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Кіріспе 

 Қазіргі уақытта әлемде жаңа білімдер, жаңа технологиялар, жаңа салалар, 

жаңа құндылықтар пайда болып жатыр. Қазақстанда Мемлекет басшысы 

Н.А.Назарбаевтың Жарлығымен денсаулықты сақтаудың жаңа саясаты– ауру-

сырқаулықтың алдын-алу және салауатты өмір салтын қалыптастыруіс жүзінде 

жүзеге асуда.Оларды шешудің жаңа сынақтары мен жаңа тәсілдері осы 

тәжірибені түсінуге, клиникалық медицинада, қоғамдық денсаулық сақтауда, 

менеджментте, мейірбикелік істе ғылыми зерттеулерді дамытуды, жаңа ғылыми 

дәлелдемелерді іздеуді талап етеді.  

 Мемлекет пен денсаулықсақтаудың заманауи дамуы жаңа ғылыми 

білімдермен қаруланған, кәсіби қызметінде танымның ғылыми әдістерін қолдана 

алатын, ғылыми білімді интеграциялай алатын және оларды аналитикалық және 

басқару есептерінде пайдалана алатын ғылыми – педагогикалық кадрларды 

дайындау деңгейін ары қарай жетілдіру қажеттілігін  талап етеді.    

 Қазақстанның денсаулықсақтау жүйесінің заманауи жағдайы мен болашағы 

мемлекеттің жалпы жүйесі мен елдің саясатының бір бөлігі ретінде 

қарастырылады.  

 Денсаулық сақтау жүйесін кадрлар әлеуетін күшейту жолымен жетілдіру 

денсаулық сақтаудың Казахстан Республикасының бәсекелестікке қабілеттілігін 

күшейту жолында негізгі аспект болып саналады. 

Түсу емтиханының мақсаты: 

Талапкерлердің дәлелді медицина, биостатистика, медицинадағы ғылыми 

зерттеулер, денсаулықсақтау жүйесін ғылыми дәлелденген негізде басқару және 

ұйымдастыру жөніндегі сұрақтар бойынша білімдерін анықтау. Медициналық 

ақпаратты кейінгі практикалық іс-әрекеттерде ұтымды пайдалану үшін 

критикалық бағалауға мүмкіндік беретін студенттердің дағдылары мен 

қабілеттерін қалыптастыру. 

Түсу емтиханының міндеттері: 

 Биостатистика және ғылыми зерттеу саласындағы  білім мен дағдылар деңгейін 

және оларды медицина мен денсаулық сақтау жүйесінде қолдана алу деңгейін 

анықтау.  

 Дәлелді медицина негіздерінде қауіпсіздіктің, тиімділіктің және басқа да 

маңызды факторлардың тұрғысынан медициналық көмек сапасын 

оңтайландыру.  

Емтихан екі кезеңмен жүргізіледі: 1) пәндер бойынша тестілеу: биостатистика, 

ғылыми зерттеулер әдістемесінің негіздері, педагогика; 2) магистратураға 

үміткердің эссе-портфолиосын ұсыну  (қосымшалар 1, 2). 

 

Дәлелді медицина негіздері 

Дәлелді медицинаға кіріспе. Дәлелді медицинаның даму тарихы. ТМД елдерінің 

және Қазақстанның клиникалық практикасындағы дәлелді медицина. Дәлелді 
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медицианынң деректер қоры, Кокран кітапханасы. Клиникалық практикада 

шешімдер қабылдау түрлері. Дәлелді медицинаның клиникалық эпидемиология 

мен медициналық- биологиялық статистикамен байланысы. Дәлелді 

медицинадағы сапалық және сандық зерттеулер әдістері.  

 

Биостатистика 

Статистика пәні және әдісі. Статистика ілімінің негізгі ұғымдары. 

Биостатистиканың дәлелді медицина жүйесінің негізгі құрылымы ретінде ұғымы 

және ролі. Статистикалық деректердің түрлері.  Өлшеу шкалалары. Таралу түрін 

бағалау. Бас және таңдама жиынтықтар. Таңдама тәсіл және оның нәтижелерін 

бағалау. Вариациялық қатардың орталық тенденция және әртүрлілік 

көрсеткіштері. Статистикалық жорамалдарды тексеру теориясының негіздері. 

Зерттеудегі қателіктер түрлері және зерттеудің статистикалық қуаттылығы. 

Статистикалық критерийлер. Екі және одан көп топтар үшін сандық деректерді 

талдау. Сапалы деректерді талдау. Орайластық кестелері. Ассоциациялар 

өлшемі. Өміршеңдікті талдау. Корреляциялық талдау. Регрессиялық талдау. 

 

6М110100 – Медицина мамандығы үшін магистратураға түсуге арналған 

сұрақтар тізімі.  

«Биостатистика» пәні бойынша  

1. Стаистика пәні және әдісі. Статистика ілімінің негізгі ұғымдары. 

2. Биологиялық статистика пәні, мақсаты және міндеттері. 

3. Статистикалық деректердің түрлері: үздіксіз, дискретті. 

4. Статистикалық деректердің түрлері: номиналды, реттік. 

5. Өлшеу шкалаларының түрлері. 

6. Таралу түрін бағалау: дискретті деректерді графиктік түрде кескіндеу. 

7. Таралу түрін бағалау: үздіксіз деректерді графиктік түрде кескіндеу. 

8. Бас жиынтық және таңдама. 

9. Таңдама тәсіл. Таңдаманың репрезентативтілігі. 

10. Вариациялық қатар.Таңдаманың статистикалық таралуы. 

11. Варианта, жиілік, таңдама көлемі ұғымдары. 

12. Вариациялық қатардың орталық тенденция көрсеткіштері: мода, орта мән 

және медиана. 

13. Вариациялық қатардың әртүрлілік көрсеткіштері:дисперсия, стандарттық 

ауытқу. 

14. Вариациялық қатардың әртүрлілік көрсеткіштері:бірінші және үшінші 

квартильдер, квартильаралық интервал. 

15. Кездейсоқ шаманың салыстырмалы шашырауының өлшемі: вариация 

коэффициенті. 

16. Бас жиынтықтың параметрлерінің аралық бағасы: сенім ықтималдығы 

ұғымы. 
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17. Ортаның стандарттық қатесі.Популяцияның орта мәні үшін сенім аралығы. 

18. Қалыпты таралу ұғымы. Қалыпты таралуды сипаттайтын параметрлер. 

Гаусс қисығы. 

19. Статистикалық жорамалдарды ұйғару.Жорамалдар түрлері. 

20. Статистикалықкритерий және критерий статистикасы ұғымы. 

21. Бірінші және екінші текті қателер. 

22. Параметрлік және параметрлік емесстатистикалықкритерийлер. 

23. Критерийдің мәнділік деңгейі, қуаттылығы ұғымдары, олардың сандық 

мәндері. 

24. Сыни аймақ, жорамалды қабылдау аймағы, критерийдің сыни нүктелері 

ұғымдары.  

25. Статистикалық жорамалдарды тексерудің негізгі принципі. 

26. Статистикалық жорамалдарды тексерудің жалпы схемасы. 

27. Екі тәуелсіз топтар үшін сандық деректерді талдау.Стьюденттің 

жұптаспаған t- критерийі: анықтамасы, қолданылу шарты. 

28. Жұптаспаған t статистикасын есептеу және түсіндіру. р мәні (p-value). 

29. Статистикалық жорамалды сенім аралықтары арқылы тексеру: орта 

мәндердің айырмасы үшін сенім аралығы әдісі. 

30. Екі тәуелді топтар үшін сандық деректерді талдау.Стьюденттің 

жұптасқан t- критерийі: анықтамасы, қолданылу шарты.  

31. Жұптасқан t статистикасын есептеу және түсіндіру. р мәні (p-value).Сенім 

аралығы әдісі. 

32. Стьюденттің жұптаспағанкритерийінің параметрлік емес аналогы: Манн- 

Уитни критерийі.Критерийдің қолданылу шарты. 

33. Варианталарды ранжирлеу: анықтамасы, ранжирлеу ережесі. Рангтердің 

жалпы қосындысын есептеу. 

34. Стьюденттің жұптасқан t- критерийінің параметрлік емес 

аналогы:Уилкоксон критерийі. Жұптасқан айырмаларды ранжирлеу. 

Критерийдің қолданылу шарты. 

35. Тәуелсіз екіден көп топтар үшін сандық деректерді талдау: бірфакторлы 

дисперсиялық талдау. Қолданылу шарттары. 

36. Фактор, фактор деңгейі, факторға жауап ұғымдары. 

37. Топішілік және топаралық дисперсиялар ұғымы. Фишер критерийі. 

38. Сапалы деректерді талдау:орайластық кестелері. 

39. Сапалы деректерді талдау: екі тәуелсіз популяцияның үлестерін 

(пропорцияларын) салыстыру. Z тест.Популяция пропорцияларының 

айырымының95%сенім аралығы және оны түсіндіру. 

40. Сапалы деректерді талдау: Пирсонның Хи- квадрат критерийі. Фишердің 

дәл критерийі. 

41. Ассоциацияларөлшемі: Салыстырмалы қауіп-қатерді (RR) есептеу және 

оны түсіндіру. RR үшін 95%сенім аралығы және оның түсіндірілуі. 
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42. Қауіп-қатерлер айырмасы (RD). Қауіп-қатер айырмасын есептеу және 

түсіндіру. RD үшін 95% сенім аралығы. 

43. Шанстар қатынасын (OR) есептеу және түсіндіру.  OR үшін 95% сенім 

аралығы және оның түсіндірілуі. 

44. Сызықтық корреляция. Пирсонның таңдама корреляция коэффициенті 

және оның қасиеттері. Спирменнің рангілік корреляция коэффициенті. 

45. Корреляциялық тәуелділіктің тығыздығы мен сипатын анықтау  

46. Корреляция коэффициентінің мәнділігі жөніндегі жорамалды тексеру. 

47. Сызықты регрессия. Сызықты регрессия параметрлерін ең кіші квадраттар 

әдісі бойынша бағалау. 

48. Тура және кері регрессия ұғымы. Регрессия коэффициентінің мәні.Түзу 

сызықты регрессияның таңдама теңдеуі.  

49. Цензурирленген деректер. Оқиға және өмір уақыты. Каплан-Мейердің 

мезеттік әдісі. 

50. Өміршеңдік  функциясы, оның қасиеттері. Өміршеңдік қисығы. 

Популяциядағы өміршеңдікті бағалау. Өміршеңдік медианасы. 

 

«Дәлелді медицина» пәні бойынша  

1. «Дәлелдерге негізделген медицина» (ДМ) туралы түсінік дәлелді 

медицинаның даму тарихы. 

2. Ғылыми-негізделген ақпараттың медициналық электрондық дерекқоры. 

3. Дәлелді медицинаның интернеттегі деректер базасынан ақпараттарды іздеу. 

4. PubMed жүйесінің негізгі операторлары: «AND», «OR» және «NOT» 

5. Дәлелді медицинада клиникалық шешім қабылдаудың бес кезеңі. 

6. PICO құралының көмегімен клиникалық сұрақты қалыптастыру. 

7. PICO құралының принциптері. 

8. Қолданбалы сұрақ, негізгі сұрақ, анықтамасы, айырмашылығы. 

9. Клиникалық эпидемиология дәлелді медицинаның әдістемелік негізі. 

10. Клиникалық эпидемиология, анықтамасы, даму тарихы.  

11. Клиникалық қорытынды түрлері, әрқайсысына сипаттама. 

12. Топтардың репрезентивтігі. Репрезентативтік түрлері, анықтамасы және 

қолданылуы. 

13. Клиникалық сынақтарға қойылатын қазіргі талаптар. 

14. Клиникалық сынама: анықтамасы, жіктелуі.  

15. Медициналық  клиникалық сынама дизайны, анықтамасы, түрлері. 

16. Плацебо. Плацебоның клиникалық сынақтарда қолданылуы.  

17.  «Соқырлық» әдісі, түрлері. 

18. Рандомизирленген бақылау сынамасы (РБС)  түсінігі, құрылысы. 

19.  Рандомизация процесінің тұжырымдамасы. 

20.  Рандомизирленген бақылау сынамасының міндеттері. 

21.  Рандомизирленген бақылау сынамасын жүргізу этаптары. 
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22. Рандомизацияланған бақылаулы зерттеулердің құрылымы. 

23. «Жүйелік шолу», сапалы жүйелі шолу түсінігі. 

24.  Жүйелік шолу жүргізу этаптары. 

25. «Мета-анализ» сипаттамасы, мақсаты, қолданылуы. 

26. «Мета-анализ» жүргізу этаптары. 

27. Когортты зерттеу, анықтамасы, артықшылығы мен кемшілігі. 

28. Когортты зерттеуді жүргізу мақсаты. 

29. «Жағдайды сипаттау» зерттеуі,  қағидалары, өткізу әдістері. 

30.  «Жағдайды сипаттау» зерттеуін жүргізу мақсаты. 

31. «Жағдай- бақылау» зерттеуі, түсінігі, негізгі қағидалары. 

32.  «Жағдай- бақылау» зерттеуін жүргізу мақсаты. 

33. Көлденеңнен зерттеу әдісі, негізгі қағидалары  және әдістемесі. 

34.  Бақылау тобының қатысуы бойынша ғылыми зерттеулерді жіктеу: 

бақылаусыз, бақыланатын 

35.  Дәлелдердің иерархиясы. Дәлелдің деңгейі: А, В, С 

36. Ұсыну деңгейлері: I, II, II-a, II-b, III. 

37. Клиникалық практикалық жетекшілік (КПЖ). 

38. Клиникалық практикалық жетекшілікті жасаудағы ДМ қағидалары. 

39. Клиникалық практикалық жетекшілік жасаудағы талаптар. 

40. Клиникалық жетекшіліктердің түрлері. 

41. Клиникалық практикалық жетекшілікті өңдеу кезеңдері. 

42. Клиникалық практикалық жетекшіліктің артықшылықтары мен 

кемшіліктері. 

43. Преваленс: түсінігі. 

44.  Индиденс: түсінігі. 

45. Диагностикалық тесттің семізталдығы, спецификалығы түсінігі. 

46. Шындыққа қатынас және болжамдық құндылық:теріс және оң нәтиже. 

47. Мүмкіншілік қатынасы мен салыстырмалы қауіп 

48. AGREE жүйесі. 

49. AGREE жүйесінің мақсаты. 

50. AGREE сауалнамасының құрылымы. 

 

Ұсынылатын әдебиет 

Биостатистика пәні бойынша: 

1. Раманқұлова А.А. Биологиялық статистика. Оқу құралы. Алматы: «Ақнұр», 

2016. 

2. Гланц С. Медико-биологическая статистика – М.:Практика,1999. 

3. Васильева Л.А. Статистические методы в биологии, медицине и сельском 

хозяйстве: Учеб.пособие для вузов. - Новосибирск, Новосибирский 

Государственный университет, 2007. - 128 с 
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анлийского под редакцией В.П. Леонова. М.: Практическая медицина, 2011г. 

8. Сергиенко В.И., Бондарева И.Б. Математическая статистика в клинических 
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10. Жидкова О.И. Медицинская статистика (конспект лекций). – М. «Эксмо», 
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11. Лукьянова Е.А. Медицинская статистика. – М: Изд. РУДН, 2002. 

12. Денисов И.Н., Кича Д.И., Чернов В.И. руководство к практическим 

занятиям по общественному здоровью и здравоохранению. Учебное пособие.-

М.:МИА, 2009г. 

13. Шапиро Л.А., Шилина Н.Г. Руководство к практическим занятиям по 

медицинской и биологической статистике. Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов. – Красноярск, 2003г. 

14. Савилов Е.Д., Астафьев В.А., Жданова C.Н., Заруднев Е.А. 

Эпидемиологический анализ: Методы статистической обработки материала. – 

Новосибирск: Наука-Центр, 2011. – 156 с. 

15. http://medstatistic.ru/ 

16. Гржибовский А. М. Выбор статистического критерия для проверки гипотез / 
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ГЭОТАР-Медиа, 2004. – 240 с. 
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Қосымша 1 

 

ЭССЕ-ПОРТФОЛИО 

___________________________________ 

1-Бөлім. Магистратурада оқу үшін С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ 

Ұлттық Медицина Университетін таңдауын негіздеу: басқа жоғарғы оқу 

орындарымен салыстырғанда С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ несімен 

қызықтырады; университеттің қандай ғылыми, білім беру, клиникалық және 

қоғамдық жетістіктері ең қызығушылық тудырды; университетте жоспарланған 

ғылыми және қоғамдық іс-әрекеттер - магистратурада қай бағытта немесе 

қандай ғылыми зерттеулер жүргізу жоспарлануда (1 беттен аспау керек). 

2-Бөлім. Мамандық бойынша магистратура бағдарламасын таңдауын 

түсіндіру: неге дәл осы мамандық пен бағдарлама таңдалды, таңдалған 

бағдарлама қазіргі немесе болашақ кәсіби қызметпен қалай байланысты. Бұл 

бөлімде мамандықты таңдаудың себептері мен ерекшеліктері мазмұндалады, 

болашақ бейнесі сипатталады және мансаптық жетістіктерге жетудің өз 

стратегиясы ашылып көрсетіледі.  (1 беттен аспау керек). 

3-Бөлім. Үміткердің жетістіктері: ғылыми журналдар мен еңбектер 

жинақтарында жарияланымдар; конференциялар мен көрмелерге қатысуы; 

ғылыми жобалар; ғылыми дипломдар мен марапаттар; жоғарғы білім дипломы 

бойынша орта балл; басқалар (мәтін көлемі қажеттілігіне байланысты). 

 

Үміткердің қолы: __________________________________________________ 

    қолы    аты-жөні (толығымен) 
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Қосымша 2 

 

 

Эссе-портфолионы бағалау ережелері: 

Эссе- портфолионы бағалау балы максималды 100 баллы құрайды.  

Эссе-портфолионың әрбір бөлімі баллдық жүйемен бағаланады. 

1,2 бөлімдер «Магистратурада оқу үшін С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ 

Ұлттық Медицина Университетін таңдауын негіздеу», «Мамандық бойынша 

магистратура бағдарламасын таңдауын түсіндіру» максималды әрқайсысы 40 

баллмен, ал 3 бөлім «Үміткердің жетістіктері» максимальді 20 баллмен 

бағаланады.  

Чек-қағаз 

ЭССЕ-ПОРТФОЛИОНЫ БАҒАЛАУ 

 

(үміткердің аты-жөні) 

Таңдалған магистратура мамандығының аталуы  

6М 

________________________________________________________________ 

 

Эссе-портфолионы ұсыну бөлімдері Балл саны 

Бөлім 1. Магистратурада оқу үшін С.Ж. 

Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина 

Университетін таңдауын негіздеу 

 

Бөлім 2. Мамандық бойынша магистратура 

бағдарламасын таңдауын түсіндіру 

 

Бөлім 3. Үміткердің жетістіктері  

Жалпы баллы  

 

Пікірлер, комиссия мүшелерінің ерекше ойлары (болған жағдайда): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Комиссия мүшелері 

Аты-жөні__________________ 

Қолы________________ 

Күні___________________ 

 


