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Кіріспе
Медицина ғылымының және практикалық денсаулық сақтаудың басым
бағыттарын дамыту жоғары ғылыми деңгейде ғылыми зерттеулерді жҥзеге
асырудың кепілі болып табылатын жоғары білікті ғылыми кадрларды қажет
етеді. Ғылыми біліктіліктің жоғары деңгейіндегі озық мамандар арқасында оқу
орындарында дәрігерлерді оқытудың ғылыми- әдістемелік деңгейі сақталып,
білім беру қызметтері нарығында, оның ішінде халықаралық деңгейде бәсекеге
қабілеттілігін қамтамасыз етеді
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2019
жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасында отандық
денсаулық сақтауға әлемдік озық стандарттары мен конценпцияларының
трансферті негізінде әдіснамалық кӛзқарастарды жаңғырту мен медициналық
ғылым мен ғылыми-медициналық кадрларды даярлауды жетілдіруге кӛп кӛңіл
бӛлінді. Негізгі мәселе кадрлармен қаматамасыз ету және сонымен қатар
сапалы кадрларды дайындау. Осы мақсатта 6D110100 «Медицина» тобының
медициналық мамандықтары бойынша кадрларды даярлау арқылы жаңа
ғылыми білімнің дамуына, бірегей зерттеулер жҥргізілуіне және ғылыми
қызметтің шекараларының кеңейюіне кӛп кӛңіл бӛлінуде. Бҥгінгі таңда
докторантурада оқу ҥрдісінің дамуы мен жетілдірілуі жҥріп жатыр, және осы
тұрғыда ҥміткерлердің дайындық деңгейі негізгі аспектілердің бірі болып
табылады. Денсаулық сақтау жҥйесін жетілдіру адам ресурстарының әлеуетін
нығайту арқылы Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілеттілігін нығайтуға
бағытталған денсаулық сақтау қозғалысының басты аспектісі болып табылады.
Бҥгінгі таңда докторантурада оқу ҥрдісінің дамуы мен жетілдірілуі жҥріп
жатыр, және осы тұрғыда ҥміткерлердің дайындық деңгейі негізгі аспектілердің
бірі болып табылады.
Қабылдау емтиханының мақсаттары:
Емтихан тапсырушылардың дәлелді медицина, биостатистика, медицинадағы
ғылыми зерттеулер, ғылыми- дәлелді негізде денсаулық сақтау жҥйелерін
ұйымдастыру және бақылау бойынша білімдерін анықтау.
Магистратураға тапсыру емтиханының бағдарламасы Мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандарты (МЖМБС – 2015, ҚР ДСМ) негізінде,
денсаулық сақтау жҥйесінің кадрлық қорынының кәсіби ҥздіксіз білім алу
жҥйесіне негізделіп, білім алушылардың дайындық деңгейін ескере отырып
құрастырылған және тӛмендегідей міндеті бар: ҥміткерлердің ғылыми
зерттеулерді ұйымдастыру мен жҥргізуге қойылатын, дәлелдемеге негізделген
ғылыми ақпарат негізіндегі заманауи тәсілдер мен талаптар бойынша білім
деңгейін анықтау.
Қабылдау емтиханының міндеттері:
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 Ғылыми зерттеулер әдістемесі негіздері саласындағы білім деңгейін және
дайындығын анықтау;
 Биостатистика саласындағы білім деңгейін және дайындығын анықтау;
 Педагогика саласында білім деңгейін және дайындығын анықтау.
Емтихан екі кезеңмен жҥргізіледі: 1) пәндер бойынша тестілеу: биостатистика,
ғылыми зерттеулер әдістемесінің негіздері, педагогика; 2) докторантураға
ҥміткердің жоспарланған диссертациялық зерттеуінің аннотациясын ұсыну
(қосымшалар 1, 2).
Биостатистика
Биостатистикаға кіріспе. Ықтималдықтар теориясынң негізгі тҥсініктері.
Жиынтық параметрлерін бағалау. Статистикалық жорамалдарды тексеру
негіздері. Сандық және сапалық кӛрсеткіштердің ӛзара байланысын зерттеу.
Дисперсиялық талдау негіздері. Параметрлік және параметрлік емес
критерийлер. Стандарттау әдісі, оның мәні мен қолданлуы. Корреляциялқ
талдау. Статистикалық зерттеудегі графикалық әдістер. Статистикалық
материалдарды
талдауда
компьютерлік
технологияларды
қолдану.
Медициналық-биологиялық экспериментте ӛлшемдер шкаласын пайдалану.
Жиынтықтық бағалау. Кешенді бағалау. Мақалалар мен диссертациялық
зерттеулерде статистикалық әдістерін қолдануға талдау жасау. Халық
денсаулығы статистикасы. Денсаулық сақтау жҥйесінің статистикасы.
Медициналық-биологиялық зерттеулер статистикасы.
Ғылыми зерттеулер әдістемесінің негіздері
Ғылыми зерттеулер саласындағы ұлттық және халықаралық құқық
негіздері: QPBR, GLP, GLP, GCLP және т.б. Медицинадағы ғылыми зерттеулер.
Қаржыландыру кӛздері бойынша ғылыми және зерттеу бағдарламалары.
Гранттарды табу және тарту. Ғылыми жобалар мен гранттық ӛтінімдерді жазу.
Зерттеулер әдіснамасы. Сипаттаушы және аналитикалық зерттеулер. Жҥйелік
шолу. Мета-анализ. Ақпаратты жинау. Деректерді ӛңдеу. Зерттеулер талдауы
және қорытындылар мен ұсыныстар. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының (ҒЗЖ)
нәтижелерін енгізу, зияткерлік құқықты қорғау (патенттеу). Ғылыми-зерттеу
жұмыстарын рәсімдеудің жалпы талаптары мен ережелері. Ғылыми-зерттеу
жұмыстарын рецензиялау. Ғылыми деректерді басылымға шығаруға дайындау.
Рецензияланатын басылымдарда жариялану, мақалаларды жазудың жалпы
ережелері. Әдістемелік сапаны бағалау, ғылыми зерттеулердегі қателердің
негізгі тҥрлері. Зерттеу нәтижелерін денсаулық сақтау тәжірибесі мен
саясатына енгізудің тәжірибелік механизмдері.
Педагогика
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Педагогиканың зерттеу нысаны мен пәні. Педагогиканың міндеттері.
Педагогика ғылымының жҥйесі. Педагогиканың басқа ғылымдармен
байланысы. Педагогиканың негізгі категориялары. Заманауи Қазақстандағы
білім беру жағдайы мен проблемалары. Білім беру сапасының кӛрсеткіштері.
Білім беру жҥйесін әлемдік стандарттарға сәйкес реформалау. Білім берудің
халықаралық ӛлшемдері. 2011-2020 жылдарға арналған Қазақстан
Республикасында білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы.
Қазақстандағы қашықтықтан білім беру технологияларын енгізу тәжірибесі.
Тұлғаны дамыту туралы жалпы теориялар. Тұлғаны дамытудың жас ерекшелік
теориялары. Тұлғаны дамыту және оның факторлары. Қоғамдық тәрбие беру
мәселелері, әлеуметтік ортаның тұлғаны қалыптастыруға әсері туралы
заңдылықтар. Қоғамдық тәрбиені іс жҥзінде ұйымдастыру. Әлеуметтік
педагогика. Отбасылық тәрбие мәселелері, отбасылық дағдарыс. Отбасындағы
ересектер мен балалар арасындағы қарым-қатынастың типтік ҥлгілері.
«6D110100 – МЕДИЦИНА» мамандығына түсу емтихан сұрақтарының
тізімі
БИОСТАТИСТИКА ПӘНІ БОЙЫНША:
1. Статистика пәні және әдісі. Статистика ілімінің негізгі ұғымдары.
2. Биологиялық статистика пәні, мақсаты және міндеттері.
3. Статистикалық деректердің тҥрлері: ҥздіксіз, дискретті. номиналды, реттік.
4. Ӛлшеу шкалаларының тҥрлері. Тәуелді және тәуелсіз деректер.
5. Бас
жиынтық
және
таңдама.
Таңдама
тәсіл.
Таңдаманың
репрезентативтілігі.
6. Варианта, жиілік, таңдама кӛлемі ұғымдары.
7. Вариациялық қатардың орталық тенденция кӛрсеткіштері: мода, орта мән
және медиана.
8. Вариациялық қатардың әртҥрлілік кӛрсеткіштері:дисперсия, стандарттық
ауытқу.
9. Вариациялық қатардың әртҥрлілік кӛрсеткіштері: бірінші және ҥшінші
квартильдер, квартильаралық интервал, вариация коэффициенті.
10. Ортаның стандарттық қатесі. Популяцияның орта мәні ҥшін сенім аралығы.
11. Қалыпты таралу ұғымы. Қалыпты таралуды сипаттайтын параметрлер.
Гаусс қисығы.
12. Таңдамадағы ҥлестің таңдама таралуы. Ҥлестің стандарттық қатесі.
Популыциялық ҥлес ҥшін сенім аралығы.
13. Таралу тҥрін бағалау: дискретті және ҥздіксіз деректерді графиктік тҥрде
кескіндеу.
14. Статистикалық жорамалдарды ұйғару. Жорамалдар тҥрлері.
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15. Статистикалық критерий және критерий статистикасы ұғымы. Бірінші және
екінші текті қателер.
16. Параметрлік және параметрлік емес статистикалық критерийлер.
17. Критерийдің мәнділік деңгейі, қуаттылығы ұғымдары, олардың сандық
мәндері.
18. Сыни аймақ, жорамалды қабылдау аймағы, критерийдің сыни нҥктелері
ұғымдары.
19. Екі тәуелді топтар ҥшін сандық деректерді талдау. Стьюденттің жұптасқан
t- критерийі: анықтамасы, қолданылу шарты. Жұптасқан t статистикасын
есептеу және тҥсіндіру. р мәні (p-value).Сенім аралығы әдісі.
20. Екі тәуелсіз топтар ҥшін сандық деректерді талдау. Стьюденттің
жұптаспаған t- критерийі: анықтамасы, қолданылу шарты. Жұптаспаған t
статистикасын есептеу және тҥсіндіру. р мәні (p-value).
21. Стьюденттің жұптаспаған критерийінің параметрлік емес аналогы: МаннУитни критерийі. Критерийдің қолданылу шарты.Вариациялық қатарды
ранжирлеу: анықтамасы, ранжирлеу ережесі.Рангтердің жалпы қосындысын
есептеу.
22. Стьюденттің
жұптасқан
tкритерийінің
параметрлік
емес
аналогы:Уилкоксон критерийі. Жұптасқан айырмаларды ранжирлеу.
Критерийдің қолданылу шарты.
23. Тәуелсіз екіден кӛп топтар ҥшін сандық деректерді талдау: бірфакторлы
дисперсиялық талдау. Қолданылу шарттары. Фактор, фактор деңгейі, факторға
жауап ұғымдары.
24. Топішілік және топаралық дисперсиялар ұғымы. Фишер критерийі.
25. Сапалы деректерді талдау: екі тәуелсіз популяцияның ҥлестерін
(пропорцияларын) салыстыру. Z тест. Популяция пропорцияларының
айырымының 95% сенім аралығы және оны тҥсіндіру. Сапалы деректерді
талдау: Пирсонның Хи- квадрат критерийі. Фишердің дәл критерийі.
26. Ассоциацияларӛлшемі: Салыстырмалы қауіп-қатерді (RR) есептеу және оны
тҥсіндіру. RR ҥшін 95%сенім аралығы және оның тҥсіндірілуі. Қауіп-қатерлер
айырмасы (RD). Қауіп-қатер айырмасын есептеу және тҥсіндіру. RD ҥшін 95%
сенім аралығы. Шанстар қатынасын (OR) есептеу және тҥсіндіру. OR ҥшін 95%
сенім аралығы және оның тҥсіндірілуі. Араласушы факторлар және әсер
модификаторы. Стратифицирленген талдау.
27. Сызықтық корреляция. Пирсонның таңдама корреляция коэффициенті және
оның
қасиеттері.
Спирменнің
рангілік
корреляция
коэффициенті.
Корреляциялық тәуелділіктің тығыздығы мен сипатын анықтау Корреляция
коэффициентінің мәнділігі жӛніндегі жорамалды тексеру.
28. Сызықты регрессия. Сызықты регрессия параметрлерін ең кіші квадраттар
әдісі бойынша бағалау. Тура және кері регрессия ұғымы. Регрессия
коэффициентінің мәні.Тҥзу сызықты регрессияның таңдама теңдеуі.
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29. Цензурирленген деректер. Оқиға және ӛмір уақыты. Каплан-Мейердің
мезеттік әдісі. Ӛміршеңдік функциясы, оның қасиеттері. Ӛміршеңдік қисығы.
Популяциядағы ӛміршеңдікті бағалау. Ӛміршеңдік медианасы.
30. Стандарттау әдісі. Стандартталған коэффициенттер. Стандарттаудың тура
әдісі.
31. Динамикалық қатарлар және динамикалық қатарлардың негізгі
кӛрсеткіштері. Мезеттік динамикалық қатар. Аралық динамикалық қатар.
Динамикалық қатарды тҥзеу әдістері.
32. Халық денсаулығы мен денсаулық сақтау жҥйесінің кӛрсеткіштері. Жҥйе
мен кадрлар кӛрсеткіштері.
33. Амбулаториялық- поликлиникалық ұйымдардың кӛрсеткіштері. Стационар
қызметінің кӛрсеткіштері. Денсаулық сақтаудың әртҥрлі қызметтеріндегі
кӛрсеткіштер.
«Ғылыми зерттеулер әдістемесінің негіздері» пәні бойынша:
1. Ғылымның анықтамасы. Ғылымның дамуының негізгі кезеңдері. Ғылымның
функциялары. Ғылымның жіктелуі (классификациясы), ғылым салалары.
2. Ғылыми білімнің құрылымы.
3. Ғылыми зерттеулердің ережелері мен қағидаларын реттеуші халықаралық
және ұлттық стандарттар және басқа да нормативті-құқықтық актілер.
4. Денсаулық сақтау саласындағы зерттеулерді этикалық реттеу тәртібі мен
қағидалары.
5. Ғылыми зерттеу және оның әдістемесі. Ғылыми зерттеу жобасының
элементтері. Ғылыми зерттеудің жіктелуі мен кезеңдері.
6. Ғылыми зерттеудің тақырыбы, мақсаты мен міндеттері. Ғылыми зерттеу
тақырыбын, мақсаты мен міндеттерін тиянақтау қағидалары мен ережелері.
7. Ғылыми зерттеудің ӛзектілігі мен ғылыми жаңалылығы.
8. Зерттеудің теориялық және тәжірибелік әдістері.
9. Қолданбалы зерттеулердің мәні
10.Ғылыми зерттеулердің әдістемелік сапасын бағалау.
11.Ғылыми зерттеулердегі қателердің негізгі тҥрлері.
12.Ақпаратты жинау.
13.Ғылыми-зерттеу жұмыстарын рецензиялау және сараптау.
14.Ғылыми зерттеудің дизайны, анықтамасы, ӛңдеу ережелері мен қағидалары.
Ғылыми зерттеу дизайнының құрамдас бӛліктері.
15.Ғылыми зерттеудің элементтері: зерттеу бірлігі, пәні, объектісі, кӛлемі.
16.Ғылыми зерттеулер тҥрлері, әр тҥрінің қысқаша сипаттамасы.
17.Когортты зерттеу, дизайны, зерттеуді ұйымдастыруға және жҥргізуге
қойылатын талаптар.
18.Жағдай-бақылау зерттеуі, дизайны, зерттеуді ұйымдастыруға және жҥргізуге
қойылатын талаптар.
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19.Рандомизирленген бақылаулы зерттеу, дизайны, зерттеуді ұйымдастыруға
және жҥргізуге қойылатын талаптар.
20.Мета-талдау, дизайны, зерттеуді ұйымдастыруға және жҥргізуге қойылатын
талаптар.
21.Жҥйелік шолулар, дизайны, зерттеуді ұйымдастыруға және жҥргізуге
қойылатын талаптар.
22.Ғылыми-зерттеу
жұмысының
тұжырымдамасын
тиянақтау
және
қорытындысын рәсімдеу.
23.Патент, патенттік ақпарат: тҥрлері, аспектілері, құрамы. Патенттік
ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктері.
24.Патенттік ізденіс, мақсаты, тҥрлері. Патенттік ізденіс кезеңдері және
олардың тізбектелуі.
25.Медициналық-биологиялық эксперименттер, тҥсінігі. GCP стандартына
кіретін талаптар. Адам қатысуымен жҥргізілетін эксперименттер.
26.Ғылыми зерттеудің гипотезасы және оны негіздеу ҥрдісі
27.Ғылыми-зерттеу жұмыстарын рецензиялау
28.Қаржыландыру кӛздері бойынша ғылыми және зерттеу бағдарламалары
29.Ғылыми-зерттеу жұмысына қойылатын талаптар және рәсімдеу ережелері
30.Зерттеу нәтижелерін денсаулық сақтау тәжірибесі мен саясатына енгізудің
тәжірибелік тәсілдері
31.Ғылыми, оқу және анықтамалық-ақпараттық басылымдардың тҥрлері
32.Рецензияланатын журналдардағы мақалаларға қойылатын жалпы талаптар.
Ғылыми ақпаратты жариялауға дайындау
«Педагогика» пәні бойынша:
1. Тәрбие әдістері туралы жалпы ұғым.
2. Тәрбие әдістерінің жіктемесі.
3. Тәрбие әдістеріне сипаттама.
4. Тәрбие құралдары туралы ұғым.
5. Тәрбие құралдарының жіктемесі.
6. Тәрбие құралдарының сипаттамасы.
7. Дидактика туралы жалпы ұғым.
8. Дидактиканың зерттеу пәні мен міндеттері.
9. Негізгі дидактикалық концепциялар.
10. Заманауи дидактикалық жҥйенің қалыптасуы.
11. Оқыту ҥдерісі және оның мәні.
12. Оқыту ҥдерісі тұтас жҥйе ретінде.
13. Оқыту ҥдерісінің циклділігі.
14. Оқытудың функциясы.
15. Оқыту мұғалімнің іс-әрекеті ретінде.
16. Оқу білім алушының танымдық іс-әрекеті ретінде.
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17. Дамыта отыра оқыту.
18. Оқыту технологиялары.
19. Оқыту нәтижесін бақылау дидактикалық ұғым ретінде.
20. Бақылаудың әдістері мен формалары.
21. Оқушылардың білімін бағалау.
22. Оқушылардың ҥлгермеушілігі.
23. Оқыту нәтижесін диагностикалау.
24. Білім алушылардың жетістіктері мен дамуын сынау.
25. Білім беру туралы жалпы ұғым.
26. Білім беру мазмұнының дерек кӛздері мен факторлары.
27. Мемлекеттік білім беру стандарты.
28. Оқыту әдістері.
29. Оқыту әдістерінің жіктемесі.
30. Оқыту құралдары туралы жалпы ұғым.
31. Оқыту құралдарының жіктемесі, оларға сипаттама.
32. Оқыту ҥдерісін ұйымдастыру формалары туралы жалпы ұғым және олардың
жіктемесі.
33. Оқыту ҥдерісін ұйымдастыру формалары және олардың дидактикадағы
даму жолы.
34. Жоғары оқу орнындағы оқыту ҥдерісін ұйымдастыру формалары.
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Докторантураға ҥміткердің жоспарланған диссертациялық зерттеуінің
аннотациясы

Ҥміткердің аты-жӛні
6D мамандығы бойынша_ _ _ _ _ _ - «Мамандықтың аталуы»

Тақырыптың аталуы:

Отандық ғылыми кеңесші:
Ғылыми дәрежесі, лауазымы, аты-жӛні, қолы
Шетелдік ғылыми кеңесші:
Ғылыми дәрежесі, аты-жӛні,

Алматы 2018 ж.
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Тақырыптың ӛзектілігі
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері
Зерттеу әдістемесі (зерттеу дизайны, зерттеу әдісі, зерттеу нысандары,
зерттеуге қатысушылардың шамаланған кӛлемі)
Ғылыми жаңалығы
Теориялық және тәжірибелік маңыздылығы
Кҥтілетін нәтижелер
Қолданылған әдебиеттер тізімі
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Қосымша 2
Аннотацияны бағалау ережелері:
Аннотацияны бағалаудың ең жоғары баллы 100 балл.
Аннотацияның әрбір бӛлігі баллдық жҥйе бойынша жеке бағаланады,
бағалаудың ең жоғары баллы 20 балл.
Чек-парақ
ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУДІҢ АННОТАЦИЯСЫН БАҒАЛАУ
(ҥміткердің аты-жӛні)
Зерттеу тақырыбы________________________________________________
Таңдалған докторантура мамандығының аталуы
6D ________________________________________________________________
Аннотация бөлімдері
Балл саны
1-Бӛлім. Таңдалған зерттеу тақырыбының ӛзектілігі
2-Бӛлім. Зерттеу мақсаты, міндеттері
3-Бӛлім. Зерттеу дизайнын бағалау
4-Бӛлім. Ғылыми жаңалығы, зерттеудің кҥтілетін
нәтижелерінің
теориялық
және
тәжірибелік
маңыздылығы
5-Бӛлім. Ғылыми нәтижелердің жетістіктері
Баллдардың қосындысы
Тҥсініктемелер, комиссия мҥшелерінің ерекше пікірлері (болған жағдайда):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________
Комиссия мҥшелері
Аты-жӛні__________________
Қолы________________
Айы-кҥні___________________
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