
• Элективті  курс 
• 1. мамандық  - «051302 - СТОМАТОЛОГИЯ» 

• 2. дайындалу бағыты– дәрігер-стоматолог-
хирург. 

• 3. пән аталуы – ХИРУРГИЯЛЫҚ 

СТОМАТОЛОГИЯДАҒЫ МАТЕРИАЛТАНУ 

• 4. кредит саны- 2 (90 сағат). 

• 5. Хирургиялық стоматологияның кафедрасы 

• ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 



№ Аты-жөні Қызметі  Ғылыми дәрежесі 

1. Мирзакулова Улмекен 

Рахимовна 

Руководитель 

модуля 

Медицина ғылымдарының 

докторы 

 

2 Тулеуов Калдан 

Тулеуович 

Профессор Доктор медицинских наук 

3. Русанов Владимр 

Петрович 

профессор Доктор медицинских наук 

4. Вансванов Мурат 

Ильясович 

Доцент Кандидат медицинских наук 

5 Стабаева Гульсум 

Сейделовна 

Доцент Кандидат медицинских наук 

6. Космаганбетова Алма 

Темирхановна 

Ассистент Кандидат медицинских наук 

7 Бименов Калберген 

Сейдахметович 

Ассистент 

8. Талимов Какимжан 

Кенжекович 

Ассистент 

 

- 



«Жақ-бет аймағының ерекшеліктері» деп аталатын 
элективтік курс хирургиялық стоматологияның 

стоматология саласындағы мамандарды даялау 
кезіндегі негізгі оқу пәнінің клиника алды тарауы 

болып табылады. 

 



Қалыптасатын компетенциялар 

• Студент білуі керек: 

• 1. Дәрігер стоматологты 
дайындау барысында 
хирургиялық стоматология, 
терапиялық стоматология, 
ортопедиялық стоматология, 
балалар жасындағы 
стоматология және невралгия 
пәндерін ары қарай оқу үшін 
«Жақ-бет аймағының 
ерекшеліктері» курсының 
алатын орны. 

 



•  2. Бет қаңқасы сүйектерінің құрылысының 
анатомиялық ерекшеліктері. 

• 3. Жақ-бет аймағының иннервациясының 
анатомо-топографиялық ерекшеліктері. 

• 4. Жақ-бет аймағының қанмен 
қамтамасыздануының анатомо-топографиялық 
ерекшеліктері. 

• 5. Жақ-бет аймағының лимфа жүйесінің 
анатомо-топографиялық ерекшеліктері. 

• 6. Жақ-бет аймағының лимфа жүйесінің 
физиологиялық ерекшеліктері. 

 



• 7. Бет және мойынның терісінің 
анатомо-топографиялық 
ерекшеліктері. 

• 8. Шайнау еттерінің алдыңғы және 
артқы топтарының анатомо-
топографиялық ерекшеліктері. 

• 9. Беттің ымдау еттерінің анатомо-
топографиялық ерекшеліктері. 

• 10. Сілекей бездерінің анатомо-
топографиялық ерекшеліктері. 

• 11. Сілекей бездерінің 
физиологиялық ерекшеліктері.. 

• 12. Шықщыт буынының анатомо-
топографиялық ерекшеліктері. 

• 13. Төменгі жақ сынықтары кезінде 
еттердің тарту бағыты. 

• 14. Жақ сүйектерінің сыну 
механизмдері. 

 



Жұмыс істеуді қалыптастыру:  
 

• 1. Жергілікті жансыздандырулар кезінде нысана көзін табуды. 
• 2. Әр түрлі өткізгіштік жансыздандырулар кезінде анатомиялық 

бағдарларды табу. 
• 3. Жақ-бет аймағының әр түрлі патологиялық үрдістері кезінде 

жергілікті жансыздандыру тәсілін таңдап алу.  
• 4. Абсцесстер мен флегмоналарға нақтама жасай алу. 
• 5. Ісік пен сіңбеге нақтама жасай алу. 
• 6. Ауыз сұйықтығының нәтижелерін бағалау. 
• 7. Қызыл иек сұйықтығына сандық және сапалық нәтижелерін 

бағалау. 
• 8. Сілекей бөліну мен ауыз сұйықтығының құрамының өзгеруі 

патологиялық үрдістердің дамуына тікелей әсері. 
 



Құзырлықты қалыптастыру: 
 

• 1. Өзіндік көрсету. 
•    2.Науқастың психологиялық ерекшеліктеріне 

байланысты керекті сұхбаттасуды таңдау. 
•    3.Науқастың  проблемаларын тыңдай білу. 
•    4.Ашық сұрақтар қоя білу  (шағым жинауда, 

анамнезде, нақастың проблемаларында). 
•    5. Науқасқа жан ашырлық таныту (эмпатии). 
•    6. Науқасты әрекетке дұрыс дайындау, түсіндіру 
•    7.Науқасқа жасалатын жансыздандыруды түсіндіру. 
•    8.Сеніміне кіру .  
•    9.Керекті ақпараттарды түсіндіру. 
•    10.Сендіре білу.  



Құқықтық  компетенцияны қалыптастыру: 
 

• 1. ҚР СанПИН  ережелерін білу . 

• 2. Карпульды жүйені дез. ережесі 
(шприцтер, инені, карпуланы). 

• 3. Карпульды жүйеге қойылатын 
талаптар. 

• 4.  Карпульды жүйемен жұмыс 
істегенде өауіпсіздік ережелері. 

 



Өзіндік білімді жетілдіруді қалыптастыру: 
 

• 1. Әдебиеттермен жұмыс. 

• 2. Өзіндік білімді жетілдірудің қосымша 
әдімстерін қалыптастыру. 

• 3.  Презентацияның  мультимедиялы 
форматтарын жасау. 

• 4. Реферат жазу. 

• 5.  Тестік тапсырмалар, кроссвордтар, 
сканвордтар 

 



Элективтік курстың алдында оқылатын 
пәндер: 

• «Жақ-бет аймағының ерекшеліктерін» қалыпты анатомия, 
клиникалық анатомия және топографиялық анатомия, 

қалыпты физиология, патологиялық физиология пәндерінен 
оқу. 

 



Элективтік курстан кейін оқылатын 
пәндер: : 

• «Жақ-бет аймағының ерекшеліктері» балалар 
жасындағы стоматологиядағы, терапиялық 
стоматологиядағы, ортопедиялық 
стоматологиядағы және нерв аурулары 
кафедрасындағы хирургиялық аймақты оқытудың 
негізі болып табылады.  

 



Пәннің аннотациясы 

• студенттерде бет-жақ аймағының ерекшелігі 
бойынша білімін қалыптастыру, жергілікті 
жансызланлыруды жасау үшін, бет-жақ 
аймағының травматикалық жарақаттарының 
және қабыну ауруларының клиникасы мен 
ағымының, сілекей бездерінің қабыну мен 
дистрофиялық аурулары, бет жүйкесінің 
аурулары мен зақымдануы және шықшыт 
буынның функционалдық бұзылыстарына 
мағынасы бар. 

 



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА 

РАХМЕТ! 


