
Балалар стоматология кафедрасы 

Мамандығы: «5В130200-Стоматология» 

Дайындық бағыты «Дәрігер-стоматолог-ортодонт» 

 

Элективті курс: 

 

Балалардың тісжақ ауытқуларын алдын-алу. 
 

Сабақ сағаттар саны – 90 сағат 

Тәжірбиелік сабақтар – 30 сағат 

          Студенттің өзіндік жұмысы  (СӨЖ) – 30 сағат 

Оқытушы мен студентердің өзіндік жұмысы (ОСӨЖ) – 30 сағат 

                  

 

 

 

 

 

 

Алматы 2014-2015 оқу жылы  

 



 

Құрастырғандар: асс. Рузденова А.С.,  

асс. Шарипова С.К. 

 

Сабақ беретін мұғалімдер:  

1. м.ғ.д., профессор Мамеков А.Д. 

2. доц. Телебаева Г.Т. 

3. асс.Рузденова А.С. 

4. асс. Досбердиева Г.Т. 

5. ст.оқытушы Дурумбетова М.М. 

6. ст.оқытушы Мухамедиярова М.М. 

 

 



Пәннің қысқаша мазмұны: 
Әр түрлі жас кезеңіне 

байланысты алдын алу шаралары 

және емдеу мақсатымен. 

Балаларда бет-жақ 

ауытқуларының этиологиялық 

факторлары, ауытқу даму қаупі, 

ерте ауытқулар қалыптасу 

белгілері, физиологиялық және 

патологиялық тістесулерде. 



когнитивті 

(білімі) 

Операциональді 

(дағдылыр) 

аксиологиялық 

(коммун. 

дағдалар) 

Құқықтық 

сқұақтар 

Өзіндік білім 

деңгейін көтеру 

Тіс-жақ жүйесі 

дамуының әр 

түрлі жас 

кезеңдерінде 

даму 

ерекшеліктері;  

 Тіс-жақ 

ауытқулары: 

түрлері және 

классификациял

ары;   

 Тіс-жақ 

ауытқуларының 

этиологиясы   

Тіс-жақ 

ауытқуларының 

диагностика 

әдістері  

Тіс-жақ жүйесінің 

әр түрлі 

кезеңдеріндегі 

морфологиялық 

және 

функциональды 

бұзылыстарды 

анықтау;  

 Балалардағы тіс-

жақ 

ауытқуларының 

түрлерін 

диагностикалау, 

ортодонтияда 

диагноз қоюда  

Классификацияла

рды қолдану;  

 Ауытқулардың 

пренатальды және 

постнатальды  

этиологиялық 

себептерін 

анықтау;  

Балалар және 

олардың ата-

аналарымен 

психологиялық 

байланыс жасауды 

қалыптастыру; 

Студенттермен 

жұмыс істеуде және 

ұжымда 

коммуникативті 

дағдыларды  

меңгеру; 

 Студеттерге  

балалармен жұмыс 

істеудің 

клиникалық 

дағдыларын үйрету. 

Студенттердің 

және 

оқытушылардың 

құқық және 

міндеттері. 

ҚР денсаулық 

сақтау туралы 

Заңы. 

 ҚР-да социальды 

политика 

 Балалар 

стоматологиялық 

мекемелерінде 

емдеу-профилак-

тикалық  үрдістерді 

(процесстерін) 

ұйымдастыру. 

 Балалар 

стоматологиялық 

мекемелеріндегі 

санитарлық-

эпидемиологиялық 

бақылау 

Қосымша әдебиет  

(оқулық, 

анықтамалық, 

нормативтік, 

ғылыми) және 

интернетпен 

өзіндік жұмыс;  

 Кафедра 

оқытушыларының 

жетекшілігінде  

ғылыми зерттеулер 

жүргізу. 



Тәжірбиелік сабақтарда қалыптасып 

келе жатқан және қалыптасқан 

ауытқуардың белгілерін оқыту,бет-тіс 

жақ жүйесінде  ауытқулардың бұзылыс 

белгілерін санитарлы-ағарту 

жұмыстарын жүргізу арқылы жақ-бет 

аймағында ауытқу мен деформацияның 

алдын алу ескерту мақсатында, сау өмір 

сүруге әсерін тигізеді, карьерлі 

табысқа,беттің  эстетикалық түріне. 

 



 Шайнау аппараттының биомеханика  негізгі 

заңдылықтарымен таныстыру; 

 Этиологиялық және патогенетикалық 

факторларды анықтау, балаларда тіс жақ 

ауытқуларының қалыптасуына алып келетін 

жағдайларды; 

 Миогимнастикалық және логопедиялық  

жаттығуларда,мануальды дағдыларға. 

 



 

   Пәннің пререквизиттері. 

- қалыпты анатомия,  

   - стоматологиялық ауруларды 

алдын алу. 

Пәннің постреквизиттері. 

-балалар жасындағы стоматология, 

-ортопедиялық стоматология,  

  - терапиялық стоматология,  

  -хирургиялық стоматология 



Назарларыңызға рахмет!!! 


