
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАЛАР ЖАСЫНДАҒЫ СТОМАТОЛОГИЯ ПРОПЕДЕВТИКАСЫ ЖӘНЕ ОРТОДОНТИЯ 
МОДУЛІ  

 

«Балаларда жақ-бет аймағы дамуының жас ерекшелігі» 

Пәнінен электив курсы 

Мамандығы 051302 – «стоматология»  
 

 

                                                                                                                                                     

Оқу сағатының көлемі – 90 сағат 

Тәжірибелі сабақтар – 30 сағат 

Студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ) – 30 сағат 

Студенттердің оқытушымен өзіндік жұмысы (СОӨЖ)-30 сағат 
 

Алматы 2014-2015 оқу жылы  
 

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ 

С.Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ   

С.Д. АСФЕНДИЯРОВА 



Сабақтың мақсаты: 
Когнитивті 

(Білім) 

Операциональды 

(Дағдылар) 

Аксиологиялық 

(Коммун. дағдылар) 

Құқықтық сұрақтар Өзіндік жұмыс 

Балалар дәрігер-стоматологты 

дайындауда элетив курсының 

рөлі: 

 -Дамушы ағзада  бет 

құрылысының, жақ 

сүйектерінің, тістердің, бет 

және мойын жұмсақ 

тіндерінің, қан тамырлар және 

жүйке жүйесінің  анатомо –

физиологиялық 

ерекшеліктері;   

-беттің дамуының анатомо-

физиологиялық  

ерекшеліктері;  

-ауыз қуысы дамуының 

анатомо-физиологиялық 

ерекшеліктері;  

-уақытша және тұрақты тістем 

кезінде тістердің дамуының 

анатомо-физиологиялық 

ерекшеліктері;  

-жатырішілік кезеңінде, 

сәбилік кезеңде, мектеп алды 

кезеңінде, төменгі сыныпта  

мектеп жасы кезеңіндегі 

анатомо-физиологиялық даму 

ерекшеліктері.  

 

Белсенді және 

интерактивті оқыту 

әдістерін қолдана 

отырып  

студенттердің өзара 

және оқытушымен 

психологиялық 

қатынасқа кіру.  

•Балалар мен оның ата-

аналарымен 

психологиялық қатынасқа 

кіруді қалыптастыру. 

• Ұжымда және 

студенттермен жұмыс 

жасаған кезде 

коммуникативті 

дағдылардың болуы. 

•Балалармен клиникалық 

жұмыс жасау дағдыларын 

үйрету. 

•Оқытушылардың және 

студенттердің құқықтары 

және міндеттері 

•ҚР денсаулық сақтау 

жүйесінің заңы 

• ҚР әлеуметтік саясат 

• Балалар 

стоматологиясының 

ұйымында емдеу-алдын 

алу үрдісін ұйымдастыру 

• Балалар 

стоматологиясының 

ұйымында санитарлы-

эпидемиологиялық 

бақылау  

•Қосымша әдебиеттерді 

және интернетті 

пайдалана отырып өзіндік 

жұмыс (оқу, анықтама, 

нормативті, ғылыми).  

• Оқытушының 

бақылауымен ғылыми 

зерттеу жұмысын жүргізу  



Оқу тапсырмалары: 

1. Студентттерде дамушы ағзада  бет құрылысының, жақ 
сүйектерінің, тістердің, бет және мойын жұмсақ 
тіндерінің, қан тамырлар және жүйке жүйесінің  
анатомо –физиологиялық ерекшеліктері туралы білімді 
қалыптастыру.   

2. Эмбриональды генезде жақ-бет аймағының дамуының 
жатырішілік ұрығының негізі туралы түсінік беру. Ұрықтың 
жатырішілік дамуына жағымды және кері әсер ететін 
тұқымқуалаушылық және жүре пайда болған қауіп факторы.  

3. Сәбилік кезең туралы түсінік беру (неонтальды кезең), сәбилік 
кезеңнен өзіндік ауысу, жатырдан тыс, айтылған кезеңдерге 
сәйкес жақ-бет аймағының морфо-функциональды өзгеруі.  

4. Балаларда жақ-бет аймағының даму кезеңдері туралы білім 
беру; анатомо-физиологиялық, морфо-функциональды 
сипаттама.   



 

 

 

 

 
1. Балаларда жақ-бет аймағында бет және 

тістердің жас ерекщеліктері.  

2. Балалық шақ кезеңі.  

3. Балаларда жақ-бет аймағының 

құрылысының ерекшелігі, тістердің 

жарып шығуы.  

4. Стоматологиялық және соматикалық 

аурулардың бір-бірімен байланысы.  

5. Бала,дәрігер,ата-ана.  

Тақырып бойынша негізгі сұрақтар: 



Пререквизиттер пәні: 
қалыпты анатомия 

қалыпты физиология 

Постреквизиттер: 
• Балалар жасындағы стоматологиясы 

• Балаларда, жасөспірімдерде, ересектердегі ортодонтия.  

• Ортопедиялық стоматология 

• Хирургиялық стоматология 

• Терапиялық стоматология  



Пән туралы қысқаша түсінік:  
  Балалар аурушаңдығының құрылысында жақ-бет 

аймағындағы көптеген патологиялық үрдістер 

дисэмбриогенетикалық түрде жетіледі,бұл: бет және мойын 

дамуының ақауы, жұмсақ тіндердегі,жақ 

сүйектеріндегі,ауыз қуысындағы жаңа түзілімдердің кейбір 

түрлері,тістер дамуының ақауы. 

  Бет-жақ аймағының тума бұзылыстарының 

этиологиясы мен патогенезін дұрыс түсіну, оларды өз 

уақытында диагностикалау және емдеу, эмбрионның бас 

бөлігінің дұрыс эмбриональды дамуының негізгі сатыларын 

білуді талап етеді. 

  Эмбриопатиялардың даму себептері әртүрлі және 

оларды екі топқа бөлу ұсынған. Бірінші топқа - тұқым 

қуалайтын факторлар: яғни, ата-аналарының мутантты 

гендері микроаномалиялық себептерді 

шақырады,нәтижесінде олардың балаларында типтік даму 

бұзылыстары болуы мүмкін. Бұл аномалияларды гендік 

немесе хромосомды деп атайды. Олар медико-генетикалық 

кеңесте және арнайы зерттеулерде анықталынады.  



 Зерттелушіде микроаномалияларды анықтау – ұрпақтарда тума 
аномалиялардың болу дәрежесін анықтауда медико-генетикалық 
кеңестің маңызды сатысы болып табылады. Екінші топ – мульти-
факторлы (ана организмі мен эмбрионға әсер ететін экзогенді және 
эндогенді токсиканттар),саны көп және әртүрлі. Токсиканттардың әсері 
дәрежесімен,ұзақтығымен,инвазивтілігімен және осы факторлардың 
қосылысымен көрінеді. Әсер ету факторларының реализациясы тұқым 
қуалаушылықпен,анасының организмі мен эмбрионның биологиялық 
қабылдағыштығымен сипатталады. Бұл топқа тек қана тератогенді 
себептермен шақырылған даму бұзылыстары кіреді.  

. 

Эмбрионның 12 аптада дамуы. 

 



  Тума бұзылыстар -  тұқым қуалаушылық және 

мультифакторлы себептермен шақырылады,сыртқы 

көріністері бірдей болып келеді. 

 Сонымен, даму аномалиялары анықталған 

кезде қалыпты дамып жатқан 

эмбриогенезді,бас,бет,ауыз қуысының жеке 

анатомиялық түзілістері мен тістердің дамуын білу - 

бет жақ аймағының тума бұзылыстарының пайда 

болу себептерін,олардың әсер ету уақыты мен 

ұзақтығын анықтауға мүмкіндік береді. 



Назарларыңызға 

рахмет! 


