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Тҥйін: Мақалада  психиатрия және наркология пәндерђнен сабақ беру жоғарғы оқу мекемеде кӛрсетђлген. Ауру мен саулықтың 
биопсихосоциальдђ моделђ, саноцентриялық парадигма және ментальды санология тусђнђктердђ жоғары оқуға енгђзу. 
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БИОСТАТИСТИКА ІЛІМІ -  СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМҒА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ БІРДЕН-БІР ЖОЛЫ 
 

Мақалада медициналық деректерге статистикалық талдау жүргізудің қазіргі жағдайы мен болашағы жӛнінде сӛз болады. 
Заманауи медициналық ғылым дәлелді медицинаның талаптары мен принциптерін жүзеге асыруға бағытталған. Медициналық 
жоғарғы оқу орындары стуленттері мен бітірушілері биостатистиканың негізгі ұғымдарын және статистикалық талдау 
дағдыларын меңгерулері тиіс. Тек сонда ғана олар медицина саласындағы ғылыми зерттеу жұмысының мәнін түсіне алады. 
Медициналық - биологиялық деректерді қолданбалы компьютерлік статистикалық бағдарламалар пакетінде ӛңдеу 
статистикалық талдауды меңгерудің негізі болып саналады.  
Түйінді сөздер: дәлелді медицина, статистикалық талдау, биостатистика, статистикалық бағдарламалар пакеті. 
 

Ғылым – бұл ұйымдастырылған білім 
Герберт Спенсер, ағылшын философы 

 
Ӛзектілігі. Ғылыми негђзделген медицинаның заманауи 
тҧжырымдамасы қазђргђ кездегђ медицина жоғары оқу 
орындары студенттерђ мен бђтђрушђлерђнђң алдына бђлђм мен 
ғылымды ҧштастыра отырып, ертеңгђ кҥннђң жан-жақты, 
бәсекелестђкке қабђлеттђ маман болып шығуын талап етедђ. 
Республиканың бђлђм жҥйесђнђң Болондық бђлђм ҥрдђсђне енуђ 
жоғары медициналық оқу орындарындағы оқу ҥрдђсђне 
едәуђр тың ӛзгерђстер алып келдђ. Ол оқу жоспарларына 
бђлђмнђң жаңа мазмҧндарын, яғни жаңа пәндердђ енгђзу 
арқылы кӛрђндђ.Сондай пәндердђң бђрђ – биостатистика 
пәнђ. Биостатистика ђлђмђн бҥгђнгђ студент, ертеңгђ болашақ 
медицина саласының мамандарының қажеттђ деңгейде 
игеруђ маңызды мәселе. 
Материалдар.  Медициналық басылымдардағы мақалалар, 
ҚазҦМУ студенттерђнђң оқу ҥрдђсђ. 
Болашақ медицина саласының қызметкерлерђ ҥшђн аталған 
пәннђң мазмҧнымен таныс болып қана қоймай, оны 
меңгерудђң қажеттђлђгђ дәлелдђ медицинаның принциптерђне 
сәйкес талас тудырмайтын мәселе.Әрине, негђзђ 
математикалық статистика элементтерђ болып саналатын 
пәнге деген кӛзқарас алғашқы кезде студенттердђң 
барлығында бђрдей оң болмағаны рас.Студенттердђң кӛбђсђ 

бҧл пәндђ бӛтен тҥсђнђксђз нәрсе ретђнде қабылдап және 
бҧның оларға болашақта не ҥшђн қажет болатынын бҧлдыр 
елестетђп келдђ. Алайда, медицинаның негђзђ болып 
саналатын биология ђлђмђнђң ерекшелђктерђмен, клиникаға 
дейђнгђ ђргелес пәндердђң мазмҧндарымен тығыз 
байланыстыра отырып берђлетђн пәннђң негђзгђ ҧғымдары 
мен сҧрақтары студенттер ҥшђн ӛздерђнђң бђлђм деңгейлерђн 
қосымша сараптауларына септђгђн тигђзедђ, пәндђ жеткђлђктђ 
дҧрыс тҥсђнулерђне ықпал етедђ. Пәннђң анықталған 
мазмҧнына сәйкес студенттер медициналық 
басылымдардан алынған әртҥрлђ клиникалық есептерге, 
мәселенђң қойылуына байланысты статистикалық 
талдаулар жҥргђзу арқылы пәнге деген 
қызығушылықтарының артатыны байқалды.Университетте  
студенттердђң ғылыммен шҧғылдану мәселесђ қазђргђ таңда 
ӛзектђ мәселелердђң бђрђ болып отыр. Ӛткен оқу жылында 
Ресейге халықаралық ғылыми конференцияларға қатысып 
келген жалпы медицина мамандықтарының студенттерђ 
олардың жҧмыстарында статистикалық талдаудың бђрђншђ 
кезекте тҧрғанын айтып тамсанып келген едђ. 
Қазђргђ таңда дәлелдђ медицинаның принциптерђне сәйкес, 
медициналық басылымдарда медициналық-биологиялық 
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бақылаулар мен тәжђрибелердђң нәтижелерђ келтђрђлетђн 
мақалаларла статистикалық талдаудың болуы талап етђледђ. 
Мәселен, ресейлђк және отандық ғылыми-практикалық 
журналдарда басылған мақалаларда кездесетђн 
статистикалық талдауға қатысты ҥзђндђлер келтђрейђк. 
1.«Полученные данные были проверены на нормальность 
распределения и равенство генеральных дисперсий. 
Сравнение результатов проводилось с использованием 
параметрического t-критерия Стьюдента для зависимых 
выборок.» [3] 
Әрине, бђз бҧл жерде таңдалынған статистикалық 
критерийдђң дҧрыс немесе бҧрыс қолданылғаны жӛнђнде сӛз 
еткелђ отырғанымыз жоқ.Бђздђң мақсатымыз, осындай 
тҥрдегђ басылымдарды студенттер ӛз беттерђмен тҥсђнђп, 
талдай бђлсе екен деймђз.1-жағдайда студент (сол сияқты 
кез-келген медицина саласының қызметкерђ) Стьюдент 
критерийђнђң қолданылу шекараларын жетђк бђлулерђ керек. 
2.«При статистическом анализе достоверная корреляция 
(p<0,05) была отмечена между соотношением 
гемоглобин/эритроциты, тромбоциты/лейкоциты, 
тромбоциты/нейтрофилы (прямая зависимость).Обратная 
зависимость (p<0,05) − в группах лимфоциты/лейкоциты, 
нейтрофилы/лейкоциты. При оценке гомеостаза у 
большинства исследуемых больных (n=14) изменения в 
костно-суставной системе относились к 3 классу (в среднем 
степень по 
вреждения =55%).» [4].  
2-жағдайда корреляциялық тәуелдђлђк, оның тҥрлерђ және 
корреляция коэффициентђнђң мәндђлђгђ жӛнђндегђ 
жорамалды тексере алу қажет және мәндђлђк деңгейђ p-ға 
кӛңђл бӛлу керек. 
3.«Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием программного пакета Statistica for Windows, 
Release 7.0. Количественные данные представлены в виде 
медианы и интерквартильного размаха (Mа}IQI). 
Качественные данные представлялись в виде абсолютных 
(n) и относительных значений (%). Достоверность различий 
количественных показателей определялась при помощи 
критерия Манна-Уитни (сравнение двух несвязан- 
ных групп), критерия Краскела-Уоллиса (сравнение трех и 
более групп). Результаты считались статистически 
достоверными при р<0,05. Статистическую значимость 
межгрупповых различий по качественным признакам 
оценивали с применением точного критерия Фишера и χ2. 
Взаимосвязь количественных признаков изучалась в ходе 
корреляционного анализа с использованием коэффициента 
ранговой корреляции  Спирмена. Проверка гипотез 
осуществлялась при уровне статистической значимости 
0,05.» [5]   
Бҧл жағдайға мҧқият кӛңђл бӛлу керек, себебђ кӛптеген, тђптђ 
барлық десе де болады, басылымдарда орта мән, 
стандарттық ауытқу, стандарттық қате есептеледђ және 
Стьюдент критерийђнђң қолданылғаны жӛнђнде айтылады. 
Ал, мҧнда медиана, квартильаралық қҧлаш сияқты сандық 
сипаттамалар және Манн-Уитни мен Крускал-Уоллис 
критерийлерђнђң, сол сияқты Фишердђң дәл критерийђ,  
χ2.критерийђ қолданылғаны айтылады. Корреляциялық 
тәуелдђлђктђ Спирменнђң рангђлђк корреляция коэффициентђ 
арқылы анықтаған. Яғни, бҧл зерттеуде қалыпты таралу 

заңына бағынбайтын деректер жӛнђнде сӛз болып 
отырғанын тҥсђнуђмђз қажет. 
4. «Статистическая обработка включала вычисление 
средних величин и их ошибок, дисперсии. Достоверность 
отличий оценивалась при помощи t-критерия Стьюдента.» 
[6] 
5. «Статистический анализ данных проводили с 
использованием пакета прикладной программы Statistica, 
проводили корреляционный анализ. Результаты по группам 
представлены в виде средней (М) ± стандартное отклонение 
(SD). Статистически значимыми считали различия при p < 
0,05» 
[ 7]  
Инновациялық технологиялар заманында медициналық 
деректердђң берђлуђ мен жҥйеленуђ компьютерлђк қҧралдар 
арқылы жҥзеге асатындықтан дәрђгерлерге теориялық 
зерттеулермен қатар практикалық қызметђнде де 
медициналық деректердђ статистикалық талдау мәдениетђн 
жоғарылату қажеттђлђгђ туып отыр.Әлемде деректердђ 
талдауға бағытталған қолданбалы программалық 
жабдықтау белсендђ дамып келедђ, деректердђ сақтау және 
визуализациялау және оларды талдаудың 
нәтижелерђнстатистика теориясындағы жетђстђктер ретђнде 
беруде олар әралуан мҥмкђндђктердђ қолданып келедђ. 
Мҧндай программалық жабдықтаудың мысалы ретђнде 
статистикалық кәсђби SPSS, әмбебап Statistica пакеттерђн 
айтуға болады. Мҧның бәрђ дәлелдђ медицинаның 
принциптерђне сәйкес деректердђ талдаудың сандық 
деңгейђн ескеретђн ғылыми клиникалық зерттеулердегђ 
логикалық негђздеулерге жоғары талап қояды. Дәрђгерге 
статистикалық әдђстермен таныс болу керек және заманауи 
басылымдардың тђлђн тҥсђнулерђ қажет. Одан басқа, 
статистикалық ойлаудыңнегђзђ қалыптасуы керек, заманауи 
медицинаның методологиясын тҥсђнулерђ 
қажет.Бақылауларды жҥргђзудђң және олардың нәтижелерђн 
жҥйелеудђң заманауи әдђстерђнђң ӛте кӛптђгђ дәрђгер-
зерттеушђге аса биђк талаптар қояды. 
Биостатистика пәнђн оқыту маңыздылығы жете тҥсђнђктђ 
болу ҥшђн шетелдђк басылымдарда жиђ қолданылатын 
деректердђ ӛңдеу және талдауға арналған SPSS - Statistical 
Package for Social Science пакетђнде статистикалық талдау 
жасауды қарапайым мысалдар арқылы кӛрсетейђк. 
Пакет деректердђ талдауға қажеттђ барлық негђзгђ бӛлђмдердђ 
қамтиды, және кӛптеген шетелдђк және отандық жоғары оқу 
орындарында студенттерге деректердђ талдауға оқыту ҥшђн 
негђзгђ қҧрал болып табылады. 
Екђ ӛзара тәуелсђз немесе тәуелдђ және қалыпты таралған 
топтардың орта мәндерђн салыстыру арқылы, екђ топ 
арасындағы айырмашылықтың шынайылығын тексеру ҥшђн 
қолданылатын кең тараған статистикалық критерийлердђң 
бђрђ Стьюденттђң сәйкес жҧптаспаған және жҧптасқан t 
критерийђне мысал келтђрейђк. 
1-мысал. Қан тамырын кеңейтетђн кӛрсетђлђмђ бар 
нифедипин препаратының тәждђк артерияның диаметрђне 
ықпалын анықтау ҥшђн жҥргђзђлген тәжђрибенђң 
қорытындысы тӛмендегђ кестеде келтђрђлдђ. Бҧл жағдайда 
тексерђлетђн нӛлдђк жорамал, екђ топтың орта мәндерђнђң 
арасында статистикалық мәндђ айырмашылық жоқ, яғни 
нифедипин тәждђк артерияның диаметрђне әсер етпейдђ деп 
ҧйғарылады. 

 
Тәждђк артерияның диаметрђ, мм 

Плацебо Нифедипин 
2,5 2,5 
2,2 1,7 
2,6 1,5 
2,0 2,5 
1,8 1,4 
2,4 1,9 
2,3 2,3 
2,7 2,0 
2,7 2,6 
1,9 2,3 
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2,1 2,2 
 
Алынған деректердђ десте парағына енгђземђз. 
 

 
 

 
 
Нәтижелђ кестеден кӛрђп отырғанымыздай, салыстырылып 
отырған екђ топтың орта мәндерђнђң шамалары, стандарттық 
ауытқулар, орта мәндердђң сәйкес стандарттық қателерђ, бас 

жиынтықтың дисперсияларының бђртектђлђгђн тексеру 
ҥшђнFкритерийђ, р мәндђлђк деңгейђ жӛнђндегђ мәлђметтердђ 
статистикалық бағдарлама кӛмегђмен алдық. 

 
 
Бҧл кестеде ең маңыздысы р мәндђлђк деңгейђ (6-шы баған). 
Кестеден кӛрђп отырғанымыздай, плацебо мен нифедипиннђң 
арасында шынайы айырмашылық жоқ - р=0,199 > 0,05. 
Қорытынды. Салыстырылып отырған екђ топтың орта 
мәндерђнђң арасында статистикалық мәндђ айырмашылық 

жоқ, яғни нифедипин тәждђк артерияның диаметрђне ықпал 
етпейдђ. 
2-мысал.Тәуелдђ таңдамалар ҥшђн Стьюденттђң жҧптасқан t-
критерийђнђң қолданылуын препаратты қабылдағанға дейђн 
және препаратты қабылдағаннан кейђн артериялық қысымның 
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кӛрсеткђштерђнђң орта мәндерђнђң арасындағы 
айырмашылықтың шынайылығын тексеру арқылы кӛрсетейђк. 
Адельфан препаратының артериялық қысымға әсерђн алты 
аурудан тҧратын топта тексердђ. Тәжђрибе нәтижесђнде 

систолалық қысымның екђ вариациялық қатары алынды: 1-
қатар – препаратты қабылдағанға дейђнгђ кӛрсеткђштер, 2-
қатар – препаратты қабылдағаннан кейђнгђ кӛрсеткђштер. 

 
Бақылау 250 240 210 190 185 170 
Тәжђрибе 210 195 165 170 155 175 
 

 
 
Бҧл жағдайда мђндеттђ тҥрде Стьюденттђң жҧптасқан t-
критерийђн қолдану қажет.Бҧл әдђстђ «айырмалар әдђсђ» деп те 

атайды. Есептеуге тек қана ӛзгерђске ҧшыраған кӛрсеткђштер 
қолданылады.   
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Бҧл кестеде ең маңыздысы р мәндђлђк деңгейђ (9-шы баған). 
Кестеден кӛрђп отырғанымыздай- р=0,014 < 0,05. 
Қорытынды. Салыстырылып отырған екђ тәуелдђ топтың 
дейђнгђ және кейђнгђ кӛрсеткђштерђнђң орта мәндерђнђң 
арасында статистикалық мәндђ айырмашылық бар, яғни 

адельфан препараты артериялық қысымға маңызды әсер 
етедђ. 
Қазђргђ кезде медициналық университет бђтђрушђлерђ 
медициналық деректерге статистикалық талдау бойынша 
бђлђмдерђ жеткђлђксђз және тәжђрибенђ жоспарлау 
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негђздерђмен толық таныс емес, әдетте ғылыми мақалаларда 
берђлетђн статистикалық әдђстер мен нәтижелердђтиђсђнше 
бағалай алмайды. Жоғарыда айтып ӛткендей Казақстанның 
Болондық бђлђм ҥрдђсђне енуђ жақынарада дәрђгерлердђң 
биостатистика саласы бойынша бђлђмдерђнђң жеткђлђксђз 
екендђктерђне кӛңђл бӛлђне бастайды деп ойлаймыз. Осы 
уақытқа дейђн ӛздерђнђң медициналық бђлђмдерђн Еуропа 
және АҚШ елдерђне мойындату ҥшђн бђздђң бђтђрушђлер 
арнайы емтихан тапсырылулары керек. Тђптђ жақсы 
бђтђрушђлердђң ӛзђ биостатистика пәнђнен қосымша 
дайындықсыз бҧл емтиханды тапсыра алмайды. Егер 
бђтђрушђ әрђ қарай ғылыми жҧмыспен шҧғылдануды 
жоспарласа, бҧл мәселе тђптђ ӛткђр қойылуы мҥмкђн. Ғылыми 
конференцияларға қатысатын студенттђк ғылыми қоғам 
мҥшелерђнђң басым кӛпшђлђгђ ӛздерђнђң зерттеулерђнде тек 

сипаттама берумен шектеледђ, ал кейбђреулерђ алынған 
нәтижелердђ қалай дҧрыс берудђ, график тҧрғызуды 
бђлмейдђ. 
Ғылыми негђзделген медицинаның заманауи 
тҧжырымдамасы биометриялық зерттеулерсђз мҥмкђн емес. 
Ӛзђнђң зерттеу жҧмысын жазу және ғылыми әдебиеттерде  
оқылғандарды ой елегђнен дҧрыс ӛткђзђп, тҥсђнуқандай-да 
бђр кӛлемде статистикалық бђлђмнђң болуын қажет 
етедђ.Бђздђң студенттерђмђз бен бђтђрушђлерђмђз нақты 
қолданбалы бағдарламалар пакетђнде жҧмыс ђстей алуға 
ҥйренудђң және биостатистикадан жҥйелђ бђлђм алудың 
болашақта олардың ғылыми зерттеу жҧмыстарында 
қолайлы статистикалық әдђстђ сауатты таңдауға, қолдануға 
және алынған деректердђ адекватты тҥсђндђруге  қажет 
екенђн тҥсђнедђ деп сенгђмђз келедђ. 
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БИОСТАТИСТИКА- ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ 
 
Резюме: В статье излагается состояние дел и перспективы обучения статистическому анализу медицинских данных.Современная 
медицинская наука направлена на осуществление принципов и требований доказательной медицины. Выпускники и студенты 
медицинских вузов должны обладать основными понятиями биостатистики и навыками статистического анализа, только тогда 
они могут понять суть научно-исследовательской работы в области медицины. Обработка медико-биологических данных в 
пакетах прикладных компьютерных статистических программ является одним из необходимых путей освоения статистического 
анализа. 
Ключевые слова: доказательная медицина, статистический анализ, биостатистика, пакет статистических программ. 
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BIOSTATISTICS IS ONE OF THE WAYS OF FORMATION OF SCIENTIFIC INTEREST OF STUDENTS 
 
Resume: The article describes the state of affairs and prospects of studying the statistical analysis of medical data.Modern medical science 
focused on implementation of the principles and requirements of evidence-based medicine. Graduates and medical students should have the 
basic concepts of biostatistics and statistical analysis skills, only then they can understand the essence of research in the field of medicine. 
Processing of biomedical data in the packet of applied computer statistics programs is one of the necessary ways of mastering statistical 
education. 
Keywords: evidence-based medicine, statistical analysis, biostatistics,Statistical Package for Social Science.  
  


