
Мамандық -  051302  «СТОМАТОЛОГИЯ»  

Бағыты – врач-стоматолог-терапевт 
Элективті пән  

 «Терапиялық 

стоматологияның 

 фантомды курсы»  
Кредиттің саны (сағаттың) – 2 (90 сағат) 

Терапиялық стоматологияның пропедевтикасы модулі 



*
*Фантомды курс 

терапиялық 

стоматологияның 

клиникаға кіріспе 

бөлімі болып саналады 

және стоматологиялық 

профильдегі маманды 

дайындағанда оқу 

пәндердің ішінде ең 

маңыздысы болып 

табылады 
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*
•Тістердің анатомо-

топографиялық 

құрылысы, тісжегі 

қуыстарды егеп тазалау 

кезеңдері және 

қағидалары, тістің әр 

түрлі жерлерінде 

орналасқан тісжегі 

қуыстарын егеп тазалау 

ерекшеліктері  бойынша 

студенттерге  кәзіргі 

көзқарасты 

қалыптастыру. 



*

*Тістердің 

құрылысының 

анатомиялық 

ерекшелерін,  

*тістердің 

айырмашылық және 

жаққа жату белгілерін  

 



*

*Тісжегі туралы 

түсінік, тісжегінің 

жіктелуі  



*

*Орналасуына 

қарай тісжегі 

қуыстарды егеп 

тазалау 

қағидаларын, 

кезеңдерін 

және 

техникасын 

 



*Тістің қатты тіндерінің 

жоғарғы сезімталдық 

зоналарды, ауыру сезімін 

төмендету үшін егеп 

тазалау кезінде 

оптимальды 

жағдайларын 
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*  Тістердің қай топқа, қай жаққа жататын 

белгілерін анықтау. 



*Блэк бойы және атипиялық  тісжегі қуыстарды 

фантомді блоктарда егеп тазалау. 

 



*

*біріншілік контактіні 

қалыптастыру үшін ұзаққа 

созылатын қарым –

қатынасты қалыптастыру;  

*науқаспен вербальді және 

вербальды емес 

коммуникация арқылы тиімді 

психоэмоциональді 

контактіні қалыптастыру; 

*қолдау көрсету және бірге 

өзара әрекет етуге дайындық;  

*сендіріп сөйлеу,өз әрекетін 

түсіндіру; 

 



*

*өз позициясының пайдасына 

аргументі іздеу;  

*партнердің эмоциоанльды 

жағдайын түсіну үшін өз 

эмпатийді мүмкіндіктерін қолдану; 

*сендіру әдістерін қалыптастыру;  

*коммуникация процессінде 

интонацияны сақтау; 

*топты пікір-таласты жүргізу;  

*қарқынды режімінде жұмыс істеу 

шеберлік; 

*дауды басқару; 

*шешім қабылдау;  

*мәселені бірге шешу; 

*  іскерлік қатынас.  



*

*▪       Аппаратармен 

жұмыс істегенде 

қауіпсіздік техниканың 

ережелері;  

 

 



*

*- әдебиеттермен, 

Internet көзімен, 

мәліметтердің 

электронды 

базаларымен, 

компьютерлі оқыту 

бағдарламамен 

жұмыс істеу. 

 



*Тістердің жалпы анатомиясы. Әр-түрлі  тістердің 

анатомо-топографиялық ерекшелері. 

 



*Тістердің ерекшелік 

белгілері мен ажырату 

белгісі. 

*Тісжегі туралы түсінік. Блэк 

бойынша тісжегі 

қуыстарының жіктелуі.   

 



*Тісжегі қуыстарын егеп тазалау қағидалары, 

кезеңдері және техникасы. 

 



*анатомия,  

*гистология,  

*жалпы  физиология  

 



*
*"фантомды курс" элективті курсын оқу -  

«Кариесология және тістердің қатты тіндерінің 

тісжегі емес ақаулары», «Эндодонтия», «Терапиялық   

стоматологияның пропедевтикасы» бөлімдерін 

оқудың негізі болып табылады. 

 



  

•1. Баяхметова Алия Алдашевна -  Профессор,  м.ғ.д., 
модульдің жетекшісі 

•2. Баскакова Ирина Валентиновна – Доцент, м.ғ.к. 

•3.  Кунанбаева Тамара Сулейменовна – Доцент, 
м.ғ.к. 

•4. Сагатбаева Анар Джамбуловна – Доцент, м.ғ.к. 

*5. Смагулова Ельмира Ниязовна -  Доцент, м.ғ.к. 

*6. Мангытаева Батима Бекдаировна – Ассистент 

*7. Уразбаева Бахыт Мырзашевна – Ассистент 

*8. Долгих Валерия Робертовна – стажер-
преподаватель 

*9. Жаханова Света Нурсагатовна- стажер-
преподаватель  

 
 



*

Алматы қ.,  Толе би 

көш, 92;  

оқу корпусі №3 

ҚазҰМУ,  

3 этаж. 


