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«Астана медицина университеті» КеАҚ 

 Ғылыми кеңесімен бекітілген 2022 жылғы  

«30» маусымдағы №6 хаттамасы. 
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1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

Ұлттық біліктілік шеңбері бойынша біліктілік 

деңгейі 
VI 

Жоғары білім профилі Денсаулық сақтау 

Білім беру бағдарламасының коды В087 

Білім беру бағдарламасының атауы 6В10108 - Стоматология 

Бағдарламаны іске асыру мерзімдері 2022-2028 гг. 

Білім беру бағдарламасының миссиясы Стоматологиялық көмек көрсету кезінде қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыруға, 

тәжірибеде ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың жетістіктерін пайдалануға, 

өмір бойы оқуды жалғастыруға қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау. 

Білім беру бағдарламасының мақсаты Стоматологиялық бейіндегі білікті кадрлармен қамтамасыз ету. 

ББ аккредиттеу және сертификаттау "Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі"НУ 

Қазақстан, Нұрсұлтан қ., 2022 жылғы 24-26 мамыр аралығында 

https://iaar.agency/ 

https://iaar.agency/registry?_token =  

Білім беру бағдарламасын меңгергісі келетін 

адамдардың алдыңғы білім деңгейіне 

қойылатын талаптар 

Жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік білім, орта білімнен кейінгі білім немесе жоғары 

білім.  

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Академиялық дәрежесі «Стоматология» білім беру бағдарламасы бойынша денсаулық сақтау бакалавры 

интернатураны аяқтағаннан кейін біліктілігі – «Жалпы практика стоматолог дәрігері». 

Маман лауазымдарының тізбесі Жалпы тәжірибелік тіс дәрігері.  

Медицина колледжінің оқытушысы (клиникалық пәндер емес). 

Кәсіби қызмет саласы Денсаулық сақтау ұйымдары.  

Білім беру ұйымдары (орта арнаулы және жоғары медициналық білім беру мекемелері) 

Кәсіби қызмет объектісі Ересектер мен балалар. 

 

https://iaar.agency/
https://iaar.agency/registry?_token


 

1. 1. ТҮЛЕКТІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ ЖӘНЕ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ 

 

Жалпы құзыреттер  № Қ 
Оқу нәтижелері (outcomes)  

Түлектер қабілетті болады: 

 1 
Жалпы білім беру 

саласындағы құзыреттер 
1.1 

Стоматолог-дәрігердің кәсіби қызметінде жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, 

экономикалық), медициналық-биологиялық және клиникалық ғылымдар саласындағы 

білімді пайдалану. 

2 Жеке және кәсіби даму 1.2 

Үздіксіз жеке және кәсіби өсуді қолдау, өмір бойы өзін-өзі бағалау және оқыту негізінде 

стоматологиялық көмек көрсету сапасын үнемі жақсарту үшін қажетті қасиеттерді 

көрсету. 

3 Қарым-қатынас дағдылары 1.3 

Пациенттермен, әріптестермен, пациенттердің туыстарымен, халықтың әртүрлі әлеуметтік 

топтарының өкілдерімен қарым-қатынас жасай білу; медициналық этика мен деонтология 

қағидаттарын сақтай отырып, балалық шақтағы және ересектердегі пациенттердің 

психофизиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, стоматологиялық практикада 

коммуникативтік дағдыларды меңгеру; командада жұмыс істей білу, өз көзқарасын дұрыс 

қорғай білу ,иссаға келе білу, өз пікірін пікірімен байланыстыра білу ұжымның жаңа 

шешімдерін ұсыну. 

4 
Ұйымдастыру-басқару 

құзыреттері 
1.4 

Топтың жұмысын, оқу ортасын және медициналық көмек көрсету жүйесін жақсартатын 

көшбасшылық қасиеттерді көрсету; дәрігердің кәсіби қызметінде менеджмент, маркетинг, 

медициналық аудит, медициналық сақтандырудың негізгі принциптерін іске асыру.  

 

 

 

Арнайы құзыреттер №К  
Оқу нәтижелері (outcomes)  

Түлектер қабілетті болады: 

1 Пациенттерге кеңес беру АҚ-1 

1.1 Аурудың тарихын жинау, пациентті стоматологиялық тексеруден өткізу, пациенттердің 

жағдайын бағалау, клиникалық пайымдаулар мен шешімдер қабылдау, пациентке 

түсініктемелер мен кеңестер беру. 

1.2 Пациенттің соматикалық және стоматологиялық мәртебесін бағалау, медициналық 

құжаттаманы ресімдеу, әртүрлі жастағы пациентті немесе оның заңды өкілін медициналық 

қызметтер шеңберінде диагностикалық іс-шараларды жүргізу туралы хабардар ету. 

1.3 Стоматологиялық практикадағы зерттеу әдістерінің көрсеткіштерін, қарсы 

көрсеткіштерін, тәуекелдерін және диагностикалық маңыздылығын түсіндіру. 
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Арнайы құзыреттер №К  
Оқу нәтижелері (outcomes)  

Түлектер қабілетті болады: 

1.4 Бейінді мамандармен кеңесу немесе клиникалық және эпидемиологиялық көрсеткіштер 

бойынша ауруханаға жатқызу мәселесін шешу мақсатында пациент-орталықтандырылған 

клиникалық бағалау жүргізу және пациенттерді басқару тактикасының жоспарын жасау. 

1.5 Медициналық қызметтер шеңберінде аурулары бар әр түрлі жастағы пациенттерге 

еңбекке қабілеттілігінен уақытша және тұрақты айырылу, медициналық-әлеуметтік 

сараптама сараптамасын жүргізу. 

2 

Клиникалық белгілерді 

бағалау 

АҚ -2 Стоматологиялық аурулардың негізгі белгілері мен синдромдарын анықтау, жетекші 

синдром бойынша дифференциалды диагностика жүргізу, аурулар мен денсаулыққа 

байланысты проблемалардың халықаралық статистикалық жіктелуін ескере отырып, 

клиникалық диагноз қою үшін зерттеу нәтижелерін түсіндіру. 

3 

Шұғыл медициналық көмек 

көрсету 

АҚ -3 Өмірге қауіп төндіретін жағдайларда әр түрлі жастағы пациенттерге, сондай-ақ төтенше 

жағдайларда, эпидемияларда және жаппай зақымдану ошақтарында халыққа алғашқы және 

шұғыл медициналық көмек көрсету. 

4 

Емдеу АҚ -4 Диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамаларына сәйкес медициналық қызметтер 

шеңберінде стоматологиялық аурулары бар әртүрлі жастағы пациенттерге медициналық 

көмек көрсету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Әр түрлі жастағы пациенттерде жергілікті анестезия әдістерін жүргізу 

5.2 Тіс кариесін және қатты тіс тіндерінің, соның ішінде балалардағы кариозды емес 

зақымдануларды емдеу 

5.3 Балалардағы жарықтар мен соқыр шұңқырларды герметизациялау 

5.4 Күрделі тіс кариесін емдеу, соның ішінде балаларда. 

5.5 Гигиеналық және периодонтальды индекстерді анықтау 

5.6 Пародонт ауруларын, соның ішінде балалармен мен жасөспірімдерде емдеу 

5.7 Ауыз қуысының шырышты қабығының және еріннің қызыл шекарасының ауруларын 

емдеу, соның ішінде балалар мен жасөспірімдерде. 



Арнайы құзыреттер №К  
Оқу нәтижелері (outcomes)  

Түлектер қабілетті болады: 
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Медициналық 

манипуляциялар жүргізу 

 

 

 

АҚ -5 

5.8 Зертханалық зерттеулер үшін материал алу 

5.9 Тіс жұлу (тіс түбірі), оның ішінде балаларда 

5.10 Синусын тесу кезінде фистула пластикасы. 

5.11 Үшінші азу тістің шығуы қиын болған кезде «қалпақшаны» кесу 

5.12 Тістерді, жақтарды, оның ішінде балаларда иммобилизациялауды, бекітуді жүргізу 

5.13 Бет пен ауыз қуысының жараларын, соның ішінде балалар мен жасөспірімдерді 

алғашқы хирургиялық емдеу 

5.14 Жақ-бет аймағының, оның ішінде балалардағы қабыну ошақтарын ашу, дренаждау 

5.15 Сілекей безінің шығару түтігін зондтау және бугирлеу жүргізу 

5.16 Науқасты протездеуге, хирургиялық араласуға дайындау 

5.17 Тістің қатты тіндерін әртүрлі материалдардан жасалған жасанды тәждерге 

одонтопрепарациялау 

5.18 Заманауи құйма материалдармен, оның ішінде балалардан бедерлерді алу 

5.19 Алынбайтын конструкцияларды жабдықтау және бекіту (уақытша және тұрақты) 

5.20 Орталық жақ қатынасын анықтау 

5.21 Алынбалы протездердің балауыз құрылымын тексеру 

5.22 Алынбалы протездерді тапсыру және түзету 

5.23 Жұмыс, көмекші, ажыратылатын және диагностикалық модельдерді құю. 

5.24 Ортодонтиялық аппараттың бұрандасын белсендіру 

5.25 Ауыз қуысындағы ортодонтиялық құрылымдарды жабдықтау және бекіту 

5.26 Бедерлерді алу 

5.27 Алынбалы ортопедиялық конструкцияларды дайындаудың клиникалық-зертханалық 

кезеңдері 

5.28 Әр түрлі жастағы науқастарда импульсті және қан қысымын өлшеу 

5.29 Естен тануға көмек көрсету 

5.30 Күйреуге көмек көрсету 

5.31 Анафилактикалық шок үшін алғашқы медициналық көмек 

5.32 Гипертониялық дағдарысқа көмек көрсету 

5.33 Сыртқы қан кетуді уақытша тоқтату 

5.34 Ауыздан ауызға жанама жүрек массажы және желдеткіш 

5.35 Амбу қапшығымен жанама жүрек массажы және желдеткіш 
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Арнайы құзыреттер №К  
Оқу нәтижелері (outcomes)  

Түлектер қабілетті болады: 

5.36 Бұлшықет ішіне, көктамыр ішіне, тері ішіне, тері астына инъекция жасау 

5.37 Жарақат алған кезде сплинт жасау 

6 

Этикалық және құқықтық 

принциптерді қолдану 

АҚ -6 Қоғамда қабылданған моральдық және құқықтық нормаларды ескере отырып, кәсіби 

қызметті жүзеге асыру; дәрігерлік әдеп қағидаларын, құпия ақпаратпен жұмыс істеу 

жөніндегі заңдар мен нормативтік құқықтық актілерді сақтау; дәрігерлік құпияны сақтау 

7 

Науқас ауруының 

психологиялық және 

әлеуметтік аспектілерін 

бағалау 

АҚ -7 Пациенттердің денсаулығы мен өмір сүру сапасына әсер ететін психологиялық және 

әлеуметтік факторларды ескеру әртүрлі жағдайлар мен аурулардағы әртүрлі жастағы 

пациенттерге психоэмоционалды қолдау көрсетеді 

8 

Ақпарат пен ақпараттық 

технологияларды тиімді 

пайдалану 

АҚ -8 Пациенттердің медициналық құжаттамасының деректерін талдау және мониторингілеу 

және көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасын жақсарту үшін практикалық 

қызметте ақпараттық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану. 

9 

Ғылыми зерттеулер 

жүргізу дағдылары 

АҚ -9 Ақпараттық деректер базасында ақпаратты тиімді іздеуді жүзеге асыру, ғылыми 

деректерге талдау жүргізу, зерттеу және аналитикалық тәсілді көрсету және қазіргі 

заманғы статистикалық бағдарламалар негізінде деректерді статистикалық өңдеуді 

жүргізе білу. 

10 

Салауатты өмір салтын 

насихаттау АҚ -10 

Халық арасында стоматологиялық аурулардың алдын алу бойынша іс-шаралар жүргізу, 

әртүрлі жастағы пациенттерді диспансерлеу, халықпен санитарлық-ағарту жұмыстарын 

жүргізу. 

 


