін анықтау әдісі

https://amukz-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/imangali_r_amu_kz/Evp1KpGeXThDqw4nFpGUA8

8Bu7BYW40laWGInVRK3dqGtA?e=ZeCSMk

1030 Қоғамдық денсаулық және  гигиена
Бакалавриат және 

магистратура
Қоғамдық денсаулық сақтау Жалпы гигиена  Радиациялық гигиенаның негізгі түсініктері https://www.youtube.com/watch?v=OJC66D41oXE

1031 Қоғамдық денсаулық және  гигиена
Бакалавриат және 

магистратура
Қоғамдық денсаулық сақтау Жалпы гигиена  

Еңбек жағдайларын бағалау мен жіктеудің гигиеналық 

критерийлері
https://www.youtube.com/watch?v=xHAI-bAfr1M

1032 Қоғамдық денсаулық және  гигиена
Бакалавриат және 

магистратура
Қоғамдық денсаулық сақтау Жалпы гигиена  

Төтенше жағдай кезеңінде ғимараттар мен 

құрылыстарды пайдалануға қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар

https://www.youtube.com/watch?v=m4qfUoHYsko

1033 Қоғамдық денсаулық және  гигиена
Бакалавриат және 

магистратура
Қоғамдық денсаулық сақтау Жалпы гигиена  

Медициналық қалдықтарды жинау, сақтау, жою, 

залалсыздандыру
https://www.youtube.com/watch?v=27gwx8EyLjk

1034 Қоғамдық денсаулық және  гигиена
Бакалавриат және 

магистратура
Қоғамдық денсаулық сақтау Жалпы гигиена  

Тұрғын үй-жайлардың микроклиматы және 

атмосфералық ауа туралы түсінік.
https://www.youtube.com/watch?v=UKh67vjYHUU

1035 Қоғамдық денсаулық және  гигиена
Бакалавриат және 

магистратура
Қоғамдық денсаулық сақтау Жалпы гигиена  Ауыз суға қойылатын гигиеналық талаптар https://www.youtube.com/watch?v=iFyd0cZpeL0

1036 Қоғамдық денсаулық және  гигиена
Бакалавриат және 

магистратура
Қоғамдық денсаулық сақтау Жалпы гигиена  

Емдеу-алдын алу мекемелеріне қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
https://www.youtube.com/watch?v=BvXO-H7n8G8&t=35s

1037 Қоғамдық денсаулық және  гигиена
Бакалавриат және 

магистратура
Қоғамдық денсаулық сақтау Жалпы гигиена  Тамақтан улану және олардың алдын-алу https://www.youtube.com/watch?v=zg66dsMjT0I

1038 Қоғамдық денсаулық және  гигиена
Бакалавриат және 

магистратура
Қоғамдық денсаулық сақтау Жалпы гигиена  

Білім беру объектілеріне қойылатын гигиеналық 

талаптар
https://www.youtube.com/watch?v=U0tKK1sLK3s&t=15s

1039 Қоғамдық денсаулық және  гигиена
Бакалавриат және 

магистратура
Қоғамдық денсаулық сақтау Жалпы гигиена  

Тәуекел факторларын бағалау критерийі ретінде еңбек 

жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау
https://youtu.be/JfOPaf_uV2o

1040 Қоғамдық денсаулық және менеджмент Бакалавриат
Стоматология, Жалпы медицина, 

Қоғамдық денсаулық сақтау

Қоғамдық денсаулық және 

денсаулық сақтау 
Қоғамдық денсаулық сақтау деген не? (НЦОЗ МЗ РК) https://youtu.be/pfq1xxz5RR0   

1041 Жалпы және биологиялық химия Бакалавриат Жалпы медицина Медициналық химия
E-learning Зертханалық дағдылар бойынша бейне 

мазмұны

https://dl.amu.kz/mod/resource/view.php?id=56757             

1042 Жалпы және биологиялық химия Бакалавриат Жалпы медицина Медициналық химия
E-learning Зертханалық дағдылар бойынша бейне 

мазмұны
https://dl.amu.kz/mod/resource/view.php?id=56990    

1043 Жалпы және биологиялық химия Бакалавриат Жалпы медицина Медициналық химия
E-learning Зертханалық дағдылар бойынша бейне 

мазмұны

https://www.youtube.com/watch?v=T0qHt0JBD9U

6B10107 Жалпы медицина

6B10101 Мейіргер ісі

6B10108

Cтоматология

https://youtu.be/UlNabG2esyE
https://youtu.be/aSbGP0SwNvU
https://youtu.be/ZX_KmNTlu_k
https://youtu.be/BNNRX7zmKGI
https://youtu.be/VLBLbCtB6WY
https://youtu.be/BxPiQiBMxaU
https://youtu.be/TVvBzVGgfrw
https://youtu.be/P_qTZEFdP3Y
https://youtu.be/p1eWbF1S6eU
https://youtu.be/VLBLbCtB6WY
https://amukz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/imangali_r_amu_kz/Evp1KpGeXThDqw4nFpGUA88Bu7BYW40laWGInVRK3dqGtA?e=ZeCSMk
https://amukz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/imangali_r_amu_kz/Evp1KpGeXThDqw4nFpGUA88Bu7BYW40laWGInVRK3dqGtA?e=ZeCSMk
https://amukz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/imangali_r_amu_kz/Evp1KpGeXThDqw4nFpGUA88Bu7BYW40laWGInVRK3dqGtA?e=ZeCSMk
https://www.youtube.com/watch?v=OJC66D41oXE
https://www.youtube.com/watch?v=xHAI-bAfr1M
https://www.youtube.com/watch?v=m4qfUoHYsko
https://www.youtube.com/watch?v=27gwx8EyLjk
https://www.youtube.com/watch?v=UKh67vjYHUU
https://www.youtube.com/watch?v=BvXO-H7n8G8&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=zg66dsMjT0I
https://www.youtube.com/watch?v=U0tKK1sLK3s&t=15s
https://youtu.be/JfOPaf_uV2o
https://youtu.be/pfq1xxz5RR0
https://dl.amu.kz/mod/resource/view.php?id=56757
https://dl.amu.kz/mod/resource/view.php?id=56757
https://dl.amu.kz/mod/resource/view.php?id=56990
https://www.youtube.com/watch?v=T0qHt0JBD9U
https://www.youtube.com/watch?v=T0qHt0JBD9U


1044 Жалпы және биологиялық химия Бакалавриат Фармация Аналитикалық химия
E-learning Зертханалық дағдылар бойынша бейне 

мазмұны
https://cloud.mail.ru/stock/JxWWUimNavKtu9kK9GBoFXTy 

1045 Жалпы және биологиялық химия Бакалавриат Фармация Аналитикалық химия
E-learning Зертханалық дағдылар бойынша бейне 

мазмұны

https://dl.amu.kz/course/view.php?id=116

1046 Жалпы және биологиялық химия Бакалавриат Фармация Органикалық химия Трансмиссия ғылым арна Хабар 24 (сұхбат) https://youtu.be/cgZ8qvAnaPY

1047 Жалпы және биологиялық химия Бакалавриат Жалпы медицина Стоматология Медициналық биохимия
Передача Тұтынушы таңдауы канал Хабар 24 

(Интервью)
https://youtu.be/uyPFXJSuXv8

1048 Мейіргер ісі Бакалавриат
Мейіргер ісі Жалпы медицина 

Педиатрия Стоматология

Клиникалық бағалау және мейірбике 

ісі негіздері, мамандандырылған 

мейірбикелік көмек, паллиативті 

көмек.

Стерильді қолғаптарды кию және шешу. Қолды өңдеу
https://youtu.be/dqIuAgihXZg https://youtu.be/PpRy-JLdgRk 

https://youtu.be/1opX8rdUqDM

1049 Мейіргер ісі Бакалавриат
Мейіргер ісі Жалпы медицина 

Педиатрия Стоматология

Клиникалық бағалау және мейірбике 

ісі негіздері, мамандандырылған 

мейірбикелік көмек, паллиативті 

көмек.

Тыныс алу қозғалысын есептеу
https://youtu.be/jvlq6u23mRA https://youtu.be/HQA5tlY7z3U 

https://youtu.be/5bTb8wSNI18

1050 Мейіргер ісі Бакалавриат
Мейіргер ісі Жалпы медицина 

Педиатрия Стоматология

Клиникалық бағалау және мейірбике 

ісі негіздері, мамандандырылған 

мейірбикелік көмек, паллиативті 

көмек.

Қолтық аймағында дене температурасын өлшеу
https://youtu.be/xDOcuviMZTY https://youtu.be/8GvaWv4GjeU 

https://youtu.be/a7wNxTIyUb4

1051 Мейіргер ісі Бакалавриат
Мейіргер ісі Жалпы медицина 

Педиатрия Стоматология

Клиникалық бағалау және мейірбике 

ісі негіздері, мамандандырылған 

мейірбикелік көмек, паллиативті 

көмек.

Импульсті есептеу
https://youtu.be/582VjjrauTs https://youtu.be/sY8tkG84wXo 

https://youtu.be/3lOK0vcZUfQ

1052 Мейіргер ісі Бакалавриат
Мейіргер ісі Жалпы медицина 

Педиатрия Стоматология

Клиникалық бағалау және мейірбике 

ісі негіздері, мамандандырылған 

мейірбикелік көмек, паллиативті 

көмек.

Артериялық қан қысымын өлшеу
https://youtu.be/SCEn_lNTEA0 https://youtu.be/yxeDpcSX63E 

https://youtu.be/PS_0DeNzJ8A

1053 Мейіргер ісі Бакалавриат
Мейіргер ісі Жалпы медицина 

Педиатрия Стоматология

Клиникалық бағалау және мейірбике 

ісі негіздері, мамандандырылған 

мейірбикелік көмек, паллиативті 

көмек.

Дәрілік заттарды көктамыр ішіне тамшылатып енгізу
https://youtu.be/Sjblk8UsSSg https://youtu.be/b8u2U9spDFI  

https://youtu.be/CPVMr7zmtLk

1054
Жұқпалы аурулар және клиникалық 

эпидемиология

Бакалавриат/интернатур

а/резидентура
Жалпы медицина Жұқпалы аурулар Менингит https://www.youtube.com/watch?v=IWQxme64UBI

1055
Жұқпалы аурулар және клиникалық 

эпидемиология

Бакалавриат/интернатур

а/резидентура
Жалпы медицина Жұқпалы аурулар Гельминтоздар https://www.youtube.com/watch?v=9RrydDEMGEw

1056
Жұқпалы аурулар және клиникалық 

эпидемиология

Бакалавриат/интернатур

а/резидентура
Жалпы медицина Жұқпалы аурулар АИТВ-инфекция https://www.youtube.com/watch?v=9RrydDEMGEw

1057
Гастроэнтерология, эндокринология және 

пульмонология курстарымен ішкі аурулар 
Бакалавриат Жалпы медицина Ішкі аурулар негіздері бейнедәрістер

https://drive.google.com/drive/folders/1rRd1FG28119oafEOKljT4OlFzZOOhrY0?usp=

sharing

1058
Гастроэнтерология, эндокринология және 

пульмонология курстарымен ішкі аурулар 
Бакалавриат Жалпы медицина Ішкі аурулар негіздері бейне практикалық дағдылар

https://drive.google.com/drive/folders/1rRd1FG28119oafEOKljT4OlFzZOOhrY0?usp=

sharing

1059
Гастроэнтерология, эндокринология және 

пульмонология курстарымен ішкі аурулар 
Резидентура

Эндокринология, соның ішінде 

балалар эндокринологиясы

Эндокринология стационарда 

ересектер
бейнедәріс https://cloud.mail.ru/public/2mzh/ZND1uBsV8

1060
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Мейіргер ісі

Мейірбикенің қызметіне қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар

Ішкі және сыртқы қауіп факторларының әсеріне 

байланысты ауруханаішілік инфекцияның пайда болу 

қаупін бағалау

https://www.youtube.com/watch?v=gC22ip7lyto

1061
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Мейіргер ісі

Мейірбикенің қызметіне қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар

Ауруханаішілік инфекция қоздырғыштарының 

микробқа қарсы және дезинфекциялау құралдарына 

төзімділігі.

https://www.youtube.com/watch?v=6d0DqROzxvw&t=12s

1062
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Жалпы медицина Эпидемиология негіздері Коронавирус туралы ақпараттар https://www.youtube.com/watch?v=N81k5Vgx-bs&t=9s

1063
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Жалпы медицина Эпидемиология негіздері АИТВ/ВИЧ инфекциясы https://www.youtube.com/watch?v=ZXL-3zS9WCA

1064
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Жалпы медицина Эпидемиология негіздері

Инфекциялардың табиғи ошақтарының 

эпидемиологиясы
https://www.youtube.com/watch?v=dtppwv14vPE

1065
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Жалпы медицина Эпидемиология негіздері Елдің шекараларын санитарлық қорғау https://www.youtube.com/watch?v=OOfrTFJCVAA

1066
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Жалпы медицина Эпидемиология негіздері

Жұқпалы емес аурулардың эпидемиологиясы 

тақырыбы, қорғаған
https://www.youtube.com/watch?v=FoO6Q6fFbDg

1067
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Жалпы медицина

Жұқпалы аурулардың 

иммунопрофилактикасының өзекті 

мәселелері

 Иммунопрофилактика https://www.youtube.com/watch?v=zRVSPBV6uiw

1068
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Жалпы медицина

Жұқпалы аурулардың 

иммунопрофилактикасының өзекті 

мәселелері

Арнайы топтарды вакцинациялау https://www.youtube.com/watch?v=TaStaJ-Onlc 

1069
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Жалпы медицина

Жұқпалы аурулардың 

иммунопрофилактикасының өзекті 

мәселелері

Иммунологиялық комиссияның жұмысы. https://www.youtube.com/watch?v=q9Q8X9Qekhs

1070
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Жалпы медицина

Жұқпалы аурулардың 

иммунопрофилактикасының өзекті 

мәселелері

Вакцинациядан медициналық шақырулар-мифтер мен 

шындық.
https://www.youtube.com/watch?v=N2ClPIBptGo  

1071
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат

Жалпы медицина
Эпидемиология негіздері

"Жыныстық жолмен берілетін аурулардың 

эпидемиологиясы; медициналық қалдықтар және 

олардың жіктелуі; Дезинсекция; Дератизация; 

кенелердің шабуылын және тістеуін болдырмау 

жөніндегі іс-шаралар алгоритмдері; елдің шекарасы мен 

аумағын әкелуден санитариялық қорғау

жұқпалы емес аурулардың эпидемиологиясы""; 

"инфекциялардың табиғи ошақтарының 

эпидемиологиясы"";"Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация, медициналық қалдықтар"

https://www.youtube.com/channel/UCZKr2eQv8Fkvgl7-ozxm71Q/videos 

1072
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Стоматология. Ээпидемиология

Covid-19-ға қарсы вакцинациялауды 

ұйымдастыру;медицина персоналының жеке қорғану 

құралдары; кене энцефалиті; жыныстық жолмен 

берілетін аурулар;Туберкулез. Эпидемиология. 

Этиологиясы. Эпидемияға қарсы іс-

шаралар;медициналық қалдықтар. Медициналық 

қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасы; 

инфекциялық емес аурулардың эпидемиологиясы

https://www.youtube.com/watch?v=Hj9jAVP0pWY&t=72s

1073
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат

Жалпы медицина
Эпидемиология негіздері

Медициналық ұйымда персоналды арнайы киім және 

жеке қорғау; Дезинсекция " жүрек-қан тамырлары 

аурулары (инфаркт және инсульт); инфекциялық 

аурулардың иммунопрофилактикасы. 

Иммунитет.Иммунитеттің түрлері. Вакцина; төтенше 

жағдай кезіндегі медицина қызметкерінің әрекет ету 

алгоритмі; медициналық қалдықтар; Стерилизация; 

стерилизацияны бақылау индикаторлары мен әдістері; 

туберкулез эпидемиологиясы; аса қауіпті инфекциялар; 

ЖҚҚ кию және алу ережелері; өзіңізді және 

айналаңыздағыларды Covid-19-дан қалай қорғауға 

болады?Кенелердің шабуылын және тістеуін 

болдырмау; Дератизация; ТЖ және әуежайларда 

пандемия кезіндегі ЖБЖ жұмысы; жыныстық жолмен 

берілетін аурулардың эпидемиологиясы

https://www.youtube.com/channel/UCyzcFCdni-7oCq-nPviitjA/videos

1074
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Жалпы медицина

Ауруханаішілік инфекцияның алдын 

алу
Қолды сумен және сабынмен жуу https://www.youtube.com/watch?v=0jRm6O6fpxE

1075
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Жалпы медицина

Ауруханаішілік инфекцияның алдын 

алу

Спирт бар құралмен қолды операция алдында 

дайындау техникасы
https://www.youtube.com/watch?v=5a2rbpKK_28

1076
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Жалпы медицина

Ауруханаішілік инфекцияның алдын 

алу
Стерильденбеген қолғаптарды кию және шешу https://www.youtube.com/watch?v=yaylctX5ZAI

1077
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Жалпы медицина

Ауруханаішілік инфекцияның алдын 

алу
Стерильді қолғапты қалай киюге және шешуге болады https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=18231 

https://cloud.mail.ru/stock/JxWWUimNavKtu9kK9GBoFXTy
https://dl.amu.kz/course/view.php?id=116
https://dl.amu.kz/course/view.php?id=116
https://youtu.be/cgZ8qvAnaPY
https://youtu.be/uyPFXJSuXv8
https://youtu.be/dqIuAgihXZg
https://youtu.be/dqIuAgihXZg
https://youtu.be/xDOcuviMZTY
https://youtu.be/xDOcuviMZTY
https://www.youtube.com/watch?v=IWQxme64UBI
https://www.youtube.com/watch?v=9RrydDEMGEw
https://www.youtube.com/watch?v=9RrydDEMGEw
https://drive.google.com/drive/folders/1rRd1FG28119oafEOKljT4OlFzZOOhrY0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rRd1FG28119oafEOKljT4OlFzZOOhrY0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rRd1FG28119oafEOKljT4OlFzZOOhrY0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rRd1FG28119oafEOKljT4OlFzZOOhrY0?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/2mzh/ZND1uBsV8
https://www.youtube.com/watch?v=gC22ip7lyto
https://www.youtube.com/watch?v=6d0DqROzxvw&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=N81k5Vgx-bs&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=ZXL-3zS9WCA
https://www.youtube.com/watch?v=dtppwv14vPE
https://www.youtube.com/watch?v=OOfrTFJCVAA
https://www.youtube.com/watch?v=FoO6Q6fFbDg
https://www.youtube.com/watch?v=zRVSPBV6uiw
https://www.youtube.com/watch?v=TaStaJ-Onlc
https://www.youtube.com/watch?v=q9Q8X9Qekhs
https://www.youtube.com/watch?v=N2ClPIBptGo
https://www.youtube.com/channel/UCZKr2eQv8Fkvgl7-ozxm71Q/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Hj9jAVP0pWY&t=72s
https://www.youtube.com/channel/UCyzcFCdni-7oCq-nPviitjA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=0jRm6O6fpxE
https://www.youtube.com/watch?v=5a2rbpKK_28
https://www.youtube.com/watch?v=yaylctX5ZAI
https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=18231


1078
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Жалпы медицина

Ауруханаішілік инфекцияның алдын 

алу
Вакцинопрофилактика https://www.youtube.com/watch?v=RP5ah2wtNVc 

1079
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Жалпы медицина

Ауруханаішілік инфекцияның алдын 

алу
Биологиялық қару және халықты қорғау шаралары https://www.youtube.com/watch?v=JnFAGDiXzjo

1080
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Мейіргер ісі

Мейірбикенің қызметіне қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар

Covid-19 эпидемиясы кезінде медициналық жұқпалы 

қауіпсіздік шаралары
https://www.youtube.com/watch?v=lnx0e5qlC9c

1081
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Мейіргер ісі

Мейірбикенің қызметіне қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар

Ауруханаішілік инфекцияларды эпидемиологиялық 

қадағалаудың көпдеңгейлі жүйесі
https://www.youtube.com/watch?v=LwB1GX-vjkk

1082
Қоғамдық денсаулық және  

эпидемиология
Бакалавриат Мейіргер ісі

Мейірбикенің қызметіне қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар

Көп бейінді стационарлар жағдайындағы 

ауруханаішілік инфекцияның экологиялық-

эпидемиологиялық ерекшеліктері, этиологиясы және 

көріністері.

https://www.youtube.com/watch?v=L-0nuGdk7Us 

1083 Баланы профилактикалық тексеру
https://www.youtube.com/watch?v=9VNo6FXCOe8&ab_channel=%D0%9A%D1%83

%D0%B1%D0%93%D0%9C%D0%A3

1084 Үйде спейсерді қалай жасауға болады https://www.youtube.com/watch?v=Eig0G59H_Fo&ab_channel=RafailRozenson

1085 Кеудеге дұрыс қолдану https://www.youtube.com/watch?v=B0Fzsm8LJFk&ab_channel=MilkyFairies

1086 Нәрестенің рефлекстері

https://www.youtube.com/watch?v=RKlZKZIyy2Q&ab_channel=%D0%AE%D0%BB%

D0%B8%D1%8F%D0%90%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%

BE%D0%B2%D0%B0

1087

Аллергология, гематология және 

эндокринология курстарымен балалар 

аурулары

Бакалавриат Жалпы медицина

Балалар аурулары жалпы практика 

дәрігерінің жұмысындағы балалар 

аурулары

Пикфлоуметрияны жүргізу әдістемесі

https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D

1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8

%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0

%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i

1088 Молекулалық аллергодиагностика
https://www.youtube.com/watch?v=3GbzefmldVo&ab_channel=%D0%9D%D0%98%

D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93

1089 Балалардағы геморрагиялық аурулар https://www.youtube.com/watch?v=2aaLU_QljRY&ab_channel=msmsukaf030

1090 Балалардағы иммундық тромбоцитопения

https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C

%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0

%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%

D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0

1091 Педиатриядағы шұғыл жағдайлар https://www.youtube.com/watch?v=hZWqBvYp1Ug&ab_channel=msmsukaf030

1092 Педиатрды қабылдау

https://www.youtube.com/watch?v=pTaOb3_GAhA&ab_channel=%D0%90%D0%BB

%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9C%D0%BE%D1

%80%D0%BE%D0%B7

1093 Балалардағы геморрагиялық аурулар https://www.youtube.com/watch?v=2aaLU_QljRY&ab_channel=msmsukaf030

1094 Педиатриядағы шұғыл жағдайлар https://www.youtube.com/watch?v=hZWqBvYp1Ug&ab_channel=msmsukaf030

1095 Балалардағы бронх демікпесі https://www.youtube.com/watch?v=vzSYtyYeyTU&ab_channel=PediatrRussia

1096 Балалардағы иммундық тромбоцитопения

https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C

%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0

%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%

D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0

1097 Кардиология
Интернатура, 

резидентура 

ОП резидентуры по специальности 

7R01101 Кардиология взрослая, 

детская 

Кардиология Электрокардиограмма әркімнің қолынан келеді

https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%8D%D0%BA%D0%B3+%D0%

BF%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BA%D0%B0%D0%B6

%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83

1098 Кардиология
Интернатура, 

резидентура 

ОП резидентуры по специальности 

7R01101 Кардиология взрослая, 

детская 

Кардиология Жүрек үні https://www.youtube.com/watch?v=dBwr2GZCmQM

1099 Кардиология Резидентура 

ОП резидентуры по специальности 

7R01101 Кардиология взрослая, 

детская 

Кардиология Дәрігерлерді жетілдірудің қоғамдық жүйесі https://internist.ru/

1100 Кардиология Резидентура 

ОП резидентуры по специальности 

7R01101 Кардиология взрослая, 

детская 

Кардиология Дәрігерлерді жетілдірудің қоғамдық жүйесі https://scardio.ru/

1101
Медициналық генетика және 

молекулалық биология
Бакалавриат

Жалпы медицина, Стоматология

Қоғамдық денсаулық сақтау

Педиатрия

Фармация

Молекулалық биология және 

медициналық генетика
Репликация ДНК. Репликация ферменттері. https://youtu.be/BmAq-EolVCc

1102
Медициналық генетика және 

молекулалық биология
Бакалавриат

Жалпы медицина, Стоматология

Қоғамдық денсаулық сақтау

Педиатрия

Фармация

Молекулалық биология және 

медициналық генетика

Жасушаның генетикалық аппараты. Кариотип. 

Хромосомалардың жіктелуі

https://youtu.be/V6FS4s2Zk4s 

https://www.youtube.com/watch?v=de2z4I6R2VY

1103
Медициналық генетика және 

молекулалық биология
Бакалавриат

Жалпы медицина, Стоматология

Қоғамдық денсаулық сақтау

Педиатрия

Фармация

Молекулалық биология және 

медициналық генетика

ДНҚ жөндеу.Түрлері репарации.Жасушаның мутацияға 

қарсы тосқауылдары
https://youtu.be/BJtyO04tIRg

1104
Медициналық генетика және 

молекулалық биология
Бакалавриат

Жалпы медицина, Стоматология

Қоғамдық денсаулық сақтау

Педиатрия

Фармация

Молекулалық биология және 

медициналық генетика

Жасушааралық сигнализацияның молекулалық 

механизмдері
https://youtu.be/g85GieObgGg

1105
Медициналық генетика және 

молекулалық биология
Бакалавриат

Жалпы медицина, Стоматология

Қоғамдық денсаулық сақтау

Педиатрия

Фармация

Молекулалық биология және 

медициналық генетика

Жасушалық цикл және оны реттеудің молекулалық-

генетикалық механизмдері
https://youtu.be/kVZAW8GP0Y4 

1106
Медициналық генетика және 

молекулалық биология
Бакалавриат

Жалпы медицина, Стоматология

Қоғамдық денсаулық сақтау

Педиатрия

Фармация

Молекулалық биология және 

медициналық генетика

Канцерогенез. Онкогендер және олардың ісік 

процесіндегі рөлі туралы қазіргі заманғы идеялар
https://youtu.be/INqMGWZYuBs

1107
Медициналық генетика және 

молекулалық биология
Бакалавриат

Жалпы медицина, Стоматология

Қоғамдық денсаулық сақтау

Педиатрия

Фармация

Молекулалық биология және 

медициналық генетика
Жеке даму генетикасы. https://youtu.be/ps92yjSDE04, https:youtu.be/_ufPnDYxmCm

1108
Медициналық генетика және 

молекулалық биология
Бакалавриат

Жалпы медицина, Стоматология

Қоғамдық денсаулық сақтау

Педиатрия

Фармация

Молекулалық биология және 

медициналық генетика

Молекулярлық-генетикалық әдістер және оларды 

медицина мен фармацияда қолдану. ДНҚ 

технологиясы.

https://youtu.be/XHQk6eAbJQ4

1109
Медициналық генетика және 

молекулалық биология
Бакалавриат

Жалпы медицина, Стоматология

Қоғамдық денсаулық сақтау

Педиатрия

Фармация

Молекулалық биология және 

медициналық генетика

Адамның тұқым қуалайтын аурулары. Жіктелуі. 

Моногендік мұрагерлік.
https://youtu.be/VMWMuic8czg

1110
Медициналық генетика және 

молекулалық биология
Бакалавриат

Жалпы медицина, Стоматология

Қоғамдық денсаулық сақтау

Педиатрия

Фармация

Молекулалық биология және 

медициналық генетика
Мұрагерліктің дәстүрлі емес түрі бар аурулар. https://youtu.be/I8BY_4Tp3AA ;https://youtu.be/3H8vbiwoXos

1111 Клиникалық фармакология бакалавриат

Жалпы медицина, Стоматология

Қоғамдық денсаулық сақтау

Педиатрия

Фармация

Клиникалық фармакология
Клиникалық фармакология бойынша негізгі оқулықтар, 

ұтымды фармакотерапия бойынша нұсқаулық

https://t.me/joinchat/AAAAAFdPEKlfJurIzFdCog   

https://t.me/joinchat/AAAAAFVfAFBRnFd-MFNU5A  

http://www.rcrz.kz/index.php/ru/2017-03-12-10-51-13/klinicheskie-protokoly

1112 Клиникалық фармакология интернатрура

Жалпы медицина, Стоматология

Фармация Клиникалық фармакология
Ұтымды фармакотерапия бойынша нұсқаулық, 

Қазақстанның клиникалық фармакологиясы
https://t.me/klinpharmakz  

1113 Клиникалық фармакология резидентура

Жалпы медицина, Стоматология

Фармация Клиникалық фармакология
Ұтымды фармакотерапия бойынша нұсқаулық, 

Қазақстанның клиникалық фармакологиясы
https://es-la.facebook.com/profile.php?id=100057612093448

Жалпы медицина

Амбулаториялық балалар 

аллергологиясы, гематология және 

эндокринология

Аллергология, гематология және 

эндокринология курстарымен балалар 

аурулары

Аллергология, гематология және 

эндокринология курстарымен балалар 

аурулары

Аллергология, гематология және 

эндокринология курстарымен балалар 

аурулары

Аллергология, гематология және 

эндокринология курстарымен балалар 

аурулары

Интернатура

Бакалавриат

Жалпы медицина

Амбулаториялық балалар 

аллергологиясы, гематология және 

эндокринология

Резидентура Педиатрия Стационардағы балалар аурулары

Жалпы медицина Балалар ауруларының негіздері

Интернатура

https://www.youtube.com/watch?v=RP5ah2wtNVc
https://www.youtube.com/watch?v=JnFAGDiXzjo
https://www.youtube.com/watch?v=lnx0e5qlC9c
https://www.youtube.com/watch?v=LwB1GX-vjkk
https://www.youtube.com/watch?v=L-0nuGdk7Us
https://www.youtube.com/watch?v=9VNo6FXCOe8&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%93%D0%9C%D0%A3
https://www.youtube.com/watch?v=9VNo6FXCOe8&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%93%D0%9C%D0%A3
https://www.youtube.com/watch?v=Eig0G59H_Fo&ab_channel=RafailRozenson
https://www.youtube.com/watch?v=B0Fzsm8LJFk&ab_channel=MilkyFairies
https://www.youtube.com/watch?v=RKlZKZIyy2Q&ab_channel=%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%90%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=RKlZKZIyy2Q&ab_channel=%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%90%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=RKlZKZIyy2Q&ab_channel=%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%90%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=3GbzefmldVo&ab_channel=%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93
https://www.youtube.com/watch?v=3GbzefmldVo&ab_channel=%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93
https://www.youtube.com/watch?v=2aaLU_QljRY&ab_channel=msmsukaf030
https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=hZWqBvYp1Ug&ab_channel=msmsukaf030
https://www.youtube.com/watch?v=pTaOb3_GAhA&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://www.youtube.com/watch?v=pTaOb3_GAhA&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://www.youtube.com/watch?v=pTaOb3_GAhA&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://www.youtube.com/watch?v=2aaLU_QljRY&ab_channel=msmsukaf030
https://www.youtube.com/watch?v=hZWqBvYp1Ug&ab_channel=msmsukaf030
https://www.youtube.com/watch?v=vzSYtyYeyTU&ab_channel=PediatrRussia
https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%8D%D0%BA%D0%B3+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%8D%D0%BA%D0%B3+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%8D%D0%BA%D0%B3+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=dBwr2GZCmQM
https://internist.ru/
https://scardio.ru/
https://youtu.be/BmAq-EolVCc
https://www.youtube.com/watch?v=de2z4I6R2VY
https://www.youtube.com/watch?v=de2z4I6R2VY
https://youtu.be/BJtyO04tIRg
https://youtu.be/g85GieObgGg
https://youtu.be/kVZAW8GP0Y4
https://youtu.be/INqMGWZYuBs
https://youtu.be/ps92yjSDE04, https:youtu.be/_ufPnDYxmCm
https://youtu.be/XHQk6eAbJQ4
https://youtu.be/VMWMuic8czg
https://youtu.be/I8BY_4Tp3AA ;https:/youtu.be/3H8vbiwoXos
https://t.me/joinchat/AAAAAFdPEKlfJurIzFdCog
https://t.me/joinchat/AAAAAFdPEKlfJurIzFdCog
https://t.me/joinchat/AAAAAFdPEKlfJurIzFdCog
https://t.me/klinpharmakz
https://es-la.facebook.com/profile.php?id=100057612093448


1114 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Төңкерілген Дәріс. https://youtu.be/q7_G-FQNf-Y 

1115 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Физиологияны оқуға ынталандыру. https://youtu.be/o0sZKVNiqUs 

1116 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Жүрек физиологиясы: жүрек циклі. Жүректің реттелуі. https://youtu.be/ZlldpRtCtjA 

1117 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Жүрек физиологиясы. https://youtu.be/gZPTs98tSUg 

1118 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
"Жүрек физиологиясы". Кардиология. Жүрек циклі. 

Жүректің реттелуі.
https://youtu.be/YdwKlyyWKz8 

1119 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Терморегуляция физиологиясы. https://youtu.be/idd3cWKwtLs 

1120 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
40 минутта - АМУ қалыпты физиология кафедрасы 

туралы бейнеклип
https://youtu.be/qhW_zRPoPDQ 

1121 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Гормондар және бақыт. https://youtu.be/rDUsLwHIseI 

1122 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Функцияларды гормондық реттеу https://youtu.be/BdC-DjjQIr8 

1123 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Жалпы эндокринология. https://youtu.be/aDdiphRT2rM 

1124 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Жүйке-бұлшықет байланысы. Соңғы пластинаның 

потенциалдық механизмі
https://youtu.be/zXeea2kSK5U 

1125 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Мінез-құлық физиологиясы. https://youtu.be/ZMwXmr2amHM 

1126 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Гормондардың физиологиясы және биохимиясы. https://youtu.be/jodUT_r2n-A 

1127 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Физиологиялық функцияларды гормондық реттеу. https://youtu.be/Qgz-LDm9I0I 

1128 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Онлайн дәріс "жүйке орталықтарының қасиеттері. 

Орталық жүйке жүйесіндегі үйлестіру принциптері".
https://youtu.be/0oTUR3It1Uc 

1129 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология "Орталық жүйке жүйесінің жалпы физиологиясы". https://youtu.be/mBjF337QzIM 

1130 Қалыпты физиология докторантура Медицина Оқыту мен оқытуға кіріспе
Біліктілікті арттыру курстарына арналған 2 минуттық 

сынақ дәрісі (бөлу физиологиясы. Бүйрек)
https://youtu.be/rBOldEitrzE 

1131 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Орталық жүйке жүйесінің жалпы физиологиясы https://youtu.be/wGkDnjlcPOk 

1132 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Қысқарту бұлшық. https://youtu.be/1wB1IRWlumc 

1133 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Қысқарту бұлшық. https://youtu.be/mljQg6Wq7og 

1134 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Мембрана және әрекет потенциалы (анимация) https://youtu.be/Z3ZUAw5ucVI 

1135 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Жасуша мембранасы https://youtu.be/ec7IDrYN3Cw 

1136 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Физиологияға кіріспе https://youtu.be/9GS0dXhLtUk 

1137 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Физиологияға кіріспе http s://youtu.be/LlbTPXnjd10 

1138 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология История, которая поможет всем... https://youtu.be/1438SASePMY 

1139 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Гормональная регуляция физиологических функций. https://youtu.be/OCDFV2192OM 

1140 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Репродуктивті Жүйе 3. Әйелдің Жыныстық Мінез-

Құлқы. Босану
https://youtu.be/M3vuh9pehIo 

1141 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Репродуктивті Жүйе 2. Әйелдердің репродуктивті 

жүйесі
https://youtu.be/697QbdNnyRs 

1142 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Репродуктивті Жүйе 1. Ерлердің Репродуктивті Жүйесі. 

Ерлердің жыныстық мінез-құлқы
https://youtu.be/mTcdlcgdbAM 

1143 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Зәр шығару жүйесі 3. Зәрдің концентрациясы мен 

көлемін реттеу. Зәр шығару
https://youtu.be/pX56mymKiWU 

1144 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Зәр шығару жүйесі 2. Сүзу және реабсорбция https://youtu.be/LJEiS4RcKkU 

1145 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Бөліну физиологиясы 3. Бөлуді реттеу. Бүйрек және 

гомеостаз
https://youtu.be/oKt6BxKLhUc 

1146 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Бөліну физиологиясы 2. Бүйректің бұрылу-қарсы 

механизмі
https://youtu.be/m9zIAA3GH8A 

1147 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Бөліну физиологиясы 1. Бума. Нефрон. Гломерулярлық 

сүзу және түтікшелі реабсорбция
https://youtu.be/PgYXRtdclxA 

1148 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Ас қорыту жүйесі 3. Аш және тоқ ішек. Бауыр. Ұйқы 

безі
https://youtu.be/_AYHn62DGUA 

https://youtu.be/q7_G-FQNf-Y
https://youtu.be/o0sZKVNiqUs
https://youtu.be/ZlldpRtCtjA
https://youtu.be/gZPTs98tSUg
https://youtu.be/YdwKlyyWKz8
https://youtu.be/idd3cWKwtLs
https://youtu.be/qhW_zRPoPDQ
https://youtu.be/rDUsLwHIseI
https://youtu.be/BdC-DjjQIr8
https://youtu.be/aDdiphRT2rM
https://youtu.be/zXeea2kSK5U
https://youtu.be/ZMwXmr2amHM
https://youtu.be/jodUT_r2n-A
https://youtu.be/Qgz-LDm9I0I
https://youtu.be/0oTUR3It1Uc
https://youtu.be/mBjF337QzIM
https://youtu.be/rBOldEitrzE
https://youtu.be/wGkDnjlcPOk
https://youtu.be/1wB1IRWlumc
https://youtu.be/mljQg6Wq7og
https://youtu.be/Z3ZUAw5ucVI
https://youtu.be/ec7IDrYN3Cw
https://youtu.be/9GS0dXhLtUk
https://youtu.be/LlbTPXnjd10
https://youtu.be/1438SASePMY
https://youtu.be/OCDFV2192OM
https://youtu.be/M3vuh9pehIo
https://youtu.be/697QbdNnyRs
https://youtu.be/mTcdlcgdbAM
https://youtu.be/pX56mymKiWU
https://youtu.be/LJEiS4RcKkU
https://youtu.be/oKt6BxKLhUc
https://youtu.be/m9zIAA3GH8A
https://youtu.be/PgYXRtdclxA
https://youtu.be/_AYHn62DGUA


1149 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Ас қорыту жүйесі 2. Асқазанның секрециясы және 

қозғалғыштығы
https://youtu.be/VIfYDvRRJTs 

1150 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Ас Қорыту Жүйесі 1. Ауыз Қуысы. Жұтқыншақ. Өңеш. 

Жұтылу.
https://youtu.be/IlHf4WkWysc 

1151 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Эндокриндік жүйе 3. Ұйқы безі. Ұрықтар мен аналық 

бездер
https://youtu.be/iIJUHpS_wp4 

1152 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Эндокриндік Жүйе 2. Қалқанша және паратироид 

бездері
https://youtu.be/cC0nUA0BX8M 

1153 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология

Тыныс алу жүйесі 5. Көлік газдар. Оттегі 

диссоциациясының қисығы. Көмірқышқыл газын 

тасымалдау.

https://youtu.be/4x3yyK9PbKo 

1154 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Тыныс алу жүйесі 4. Газообмен. https://youtu.be/zfa4Pa1JWIw 

1155 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Тыныс Алу Жүйесі 3. Тыныс алуды реттеу https://youtu.be/eJFLzh4E_c8 

1156 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Тыныс Алу Жүйесі 2. Желдету. Өкпенің көлемі мен 

сыйымдылығы.
https://youtu.be/Aao_twt-CA0 

1157 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Тыныс алу жүйесі 1. Тыныс алу механизмі. https://youtu.be/bDVnNLHqvoc 

1158 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Тыныс алу 3. Газообмен өкпе. Газдарды қанмен 

тасымалдау. Газообмен тіндерде
https://youtu.be/oUhJmNb0J1A 

1159 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология

Тыныс алу 2. Сыртқы тыныс алу. Өкпе көлемі. 

Ингаляциялық, дем шығаратын және альвеолярлы 

ауаның құрамы

https://youtu.be/9lyKlgXtaPU 

1160 Қалыпты физиология Бакалавриат Медицина Оқыту мен оқытуға кіріспе
Фу... сіз қалай иіс сезесіз! Байланысты иістің 

түсініксіздігі.
https://youtu.be/y0dLFA2j5wE 

1161 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология

Тыныс алу 1. Тыныс алудың биомеханикасы туралы 

жалпы ақпарат. Өкпе рецепторлары. Рефлекстер. 

Бірінші тыныс

https://youtu.be/YgJ9H5jyHNY 

1162 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология

Жүрек-қан тамырлар жүйесі. Жүрек 6. Жүрек 

орталықтары. Жүрек рефлекстері. Жүректің жұмысын 

реттеу

https://youtu.be/ljzUh7ztVRY 

1163 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Жүрек-қан тамырлар жүйесі. Жүрек 5. Жүрек шығару. 

Көлемі барысы. EDV. ESV. Шығару фракциясы
https://youtu.be/Jt-sWsDGoEg 

1164 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Жүрек-қан тамырлар жүйесі. Жүрек 4. Жүрек циклі https://youtu.be/a9Pwskx0VCg 

1165 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Жүрек-қан тамырлар жүйесі. Жүрек. 3 бөлім. 

Электрокардиография
https://youtu.be/GENDYzw-HRk 

1166 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Жүрек-қан тамырлар жүйесі. Жүрек. 2 бөлім. Электрлік 

белсенділік.
https://youtu.be/0FeOik8vh54 

1167 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Жүрек-қан тамырлар жүйесі. Жүрек. 1 бөлім. Жүректің 

өткізгіш жүйесі
https://youtu.be/Yi5j4XGQn18 

1168 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология

Иммундық жүйе. 2 бөлім. Иммундық жүйенің 

компоненттері. Иммунитет: спецификалық, 

спецификалық емес

https://youtu.be/uz5Lhptn4a4 

1169 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Иммундық жүйе. 1 бөлім. Жұмыстың жалпы 

принциптері. Иммунитет
https://youtu.be/tce_eTC0ZEA 

1170 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Қан 4-Бөлім. Лейкоциттер https://youtu.be/OfRq-2Nlqd0 

1171 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Қан 4-Бөлім: Лейкоциттер. Гранулоциттер. 

Агранулоциттер
https://youtu.be/sOEjenVpyE0 

1172 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Нервтер мен синапс https://youtu.be/aDnqZQ8YZV8 

1173 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Бұлшықетті қысқарту  https://youtu.be/gQp1aJAkuos 

1174 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Бұлшықет физиологиясы (жаңа). Қысқарту бұлшық https://youtu.be/rQa93DxwhkU 

1175 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Қан 5-Бөлім. Қан топтары. Rh факторы. https://youtu.be/x8OCNfMsupM 

1176 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Қан 3-бөлім: қанның ұюы. Тамыр-тромбоциттік және 

коагуляциялық гемостаз
https://youtu.be/5a_TxRxoPXI 

1177 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Қан 2-Бөлім: Эритроциттер. Эритропоэз. Эритрон. 

Гемоглобин. Гемолиз. Эритропоэтин.
https://youtu.be/tPi4N_cRhGg 

1178 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Қан. 1 бөлім: қанның құрамы мен қасиеттері. 

Гематокрит. Ақуыздар.
https://youtu.be/MiLN0Vpyb58 

1179 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Ерекше сезімдер: дәм мен иіс https://youtu.be/tUfdSss4tI8 

1180 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Мышечное сокращение 8 поток Flipped lecture 

28.09.2020
https://youtu.be/508ZprHe2JY 

1181 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Жалпы сезім Жанасу Термо діріл қысым Phantom тері 

ауруы
https://youtu.be/YbGHgXXXhw4 

1182 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Қан, 6 бөлім / қанды типтеу / АВО қан тобы / Резус-қан 

топтары / АВО құю хаттамалары
https://youtu.be/wWeyDcXAc-g 

1183 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Қан: 5 бөлім / Гемостаз / Тромбоциттік тығын / 

Коагуляция / ұю / Фибринолиз
https://youtu.be/lbmplYICNTQ 

https://youtu.be/VIfYDvRRJTs
https://youtu.be/IlHf4WkWysc
https://youtu.be/iIJUHpS_wp4
https://youtu.be/cC0nUA0BX8M
https://youtu.be/4x3yyK9PbKo
https://youtu.be/zfa4Pa1JWIw
https://youtu.be/eJFLzh4E_c8
https://youtu.be/Aao_twt-CA0
https://youtu.be/bDVnNLHqvoc
https://youtu.be/oUhJmNb0J1A
https://youtu.be/9lyKlgXtaPU
https://youtu.be/y0dLFA2j5wE
https://youtu.be/YgJ9H5jyHNY
https://youtu.be/ljzUh7ztVRY
https://youtu.be/Jt-sWsDGoEg
https://youtu.be/a9Pwskx0VCg
https://youtu.be/GENDYzw-HRk
https://youtu.be/0FeOik8vh54
https://youtu.be/Yi5j4XGQn18
https://youtu.be/uz5Lhptn4a4
https://youtu.be/tce_eTC0ZEA
https://youtu.be/OfRq-2Nlqd0
https://youtu.be/sOEjenVpyE0
https://youtu.be/aDnqZQ8YZV8
https://youtu.be/gQp1aJAkuos
https://youtu.be/rQa93DxwhkU
https://youtu.be/x8OCNfMsupM
https://youtu.be/5a_TxRxoPXI
https://youtu.be/tPi4N_cRhGg
https://youtu.be/MiLN0Vpyb58
https://youtu.be/tUfdSss4tI8
https://youtu.be/508ZprHe2JY
https://youtu.be/YbGHgXXXhw4
https://youtu.be/wWeyDcXAc-g
https://youtu.be/lbmplYICNTQ


1184 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Қанның Бір Бөлігі 4 / Лейкоциттер / Гранулярлық 

Лейкоциттер / Агранулярлық Лейкоциттер
https://youtu.be/BVZ5KRrbAmM 

1185 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Қанның 3-бөлігі | эритроциттер / эритроциттердің 

пішіні мен құрылымы / Гемоглобин
https://youtu.be/jAlfMlrf0D4 

1186 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Қан 2-бөлім / нысанды элементтер өндірісі / Гемопоэз / 

гемопоэздің өсу факторлары
https://youtu.be/yP4ak3UPm_4 

1187 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология

1188 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология

1189 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Қан 1-бөлім / қанға шолу / қанның сипаттамасы / 

плазма ақуыздары / Гематокрит
https://youtu.be/02FmmobZphc 

1190 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Есту және тепе-теңдік / ерекше сезімдер / Физиология https://youtu.be/71G-2j0o1eY 

1191 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Биоэлектричество https://youtu.be/9KPlBRAmrpg 

1192 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Көру / Физиология / ерекше сезімдер https://youtu.be/e4uIcnw4KRs 

1193 Қалыпты физиология магистратура   Медицина
Медицинадағы оқыту 

әдіснамасының негіздері
Эндорфинді қанға шығару-бұл махаббат ))) https://youtu.be/xtCgsXILI8o 

1194 Қалыпты физиология
магистратура/докторанту

ра
Медицина Оқыту мен оқытуға кіріспе

Эндорфиндер-қуаныш гормондары / күліңіз, мырзалар, 

күліңіз!
https://youtu.be/5t-vts-bRJs 

1195 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Қозғыш тіндер / тітіркену заңдары https://youtu.be/ReaoQRhicdQ 

1196 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Физиологияға кіріспе https://youtu.be/h70Vs-L7DIw 

1197 Қалыпты физиология докторантура Медицина Оқыту мен оқытуға кіріспе  PBL 1 https://youtu.be/lQJfZ_w8HPE 

1198 Қалыпты физиология докторантура Медицина Оқыту мен оқытуға кіріспе  PBL 2 https://youtu.be/-EaZRfoIJaY 

1199 Қалыпты физиология докторантура Медицина Оқыту мен оқытуға кіріспе  Pbl 3 https://youtu.be/DqZHHmY69tU 

1200 Қалыпты физиология докторантура Медицина Оқыту мен оқытуға кіріспе Оқытуға кіріспе / 2-сабақ https://youtu.be/fDmaEPS4qx0 

1201 Қалыпты физиология докторантура Медицина Оқыту мен оқытуға кіріспе Оқытуға кіріспе / 1-сабақ https://youtu.be/WGdUql9z_LI 

1202 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Физиология-сау ағзаның қызметі туралы ғылым. 

Функционалдық жүйе. Гомеостаз
https://youtu.be/-T2oFJiV5zE 

1203 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Қозғыш тіндердің физиологиясы қозғыш тіндердің 

тітіркену заңдары
https://youtu.be/Dqr-fbkx94s 

1204 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Қозғыш тіндердегі биоэлектрлік құбылыстар демалу 

потенциалы әсер ету потенциалы Физиология
https://youtu.be/Rk4K2ZVpq2c 

1205 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Бұлшықетті қысқарту https://youtu.be/e1OcIWbUFUk 

1206 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Өткізу жолдарын жүйелі ұйымдастыру. Жүйке 

талшықтары. Синапс. Физиология
https://youtu.be/wwjQeOWOkzM 

1207 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Синапс. Физиология https://youtu.be/zDJ0dVqNOGo 

1208 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Жүрек: 1 Бөлім. Жүрек бұлшықетінің физиологиялық 

қасиеттері. Жүректің өткізгіш жүйесі. Автоматизм
https://youtu.be/BdVI_JyZOTg 

1209 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Meet Department of Normal Physiology | Знакомьтесь - 

Кафедра нормальной физиологии
https://youtu.be/MpfR071omJk 

1210 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Шартты рефлекс және жүйке жүйесінің түрлері 

темперамент түрлері тежеу
https://youtu.be/AGGK0FZBEv0 

1211 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Зат алмасу және терморегуляция. Энергия алмасу дене 

температурасы
https://youtu.be/a-deLBoO8EM 

1212 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Физиологиялық функцияларды гормондық реттеу 

эндокриндік жүйе гормондар
https://youtu.be/NZYMoXukoGk 

1213 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Жүйке жүйесі. Нейрон. Рефлекс. Жүйке орталығы https://youtu.be/RRIK6pXBDoo 

1214 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Жоғары психикалық функциялар. Сезім. Қабылдау. 

Жад. Сөз. Ойлау. Эмоциялар
https://youtu.be/Z00oMWptWyM 

1215 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Қысқарту бұлшық. Физиология https://youtu.be/LNedLfV4Hxs 

1216 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Жасуша мембранасы https://youtu.be/pXvqXPZy2t0 

1217 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Жасушалық тасымалдау механизмдері / Физиология https://youtu.be/XV6aohR-S4E 

1218 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Қозғыш Тіндер https://youtu.be/hmxLMpyCLyM 

1219 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Жүйке Талшықтары. Физиология. https://youtu.be/zqpiTQxUeVY 

1220 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Физиологияға кіріспе. https://youtu.be/XfmWoe85goo 

1221 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Жүрек: 3 Бөлім. Жүрек циклі жүректің реттелуі https://youtu.be/rnjJT5P1kD8 

1222 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Гемодинамика https://youtu.be/oxg7pYlUOHM 

Инверттелген дәріс https://youtu.be/kVW_u-S47U8 

https://youtu.be/BVZ5KRrbAmM
https://youtu.be/jAlfMlrf0D4
https://youtu.be/yP4ak3UPm_4
https://youtu.be/02FmmobZphc
https://youtu.be/71G-2j0o1eY
https://youtu.be/9KPlBRAmrpg
https://youtu.be/e4uIcnw4KRs
https://youtu.be/xtCgsXILI8o
https://youtu.be/5t-vts-bRJs
https://youtu.be/ReaoQRhicdQ
https://youtu.be/h70Vs-L7DIw
https://youtu.be/lQJfZ_w8HPE
https://youtu.be/-EaZRfoIJaY
https://youtu.be/DqZHHmY69tU
https://youtu.be/fDmaEPS4qx0
https://youtu.be/WGdUql9z_LI
https://youtu.be/-T2oFJiV5zE
https://youtu.be/Dqr-fbkx94s
https://youtu.be/Rk4K2ZVpq2c
https://youtu.be/e1OcIWbUFUk
https://youtu.be/wwjQeOWOkzM
https://youtu.be/zDJ0dVqNOGo
https://youtu.be/BdVI_JyZOTg
https://youtu.be/MpfR071omJk
https://youtu.be/AGGK0FZBEv0
https://youtu.be/a-deLBoO8EM
https://youtu.be/NZYMoXukoGk
https://youtu.be/RRIK6pXBDoo
https://youtu.be/Z00oMWptWyM
https://youtu.be/LNedLfV4Hxs
https://youtu.be/pXvqXPZy2t0
https://youtu.be/XV6aohR-S4E
https://youtu.be/hmxLMpyCLyM
https://youtu.be/zqpiTQxUeVY
https://youtu.be/XfmWoe85goo
https://youtu.be/rnjJT5P1kD8
https://youtu.be/oxg7pYlUOHM
https://youtu.be/kVW_u-S47U8


1223 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Жүрек: 2 Бөлім. Зерттеу әдістері https://youtu.be/vFRZUENT8Do 

1224 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Соматосенсорлық жүйе. Сенсорлық жүйелер. 

Талдағыштар
https://youtu.be/4k4VKnn6L2s 

1225 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Көрнекі анализатор. Физиология. Сенсорлық жүйелер. https://youtu.be/1_PhIA-LPk8 

1226 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Вестибулярлық анализатор. Есту анализаторы. 

Физиология. Сенсорлық жүйелер
https://youtu.be/XhHWBZ_HRgQ 

1227 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Дәм және иісті анализаторлар https://youtu.be/lJ22ovYGnz4 

1228 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Зерттеу әдістері және ас қорытуды реттеу. Азық-түлік 

орталығы
https://youtu.be/jYsarOXRGtY 

1229 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология АІЖ секрециясы және сіңуі https://youtu.be/qx2K27Chf88 

1230 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Асқорыту органдарының моторлы қызметі https://youtu.be/KlCFXFd8wPg 

1231 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Әйелдердің жыныстық жүйесі https://youtu.be/kbnApi8e_1g 

1232 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Ерлердің жыныстық жүйесі https://youtu.be/hmuYTEw3--Y 

1233 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Жұлын. Сіңірлік рефлекстер. Патологиялық 

рефлекстер. Физиология |
https://youtu.be/xZ45h5bPA54 

1234 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Ми жүйесі / статикалық және статокинетикалық 

рефлекстер | ортаңғы ми | церебральды. Физиология |
https://youtu.be/t2D6C6shv6M 

1235 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Субкортикалық (базальды) ганглия (ядро), ми қыртысы 

| Гомункул. Физиология |
https://youtu.be/fUJ94l6k8xA 

1236 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
Эндокриндік жүйе / ұйқы безі / қалқанша безі / 

Паратироидты бездер
https://youtu.be/1Hzx7hJ__jU 

1237 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Эндокриндік жүйе / Гипофиз және бүйрек үсті бездері https://youtu.be/3qM-dKPokuc 

1238 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Вегетативті жүйке жүйесі https://youtu.be/hR7w46-lzi0 

1239 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Мінез-құлық физиологиясы Темперамент https://youtu.be/9-bJL0FC3dU 

1240 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Мінез-құлық физиологиясы Темперамент https://youtu.be/MV1x_rUzpgI 

1241 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Орталық жүйке жүйесі https://youtu.be/56KIWd5EtMQ 

1242 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Жүйке жүйесі https://youtu.be/R5wE18uVwys 

1243 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Шартты рефлекс https://youtu.be/W93RkOO4ZR4 

1244 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Жүрек туралы https://youtu.be/iNddAE6n8zY 

1245 Қалыпты физиология докторантура Медицина Оқыту мен оқытуға кіріспе Қайғы көз жасы https://youtu.be/UJvCO3cPCzU 

1246 Қалыпты физиология докторантура Медицина Оқыту мен оқытуға кіріспе Стандартталған пациенттің әдістемесін қолдану. https://youtu.be/W_emYHSVMb0 

1247 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Эндокриндік жүйе 1 https://youtu.be/HVQuzoJ7uHE 

1248 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология Эндокриндік  жүйе 2 https://youtu.be/T3ZUuR5ZPKo 

1249 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология  "DSA. Пневмококкты менингит".  1 бөлім https://youtu.be/MlGoZDvk-N8 

1250 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология  "DSA. Пневмококкты менингит".  2 бөлім https://youtu.be/RZUTzjjeX_o 

1251 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
"Виртуалді науқас әдісін қалыпты физиология 

кафедрасында қолдану" 1 бөлім
https://youtu.be/9LUTaNUnHu8 

1252 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология
"Виртуалді науқас әдісін қалыпты физиология 

кафедрасында қолдану"   2-бөлім
https://youtu.be/Ue4F7gU1yMM 

1253 Қалыпты физиология Бакалавриат

Жалпы  

медицина/Стоматология/Қоғамдық 

денсаулық сақтау/Мейіргер ісі

Физиология

Айнагүл Бурумбаева жүрек жеткіліксіздігіклиникалық 

жағдайының мысалында Case study әдістемесін 

пайдалану

https://youtu.be/WjSCXEn6fEo

1254 Радиология және ядролық медицина Бакалавриат Жалпы медицина Радиология негіздері Рентгенология 1 бөлім https://www.youtube.com/watch?v=-Lh9R5z-Zs0

1255 Радиология және ядролық медицина Бакалавриат Жалпы медицина Радиология негіздері Рентгенология 2 бөлім https://www.youtube.com/watch?v=73nIciBaNB4

1256
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Балалардағы есекжем https://youtu.be/suEuYND9Org

1257
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Балалардағы бронхит https://youtu.be/ZARdREOWccA

1258
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Балалардағы Гипотиреоз https://youtu.be/TGc6Cx8ogWs

1259
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Жас балалардың дұрыс тамақтануы http://www.med-edu.ru/pediatr/

1260
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары
Бала жасындағы ауруларды ықпалдастыра жүргізудің 

операциялық рәсімдерінің стандарттары
https://youtu.be/uRxNaeMps0I

https://youtu.be/vFRZUENT8Do
https://youtu.be/4k4VKnn6L2s
https://youtu.be/1_PhIA-LPk8
https://youtu.be/XhHWBZ_HRgQ
https://youtu.be/lJ22ovYGnz4
https://youtu.be/jYsarOXRGtY
https://youtu.be/qx2K27Chf88
https://youtu.be/KlCFXFd8wPg
https://youtu.be/kbnApi8e_1g
https://youtu.be/hmuYTEw3--Y
https://youtu.be/xZ45h5bPA54
https://youtu.be/t2D6C6shv6M
https://youtu.be/fUJ94l6k8xA
https://youtu.be/1Hzx7hJ__jU
https://youtu.be/3qM-dKPokuc
https://youtu.be/hR7w46-lzi0
https://youtu.be/9-bJL0FC3dU
https://youtu.be/MV1x_rUzpgI
https://youtu.be/56KIWd5EtMQ
https://youtu.be/R5wE18uVwys
https://youtu.be/W93RkOO4ZR4
https://youtu.be/iNddAE6n8zY
https://youtu.be/UJvCO3cPCzU
https://youtu.be/W_emYHSVMb0
https://youtu.be/HVQuzoJ7uHE
https://youtu.be/T3ZUuR5ZPKo
https://youtu.be/MlGoZDvk-N8
https://youtu.be/RZUTzjjeX_o
https://youtu.be/9LUTaNUnHu8
https://youtu.be/Ue4F7gU1yMM
https://youtu.be/WjSCXEn6fEo
https://www.youtube.com/watch?v=-Lh9R5z-Zs0
https://www.youtube.com/watch?v=73nIciBaNB4
https://youtu.be/suEuYND9Org
https://youtu.be/ZARdREOWccA
https://youtu.be/TGc6Cx8ogWs
http://www.med-edu.ru/pediatr/
https://youtu.be/uRxNaeMps0I


1261
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Жас балалардың дұрыс тамақтануы https://youtu.be/H_8P190oZDg

1262
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары
Стридор бала жасындағы ауруларды ықпалдастыра 

қарау
https://youtu.be/1NS6H2avL0Y

1263
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары
Бала жасындағы ауруларды ықпалдастыра қарау 1-

бөлім, 3-тақырып
https://youtu.be/fGmSzx3zUck

1264
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Спейсер https://youtu.be/IAJhRZpZJ_E

1265
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары
ИВБДВ Бала жасындағы ауруларды ықпалдастыра 

қарау 1-бөлім, 4.2-тақырып
https://youtu.be/lyfon4HEhsI

1266
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары
ИВБДВ Бала жасындағы ауруларды ықпалдастыра 

қарау 1-бөлім, 4.3-тақырып
https://youtu.be/-2KoBcQtihM

1267
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары
Бала жасындағы ауруларды ықпалдастыра қарау 

Диарея, 1
https://youtu.be/B2qZwj_Fxy4

1268
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары
Бала жасындағы ауруларды ықпалдастыра қарау 

Диарея, 2
https://youtu.be/0Es94YXE0AU

1269
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары
Бала жасындағы ауруларды ықпалдастыра қарау 

Диарея, 3
https://youtu.be/GRCVrgp0p_o

1270
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары
Бала жасындағы ауруларды кешенді емдеу Диарея, 

баланың жағдайын қалай бағалау керек
https://youtu.be/Eu1KX-egW7w

1271
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары
Бала жасындағы ауруларды ықпалдастыра қарау 

Диарея, 4
https://youtu.be/OFiGu-FHCVs

1272
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары
Бала жасындағы Жаңа туған нәрестелердің сарғаюы 

ауруларын ықпалдастыра қарау
https://youtu.be/WrztArOyVjY

1273
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары
Бала жасындағы ауруларды ықпалдастыра қарау 

нәрестені бағалау
https://youtu.be/lYTFCxLjdm8

1274
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Балада ішек дисбактериозы https://www.youtube.com/watch?v=Iz3hdLXbxsw

1275
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары
Емшек сүтімен қоректенетін балалардағы тамақ 

аллергиясы
https://www.youtube.com/watch?v=bgqx2cp9ybI

1276
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Балалардағы жүйке жүйесінің бұзылуының 10 белгісі https://www.youtube.com/watch?v=NwEvUQZnWfU

1277
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Балалардағы ацетонемиялық синдром https://www.youtube.com/watch?v=5VLqLHb8DpA

1278
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Бала емізетін ананың тамақтануы https://www.youtube.com/watch?v=bgqx2cp9ybI

1279
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Аллергиялық балаларға арналған дәрілік қоспалар https://www.youtube.com/watch?v=IHlgbrI0pOs

1280
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Баланы алғашқы тамақтандыру https://www.youtube.com/watch?v=HVDKEytsZsY

1281
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Бала емізетін ананың тамақтануы туралы 10 кеңес https://www.youtube.com/watch?v=yWQ-0ptRBG4

1282
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Нәрестедегі тамақ аллергиясы https://www.youtube.com/watch?v=JLjS6DpFyzI

1283
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Іштің кебуі у младенца, колики https://www.youtube.com/watch?v=ZK8u9qKTGC4

1284
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Тетрада Фалло https://youtu.be/Ls1W6P67HxA

1285
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Атриальды септальды ақау https://youtu.be/92D6tAyyjpg 

1286
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Зәр шығару жолдарының инфекциясы https://youtu.be/1Rp-Rq84WyY

1287
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Зәр шығару жолдарының инфекциясы, емдеу https://youtu.be/88lwHUbOi7I

1288
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Цистит https://youtu.be/MPExASfJqxU 

1289
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Пневмония https://youtu.be/bARIxZEQVm0 

1290
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Пневмония https://youtu.be/jqAlaU3NpXI 

1291
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Бронхит https://youtu.be/b3S1wJMcDcY 

1292
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Обструктивті бронхит https://youtu.be/Bkf7q8GUSrg 

1293
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Балалардағы жөтел https://youtu.be/x8YliixuFAQ 

1294
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Астмоидты тыныс алу https://youtu.be/dpU1BfN1YAI 

1295
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Спейсер ИВБДВ https://youtu.be/F-II7OYybDY 

1296
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Жедел стенозды ларингит https://youtu.be/B8x_hWwElB4

1297
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Жарма https://youtu.be/NaV3vUu_9nM 

1298
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Клиникалық көрініс қант диабеті-гипергликемия https://youtu.be/HTHjjZhi_Gw 

1299
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Қант диабеті: себептері, белгілері, емі https://youtu.be/tNIo1I8KecU 

1300
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Қант диабеті: патогенез, себептері, белгілері https://youtu.be/I8BY_4Tp3AA 

1301
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Жалпы практика дәрігерінің тәжірибесіндегі қайталама гипокортицизмhttps://youtu.be/BXjOxYz54as 

1302
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Балалардағы артериялық гипертензия https://youtu.be/eg2A7FnlsKg 

1303
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Балалардағы бүйрек үсті безінің аурулары https://youtu.be/Fg5kaEN6EgM

1304
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Тиреотоксикоз https://youtu.be/sbctA_l9qCw

1305
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Балалардағы тиреотоксикоз https://youtu.be/TGc6Cx8ogWs 

1306
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Гипотиреозды емдеу https://youtu.be/cHOyeCPn00Q 

https://youtu.be/H_8P190oZDg
https://youtu.be/1NS6H2avL0Y
https://youtu.be/fGmSzx3zUck
https://youtu.be/IAJhRZpZJ_E
https://youtu.be/lyfon4HEhsI
https://youtu.be/-2KoBcQtihM
https://youtu.be/B2qZwj_Fxy4
https://youtu.be/0Es94YXE0AU
https://youtu.be/GRCVrgp0p_o
https://youtu.be/Eu1KX-egW7w
https://youtu.be/OFiGu-FHCVs
https://youtu.be/WrztArOyVjY
https://youtu.be/lYTFCxLjdm8
https://www.youtube.com/watch?v=Iz3hdLXbxsw
https://www.youtube.com/watch?v=bgqx2cp9ybI
https://www.youtube.com/watch?v=NwEvUQZnWfU
https://www.youtube.com/watch?v=5VLqLHb8DpA
https://www.youtube.com/watch?v=bgqx2cp9ybI
https://www.youtube.com/watch?v=IHlgbrI0pOs
https://www.youtube.com/watch?v=HVDKEytsZsY
https://www.youtube.com/watch?v=yWQ-0ptRBG4
https://www.youtube.com/watch?v=JLjS6DpFyzI
https://www.youtube.com/watch?v=ZK8u9qKTGC4
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FLs1W6P67HxA%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D4c954b3ba6b6ca69&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/Ls1W6P67HxA
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252F92D6tAyyjpg%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D12dae5b191bfcfd2&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/92D6tAyyjpg
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252F1Rp-Rq84WyY%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Db711d860a8d49061&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/1Rp-Rq84WyY
https://youtu.be/88lwHUbOi7I
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FMPExASfJqxU%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D2a4f41d4d4eb7e73&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/MPExASfJqxU
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FbARIxZEQVm0%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D53906d432bf481ec&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/bARIxZEQVm0
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FjqAlaU3NpXI%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Daa4608886084c2fe&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/jqAlaU3NpXI
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252Fb3S1wJMcDcY%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D36dc6c311efcc299&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/b3S1wJMcDcY
https://youtu.be/Bkf7q8GUSrg
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252Fx8YliixuFAQ%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D5c082066a20b9552&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/x8YliixuFAQ
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FdpU1BfN1YAI%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D89f2a3df5529df0e&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/dpU1BfN1YAI
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FF-II7OYybDY%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D7b4adad2c442ce6b&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/F-II7OYybDY
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FB8x_hWwElB4%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D37f2c6f2ba163e9b&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/B8x_hWwElB4
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FNaV3vUu_9nM%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Df982e29639cdb371&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/NaV3vUu_9nM
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FHTHjjZhi_Gw%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Df6f183dd941d26d9&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/HTHjjZhi_Gw
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FtNIo1I8KecU%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D5b7200c8ce754ce3&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/tNIo1I8KecU
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FI8BY_4Tp3AA%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D04bafc9e4aab3109&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/I8BY_4Tp3AA
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FBXjOxYz54as%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dff3fecf23ce1694c&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/BXjOxYz54as
https://youtu.be/eg2A7FnlsKg
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FFg5kaEN6EgM%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D8113d43feaf5db52&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/Fg5kaEN6EgM
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FsbctA_l9qCw%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dfe2399e1ddf10194&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/sbctA_l9qCw
https://youtu.be/TGc6Cx8ogWs 
https://youtu.be/cHOyeCPn00Q


1307
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Гипотиреоз: патогенез, белгілері, диагнозы және емі https://youtu.be/LscW9RypCBM 

1308
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Гипотиреоз https://youtu.be/-vjCPPexAzc 

1309
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Жедел миелоидты лейкемия https://youtu.be/tJyZ4TL3iu0 

1310
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Жедел миелобластикалық және лимфобластикалық лейкемияhttps://youtu.be/kvzoTyy60Gk 

1311
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпура https://youtu.be/noTnZgz2-_k  

1312
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары
Идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпураның 

диагностикасы мен терапиясына заманауи көзқарас
https://youtu.be/sjFyw_WEpqI 

1313
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпура https://youtu.be/JCLo1si5ago 

1314
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Ауру Шенлейна-Геноха https://youtu.be/1SMKzF8BJj8 

1315
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Геморрагиялық васкулит https://youtu.be/Ru7KADyfUqU

1316
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Бронхтың обструктивті синдромы: диф.диагностика және емдеуhttps://youtu.be/r5408hQdWbE

1317
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Бастапқы иммун тапшылығы: патогенез, клиника, емдеуhttps://youtu.be/BPXYhacsLDI 

1318
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Иммун тапшылығы 10 белгілері https://youtu.be/EgZu_weruR8 

1319
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Квинка ісінуіне және жедел аллергиялық реакцияға көмекhttps://youtu.be/pPDyfHTC-y8 

1320
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Квинкке Ісіну https://youtu.be/uofWwPMlVQM 

1321
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Уртикария және ангиоэдема https://youtu.be/34c94LZPE1c 

1322
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Балалардағы есекжем https://youtu.be/wapoXiKRWuM 

1323
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Ақуыз-энергетикалық жетіспеушілік https://youtu.be/t1ziEH9kQ-U 

1324
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары COVID 19: белгілері, емі, алдын-алу https://youtu.be/h27J2JOcsEU  

1325
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Жедел пиелонефрит https://youtu.be/c6lu8jFHxYE 

1326
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Стрептококктан кейінгі гломерулонефрит https://youtu.be/oaLamVNJ8SA

1327
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Бронх демікпесі https://youtu.be/JxnE-njNsQk 

1328
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Бронх демікпесі https://youtu.be/BMToUGx5dng 

1329
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Балалардағы туа біткен жүрек ақаулары
https://klinikarassvet.ru/patients/video/sofya-krupyanko-o-vrozhdennykh-porokakh-

serdtsa-u-detey/

1330
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Ревматикалық қызба https://youtu.be/XMsPL9THU40

1331
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Балалардағы есекжем https://www.youtube.com/watch?v=wapoXiKRWuM 

1332
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Бронх демікпесі https://www.youtube.com/watch?v=BMToUGx5dng 

1333
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Тұмау және ЖРВИ https://www.youtube.com/watch?v=OUv_ap9GWp8

1334
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Атопиялық дерматит https://www.youtube.com/watch?v=56-inJDscu4

1335
 Пульмонология және нефрология 

курстары бар балалар аурулары

Бакалавриат, 

Интернатура, 

Резидентура

Педиатрия Балалар аурулары Балалардағы созылмалы іш қату https://youtu.be/4SOpzcc4zK0

1336 Медицина негіздері кафедрасы Бакалавриат Жалпы медицина Клиникаға кіріспе Көктамырішілік инъекцияны орындау әдістемесі https://video8.xirurgia.ru/flv/590.mp4

1337 Медицина негіздері кафедрасы Бакалавриат Жалпы медицина Клиникаға кіріспе
Шприцке дәрі-дәрмек жинау техникасы мен әдістемесі

https://video8.xirurgia.ru/flv/639.mp4

1338 Медицина негіздері кафедрасы Бакалавриат Жалпы медицина Клиникаға кіріспе Орындау уколов бұл бұлшық етін https://youtu.be/WE7HctZbUWc

1339 Медицина негіздері кафедрасы Бакалавриат Жалпы медицина Психология Дәрігердің пациенттермен коммуникативтік дағдылары https://youtu.be/XAzZZJi_kKU

1340 Медицина негіздері кафедрасы Бакалавриат Жалпы медицина Психология Дәрігердің пациенттермен коммуникативтік дағдылары https://youtu.be/NbxH39r08KA

1341 Медицина негіздері кафедрасы Бакалавриат Жалпы медицина Психология Дәрігердің пациенттермен коммуникативтік дағдылары https://youtu.be/-eHN42ZAZvI

1342 Медицина негіздері кафедрасы Бакалавриат Жалпы медицина Психология
Орта буын медицина қызметкерлерінің пациенттермен 

коммуникативтік дағдылары
https://youtu.be/jZAanTv3AQk

1343 Медицина негіздері кафедрасы Бакалавриат Жалпы медицина Психология "Коммуникативтік дағдылар.Жалпы ережелер" https://youtu.be/7n3NQDjX0jw

https://youtu.be/LscW9RypCBM
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https://youtu.be/tJyZ4TL3iu0
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https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FRu7KADyfUqU%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D62db8aff9b1d7f56&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
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https://youtu.be/34c94LZPE1c
https://youtu.be/wapoXiKRWuM
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https://youtu.be/c6lu8jFHxYE
https://youtu.be/oaLamVNJ8SA
https://youtu.be/JxnE-njNsQk
https://youtu.be/BMToUGx5dng
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