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     Циклдың өзектілігі: 
 Студенттерді денсаулық 
деңгейін жоғарылатуға 
және денсаулыққа кері 
әсерлерді жоюға, болашақ 
мамандардың 
кәсіпқойлығы мен жалпы 
мәдениетін жоғарылатуға 
бағытталған іс-шараларды 
өңдеуге әкелетін халық 
денсаулығын кешенді 
бағалай алу дағдысына 
үйрету 

 

 

  



Келесі біліктілік түрлерін 

қалыптастырады: 
БІЛІМ 

 Қазақстан Республикасы халық денсаулығының қазіргі 

жағдайы; 

 Қазақстан Республикасы халқының табиғи қозғалысының 

қазіргі жағдайы; 

 Қазақстан Республикасы халық аурушылдығының деңгейлері 

мен қарқыны; 

 Халық денсаулық жағдайын бағалау маңызы;  

 Денсаулыққа негізгі қауіп факторларының медициналық-

әлеуметтік маңызы; 

 Халық денсаулығының жас-жыныстық, кәсіби және аймақтық 

ерекшеліктері; 

 Әлеуметтік маңызды аурулардың алдын алудың 

медициналық және әлеуметтік негіздері. 

 



       ПРАКТИКАЛЫҚ ДАҒДЫЛАР 

 

 Халық денсаулық жағдайы жөніндегі 

мәліметті жинап, зерделеу; 

 Халық денсаулығының статистикалық 

талдау нәтижелерін бағалау және талдау; 

 Халық денсаулығына факторлардың әсер 

бағыты мен дәрежесін бағалау, негізгі 

себеп-салдар байланыстарын анытау; 

 Халық денсаулығын зерттеудің 

медициналық-статистикалық әдістерін 

қолдану. 



ҚҰҚЫҚТЫҚ БІЛІКТІЛІК 

 

 Азаматтардың репродуктивті әрекеті 

жөніндегі нормативтік-құқықтық актілері 

 Еңбекке жарамсыздық парағын беру 

ережелері мен тәртібі жөніндегі ҚР Қаулысы 

 «Халық денсаулығы  және денсаулық сақтау 

жүйесі жөніндегі» ҚР Кодексі 



 

КОММУНИКАТИВТІ  ДАҒДЫЛАР 

 

 Халық денсаулығының негізгі параметрлерін талдау;         

 Салауатты өмір салтын қалыптастыру, денсаулықты 

сақтау, нығайту және аурулардың алдын алу 

бойынша гигиеналық оқыту және тәрбиелеу 

білімдерін жеткізуде  аудиториямен байланыс 

орнату; 

 Медициналық-профилактикалық көмектің сапасы 

мен тиімділігін жоғарылату іс-шараларын өңдеуге 

қатысу. 

 Шағын топтарда кейстермен жұмыс жасау. 



ӨЗІН-ӨЗІ ЖЕТІЛДІРУ 

Жұмысты орындауда 

зерттеудің аналитикалық 

әдістерін, компьютерлік 

технологияларды қолдану 

  Өз-өзін жетілдіруде 

интернет-ресурстарды, on-

line оқулықтарды және т.б. 

қолдану.  



 

 Пререквизиттер: экология, 

  қоғамдық денсаулық 

 

Постреквизиттер:    

  қоғамдық денсаулық сақтау 

 
      



Айтманбетова 

Акмарал Аршабаевна 

  Доцент м.ғ.к. 16 қазақ 

Кожекенова Жанат 

Асетовна  

Доцент м.ғ.к. 11 қазақ 

Нурбакыт Ардак 

Нурбакыткызы 

Аға оқыт.  м.ғ.к. 9 қазақ 

Абдразакова  

Салтанат 

Умирзаковна  

Аға оқыт.  

  

медицина 

магистрі 

16 қазақ 

Жакупова Майя 

Нурдаулетовна 

Оқыт.  
  

 

медицина 

магистрі 

7 қазақ 

Дармен Нургуль 

Жарылкасымовна 

Оқыт.  
  

медицина 

магистрі 

5 қазақ 

Орманова Арайлы 

Макулбековна 

Оқыт.  
  

медицина 

магистрі 

1 қазақ 

Оқытушылыр құрамы 

 

         Аты-жөні 

 

Қызметі 

 

    Оқу 
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Пед. өтілі  

 

Оқыту 

тілі 


