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ТЫҢДАУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ! 

 

Қайта даярлау циклына өтінімдер 8-727-337-80-18, 337-69-05, 87474274544, 87789558160, 87073835542,87072020235 немесе 

ksph@ksph.kz, ksph14@mail.ru е-mail-ы бойынша қабылданады. Барлық қажетті ақпаратты www.ksph.kz сайтынан алуға болады.  

«ҚДСЖМ» ҚМУ-де: компьютерлік сыныптар, интернет, оқу залы, кітапхана, буфет бар.  

Оқу корпусы мен жатақхана мына мекенжайда орналасқан: Алматы қаласы, Өтепов көшесі,19а (Гагарин көшесінің қиылысында).  

 

Жол жүру: әуежайдан: №32 автобус, «Гагарин көшесі» аялдамасы 

                    Алматы-1 темір жол бекетінен: №30, №18 автобус, «Өтепов көш.» аялдамасы 

 

    Циклға қабылдану үшін тыңдаушылар төмендегі құжаттарды ұсынуы керек: 

1. Ұйымның тыңдаушыны оқуға қабылдауы туралы өтініші (ұйымның гербтік бланкісінде тыңдаушының аты- 

жөнін, лауазымы мен базалық білімін көрсете отырып, ерікті үлгіде толтырылады). 

2. Тыңдаушының жеке өтініші (104 каб. толтырылады) 

3. Тыңдаушының жеке карточкасы (104 каб. толтырылады). 

4. Жеке басын куәландыратын құжат (көшірме) 

5. Мамандығы бойынша орта медициналық білімі туралы диплом (көшірме). 

6. Тыңдаушыны оқуға жіберу туралы ұйымнан берілген бұйрық. 

7. Алғашқы мамандандырудан өткені туралы құжат (көшірме). 

8. Тегін өзгерткенін куәландыратын құжат (диплом мен жеке басын куәландыратын құжаттағы тегі сәйкес келмегенде) 

9. Соңғы 5 жыл ішінде біліктілігін жоғарылату курстарынан өткені туралы құжаттар (көшірмелер). 

10. Оқу туралы шарт 2 данада (104 каб. толтырылады). 

Құжаттар көшірмелері кадрлар бөлімінде немесе нотариалды расталуы тиіс. 

 

 

                Ескерту:  

Тыңдаушылардың құжаттарын қабылдау уақыты:  

сағат 09.00 - 18.00 дейін  

сағат 13.00 - 14.00 үзіліс  

 

Біліктілікті арттыру циклдары бойынша кез келген ақпаратты Қосымша білім беру департаментінен анықтауға болады.  

Байланыс үшін: бөлім телефоны: тел. 8(727)337-69-05 , 8(727)337-80-32 ,  8(727)337-80-29  (ішкі - 148,) 
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2019 жылға арналған жоғары медициналық және фармацевтикалық білімі бар мамандардың біліктілігін 

арттыру және қайта даярлау бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 
№ Цикл атауы  Тыңдаушылар контингенті 

(алдыңғы дайындық деңгейі стандарт бойынша 

көрсетілсін) 

Цикл 

ұзақтығы 

сағ./апта 

Оқудың өтетін мерзімі 

1 2 3 4 5 

ҚОҒАМ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.д. Арингазина Алтын Муафиковна 

Байланыс телефоны: 8 727 337 80 32, ішкі 136, 124, 8 708 949 41 89 

Электронды адресі: аltyn@ksph.kz 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Астана қ. Филиалы 

Филиал директоры: Бердиярова Дина Серикбаевна   

Байланыс телефоны: 8708 425 31 07 

Электронды адресі: filial.ksph@mail.ru 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Ақтау қ. Филиалы 

Филиал директоры:  Сагимбаев Ануар Алимжанович   

Байланыс телефоны: 8 701 744 90 65, 8 702 912 12 89  

Электронды адресі: ksph-aktau@mail.kz   
ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Қоғамдық денсаулық сақтау 

(қашықтықтан оқыту компоненті 

бар) 

Жоғары медициналық немесе медициналық-биологиялық 

білімі бар денсаулық сақтау ұйымдастырушылары  

864 /16 04.02.2019-03.06.2019ж. 

01.04.2019-25.07.2019ж. 

03.06.2019-25.09.2019ж. 

02.09.2019-24.12.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 Қоғамдық денсаулық сақтау 
 

Жоғары медициналық немесе медициналық-биологиялық 

білімі бар денсаулық сақтау ұйымдастырушылары 

864 /16 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Медициналық қызмет 

көрсетушілерге арналған тиімді 

коммуникациялар  

Әлеуметтік маңызы бар ауруларға профилактикалық 

жұмыстар бойынша жауапты денсаулық сақтау 

ұйымдастырушылары, медициналық қызмет сапасына 

жауаптылар, ішкі аудиторлар, ЖПД, психологтар, әлеуметтік 

жұмыскерлер  

 

 54/1 

 

 

108/2 

 

216/4 

03.06.2019-08.05.2019ж. 

07.10.2019-12.10.2019ж. 

 

08.04.2019-20.04.2019ж. 

04.11.2019-16.11.2019ж. 

18.03.2019-17.04.2019ж. 

mailto:filial.ksph@mail.ru
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04.11.2019-30.11.2019ж. 

 

2 Қазіргі жағдайда денсаулықты 

нығайтудың және аурулардың 

алдын алудың өзекті мәселелері 

 

Бас дәрігердің профилактикалық жұмыстар бойынша 

орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің 

меңгерушілеріне, БМСК жүйесіне енетін ұйым және мекеме 

дәрігерлеріне; салауатты өмір салты кабинеттерінің 

меңгерушілері мен дәрігерлеріне, ЖПД, жоғары және орта 

арнайы медициналық білім беру ұйымдары оқытушыларына, 

сонымен қатар қоғамдық денсаулық сақтау секторына жақын 

өзге де қызмет мамандары 

54/1 

 

 

108/2 

 

 

216/4 

25.03.2019-30.03.2019ж. 

17.06.2019-27.06.2019ж. 

 

13.05.2019-25.05.2019ж. 

02.09.2019-14.09.2019ж. 

 

01.07.2019-27.07.2019ж. 

18.11.2019-14.12.2019ж. 

3 Медициналық-әлеуметтік 

сараптаманың және науқастар мен 

мүгедектерді оңалтудың заманауи 

аспектілері 

Бас дәрігердің профилактикалық жұмыстар бойынша 

орынбасарлары, құрылымдық бөлімшелердің меңгерушілері, 

БМСК жүйесіне енетін ұйым дәрігерлеріне; салауатты өмір 

салты кабинеттерінің меңгерушілері мен дәрігерлері, СӨСҚ 

қызметінің мамандары 

54/1 

 

 

108/2 

 

216/4 

20.05.2019-25.05.2019ж. 

21.10.2019-26.10.2019ж. 

 

05.08.2019-17.08.2019ж. 

18.11.2019-30.11.2019ж. 

 

20.05.2019-15.06.2019ж. 

07.10.2019-02.11.2019ж. 

4 Қазақстан Республикасында 

әлеуметтік жұмыс модельдері  

Наркологиялық, онкологиялық, кардиологиялық, 

хирургиялық, фтизиатриялық, геронтологиялық, 

паллиативтік көмек көрсететін медициналық ұйымдар, БМСК 

ұйымдарында жұмыс істейтін психолог-мамандар, әлеуметтік 

жұмыскерлер, ЖИТС орталықтарының және оңалту 

орталықтарының жұмыскерлері 

54/1  

 

 

108/2  

 

01.04.2019-06.04.2019ж. 

03.07.2019-08.08.2019ж. 

 

04.03.2019-18.03.2019ж. 

03.06.2019-15.06.2019ж. 

 

 

5 Денсаулық сақтау саясаты Бас дәрігердің профилактикалық жұмыстар бойынша 

орынбасарлары, ұйымдар мен мекемелерінің құрылымдық 

бөлімшелерінің меңгерушілері  

 

 

54/1 

 

 

108/2 

03.06.2019-08.06.2019ж. 

04.11.2019-09.11.2019ж. 

 

15.07.2019-27.07.2019ж. 

02.12.2019-14.12.2019ж. 

6 Қоғамдық денсаулық сақтау 

қызметін дамыту  

Денсаулық сақтау саласында медициналық білім беру 

ұйымдарының және ғылыми ұйымдарының мамандары  

 

54/1 

 

 

108/2 

 

 

216/4 

22.04.2019-27.04.2019ж. 

09.09.2019-14.09.2019ж. 

 

24.06.2019-06.07.2019ж. 

14.10.2019-26.10.2019ж. 

 

03.06.2019-29.06.2019ж. 
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04.11.2019-30.11.2019ж. 

7 ҚР салауатты өмір салтын 

қалыптастыру 

Ұйымдардың басқарушылары, олардың орынбасарлары, 

құрылымдық бөлімшелердің меңгерушілері, дәрігерлері 

54/1 

108/2 

216/4 

15.07.2019-20.07.2019ж. 

02.09.2019-14.09.2019ж. 

25.11.2019-21.12.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

8 Сапалы ұзақ өмір сүру Бас дәрігердің профилактикалық жұмыстар бойынша 

орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің 

меңгерушілеріне, БМСК жүйесіне енетін ұйым және мекеме 

дәрігерлеріне; салауатты өмір салты кабинеттерінің 

меңгерушілері мен дәрігерлеріне, ЖПД, жоғары және орта 

арнайы медициналық білім беру ұйымдары оқытушыларына, 

сонымен қатар қоғамдық денсаулық сақтау секторына жақын 

өзге де қызмет мамандары 

54/1 

 

 

108/2  

 

 

216/4 

 

10.06.2019-15.06.2019ж. 

30.09.2019-05.10.2019ж. 

 

10.06.2019-22.06.2019ж. 

11.11.2019-23.11.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

9 Жаңа қоғамдық денсаулық сақтау 

тұжырымдамасы 

Бас дәрігердің профилактикалық жұмыстар бойынша 

орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің 

меңгерушілеріне, БМСК жүйесіне енетін ұйым және мекеме 

дәрігерлеріне; салауатты өмір салты кабинеттерінің 

меңгерушілері мен дәрігерлеріне, ЖПД, жоғары және орта 

арнайы медициналық білім беру ұйымдары оқытушыларына, 

сонымен қатар қоғамдық денсаулық сақтау секторына жақын 

өзге де қызмет мамандары 

54/1 

 

108/2 

 

216/4 

08.04.2019-13.04.2019ж. 

 

22.07.2019-03.08.2019ж. 

 

14.10.2019-08.11.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

10 Жұқпалы емес аурулардың алдын 

алу. Ауруларды басқару 

бағдарламалары 

Бас дәрігердің профилактикалық жұмыстар бойынша 

орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің 

меңгерушілеріне, БМСК жүйесіне енетін ұйым және мекеме 

дәрігерлеріне; салауатты өмір салты кабинеттерінің 

меңгерушілері мен дәрігерлеріне, ЖПД, жоғары және орта 

арнайы медициналық білім беру ұйымдары оқытушыларына, 

сонымен қатар қоғамдық денсаулық сақтау секторына жақын 

өзге де қызмет мамандары 

54/1 

 

108/2 

 

216/4 

08.04.2019-13.04.2019ж. 

 

27.06.2019-29.06.2019ж. 

 

26.08.2019-21.09.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

11 Қоғамдық денсаулық сақтау 

саласындағы зерттеу жобаларын 

басқару 

Бас дәрігердің профилактикалық жұмыстар бойынша 

орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің 

меңгерушілеріне, БМСК жүйесіне енетін ұйым және мекеме 

дәрігерлеріне; салауатты өмір салты кабинеттерінің 

меңгерушілері мен дәрігерлеріне, ЖПД, жоғары және орта 

арнайы медициналық білім беру ұйымдары оқытушыларына, 

54/1 

 

108/2 

 

216/4 

13.05.2019-18.05.2019ж. 

 

19.08.2019-31.08.2019ж. 

 

21.10.2019-16.11.2019ж. 
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сонымен қатар қоғамдық денсаулық сақтау секторына жақын 

өзге де қызмет мамандары 

12 Денсаулық сақтауда саласындағы 

деонтология және этика мәселелері 

Бас дәрігердің профилактикалық жұмыстар бойынша 

орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің 

меңгерушілеріне, БМСК жүйесіне енетін ұйым және мекеме 

дәрігерлеріне; салауатты өмір салты кабинеттерінің 

меңгерушілері мен дәрігерлеріне, ЖПД, жоғары және орта 

арнайы медициналық білім беру ұйымдары оқытушыларына, 

сонымен қатар қоғамдық денсаулық сақтау секторына жақын 

өзге де қызмет мамандары 

54/1 01.04.2019-06.04.2019ж. 

03.07.2019-08.07.2019ж. 

23.12.2019-28.12.2019ж. 

13 Қоғамдық денсаулық сақтау 

саласының жедел функциялары 

Бас дәрігердің профилактикалық жұмыстар бойынша 

орынбасарлары, ұйымдар мен мекемелерінің құрылымдық 

бөлімшелерінің меңгерушілері және дәрігерлер. 

108/2  10.06.2019 - 22.06.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ КАФЕДРАСЫ  

Оқу бөлімінің меңгерушісі: медицина ғылымдарының магистрі Сактапов Акылбек Кенгесович  

Байланыс телефоны: 8 727 337 80 32, 8702 740 32 42, ішкі 163 

Электронды адресі: a.saktapov@ksph.kz 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Астана қ. Филиалы 

Филиал директоры: Бердиярова Дина Серикбаевна   

Байланыс телефоны: 8708 425 31 07 

Электронды адресі: filial.ksph@mail.ru 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Ақтау қ. Филиалы 

Филиал директоры:  Сагимбаев Ануар Алимжанович   

Байланыс телефоны: 8 701 744 90 65, 8 702 912 12 89  

Электронды адресі: ksph-aktau@mail.kz   
ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Денсаулық сақтау менеджменті 

(қашықтан оқыту компоненті бар)  

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және 

мемлекеттік емес денсаулық сақтау ұйымдарының 

басшылары 

864/16  04.02.2019 –03.06.2019ж. 

01.04.2019– 25.07.2019ж. 

03.06.2019– 25.09.2019ж. 

02.09.2019– 24.12.2019ж. 

2 Денсаулық сақтау менеджменті 

 
Жоғары медициналық, фармацевтикалық және кәсіптік білімі 

бар мамандар үшін (денсаулық сақтау жүйесінде жұмыс 

істейтін тұлғаларға арналған). 

864/16 апта Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай  

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Медициналық ұйымдардағы 

бизнес-жоспарлау мен денсаулық 

Басшылар, бірінші басшының орынбасарлары және 

денсаулық сақтау ұйымдарының экономистері  

54/1  

108/2  

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

mailto:a.saktapov@ksph.kz
mailto:filial.ksph@mail.ru
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сақтау саласындағы мемлекеттік 

сатып алулар 

  

 

2 Корпоративтік басқару негіздері Медициналық ұйымдардың басшылары мен олардың 

орынбасарлары, оның ішінде қаржы-экономикалық 

мәселелер жөніндегі орынбасарлар, сондай-ақ табысты 

маркетологтар мен менеджерлер пайдаланатын 

техникалардың, әдістемелер мен құралдардың бірегей 

жиынтығын алуға мүдделі барлық адамдарға арналған  

54/1 18.02.2019- 23.02.2019ж. 

15.04.2019- 20.04.2019ж. 

03.06.2019 –08.06.2019ж. 

02.09.2019 –07.09.2019ж. 

3 Денсаулық сақтау менеджменті Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және 

мемлекеттік емес денсаулық сақтау ұйымдарының 

басшылары 

108/2  

 

 

216/4  

 

10.06. 2019-22.06.2019ж. 

02.12.2019-14.12.2019ж.  

 

01.04. 2019-27.04.2019ж. 

23.09.2019-19.10.2019ж. 

4 Заманауи денсаулық сақтау 

саласын басқару 

Денсаулық сақтау саласын ұйымдастырушылары, 

басқармалардың қызметкерлері және резервте тұрған 

денсаулық сақтау ұйымдарының басшылары мен 

медициналық ұйымдар басшылары және олардың 

орынбасарлары 

216/4  01.04.2019 –27.04.2019ж. 

10.06.2019 - 09.07.2019ж. 

 

5 Денсаулық сақтау саласындағы 

сараптамалық қызметті 

ұйымдастыру 

(тәуелсіз сараптама) 

Басшылар, бірінші басшының орынбасарлары, құрылымдық 

бөлімшелердің меңгерушілері, ішкі аудит бөлімінің 

басқарушылары мен қызметкерлері, денсаулық сақтау 

ұйымдарының сарапшы-дәрігерлері мен дәрігерлері  

216/4  13.05.2019 –08.06.2019ж. 

02.09.2019 –28.09.2019ж. 

6 Медициналық көмек сапасын 

басқару 

 

Медициналық ұйымдардың басшылары мен қызметкерлері 216/4  11.02.2019 - 11.03.2019ж. 

03.06.2019 –29.06.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

7 МӘМС негіздері: медициналық 

ұйымдарды одан әрі жетілдіру 

жолдары 

Медициналық ұйымдардың басшылары мен қызметкерлері 108/2  

54/1  

15.04.2019 - 27.04.2019ж. 

13.05.2019 - 18.05.2019ж. 

8 HR – менеджмент: корпоративтік 

мәдениет негіздері 

Басқарудың әртүрлі деңгейлерінің басшылары, денсаулық 

сақтау ұйымдарының кадр қызметтерінің басшылары 

54/1 11.03.2019 - 16.03.2019ж. 

24.06.2019 - 29.06.2019ж. 

11.11.2019 - 16.11.2019ж. 

9 Кадр ресурстарын басқарудың 

заманауи технологиялары 

 (кадр қызметінің қызметкерлері)  

Денсаулық сақтау ұйымдарының кадр қызметтерінің 

басшылары 

54/1 18.02. 2019 -23.02.2019ж. 

15.07. 2019 -20.07.2019ж. 

10 Денсаулық сақтау саласында адами Басқарудың әртүрлі деңгейлерінің басшылары, денсаулық 108/2  08.04.2019 - 20.04.2019ж. 
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ресурстарды басқару сақтау ұйымдарының кадр қызметтерінің басшылары  11.11.2019 - 23.11.2019ж. 

11 Денсаулық сақтау саласын 

ұйымдастыру және басқару 

Басшылар және бірінші басшының орынбасарлары 108/2  26.03.2019 - 08.04.2019ж. 

07.10.2019- 19.10.2019ж. 

12 Медициналық ұйымдарда  

пациентті қолдау және ішкі 

бақылау (аудит) қызметінің 

қызметтерін жетілдіру 

Басшылар, бірінші басшының орынбасарлары, құрылымдық 

бөлімшелердің меңгерушілері, ішкі аудит бөлімінің 

басқарушылары мен қызметкерлері, денсаулық сақтау 

ұйымдарының сарапшы-дәрігерлері мен дәрігерлері 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

13 Денсаулық сақтау экономикасы Басшылар және бірінші басшының орынбасарлары және 

денсаулық сақтау ұйымдарының экономистері 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

14 Денсаулық сақтау саласындағы 

қаржы менеджменті 

Басшылар және бірінші басшының орынбасарлары және 

денсаулық сақтау ұйымдарының экономистері 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

15 Денсаулық сақтау саласындағы 

көшбасшылық технологиялары 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және 

мемлекеттік емес денсаулық сақтау ұйымдарының 

басшылары 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

16 Басшы: басқару, командалық 

жұмыс, көшбасшылық 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және 

мемлекеттік емес денсаулық сақтау ұйымдарының 

басшылары 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

17 Операциялық менеджмент Басшылар және бірінші басшының орынбасарлары 54/1  Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

18 Стратегиялық менеджмент: 

стратегиялық жоспарлау 

Медициналық ұйымдардың басшылары, медициналық 

ұйымдардың экономистері және есепшілері, медициналық 

ұйымдар басшыларының экономикалық мәселелер жөніндегі 

орынбасарлары, барлық құрылымдық бөлімшелердің 

меңгерушілері 

108/2  Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

19 Стратегиялық менеджмент: бизнес-

жоспарлау 

Медициналық ұйымдардың басшылары, медициналық 

ұйымдардың экономистері және есепшілері, медициналық 

ұйымдар басшыларының экономикалық мәселелер жөніндегі 

орынбасарлары, барлық құрылымдық бөлімшелердің 

меңгерушілері 

54/1 

108/2 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

20 МЖК механизмі:құқық негіздері, 

олардың түрлері және денсаулық 

сақтау саласында қолданылуы  

 

Денсаулық сақтау саласын ұйымдастырушылар, денсаулық 

сақтау басқармаларының қызметкерлері және резервте тұрған 

басқарушы кадрлар, басшылар мен медициналық ұйымдар 

басшыларының орынбасарлары 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

21 Денсаулық сақтау саласындағы 

заңнаманың құқықтық аспектілері 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 
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мемлекеттік емес денсаулық сақтау ұйымдарының 

басшылары 

22 Денсаулық сақтау ұйымдарында 

сапа менеджментінің жүйесі 

Медициналық ұйымдардың басшылары, олардың 

орынбасарлары, барлық құрылымдық бөлімшелердің 

меңгерушілері, менеджерлері, медициналық ұйымдардың 

сапасын басқару қызметінің мамандары 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

23 Маркетинг. Денсаулық сақтау 

саласындағы заманауи 

маркетингтік коммуникациялар 

Медициналық ұйымдардың басшылары мен олардың 

орынбасарлары, оның ішінде қаржы-экономикалық, сондай-

ақ табысты маркетологтар мен менеджерлер пайдаланатын 

техникалардың, әдістемелер мен құралдардың бірегей 

жиынтығын алуға мүдделі барлық адамдар үшін. 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

24 МБ-да жаңа HR-технологияларды 

енгізу 

Басқарудың әртүрлі деңгейлерінің басшылары, денсаулық 

сақтау ұйымдарының кадр қызметтерінің басшылары 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

25 Заманауи денсаулық сақтау 

саласының ресурс сақтау саясаты  

Басқарудың әртүрлі деңгейлерінің басшылары, денсаулық 

сақтау ұйымдарының кадр қызметтерінің басшылары 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

26 Халықаралық және ұлттық 

аккредиттей стандарттарын енгізу 

аясындағы қаржы менеджменті 

Оқыту жоғары және орта буын менеджерлеріне, денсаулық 

сақтау ұйымдарының экономистеріне арналған. 

 

54/1 апта Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

27 Ауруханалық басқару саласында 

халықаралық стандарттарын енгізу. 

Госпитальлік сервис.  

Оқыту медициналық ұйымдардың басшыларына, олардың 

орынбасарларына, денсаулық сақтау ұйымдарының барлық 

құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілеріне арналған. 

54/1 апта Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

28 МӘМС жүйесінде медициналық 

ұйымдары қызметінің өзекті 

мәселелері 

Оқыту медициналық ұйымдардың басшыларына, олардың 

орынбасарларына, денсаулық сақтау ұйымдарының барлық 

құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілеріне арналған. 

54/1 апта Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

29 Халықаралық стандарттар 

призмасы арқылы медициналық 

ұйымдардың қызметін талдаудың  

заманауи аспектілері 

Оқыту медициналық ұйымдардың басшыларына, олардың 

орынбасарларына, денсаулық сақтау ұйымдарының барлық 

құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілеріне арналған. 

54/1 апта Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

30 Медицина ұйымдарының 

жұмысындағы IT-технологиялар 

Денсаулық сақтау ұйымдары басшыларының орынбасарлары, 

менеджерлер, бөлімше меңгерушілері, барлық мамандық 

дәрігерлері, медициналық статистиктер, медициналық 

ұйымдардың АТ мамандары, орта медицина қызметкерлеріне 

арналған  

108/2 апта Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

31 Тәуелсіз сараптама 
 

Басшылар, бірінші басшының орынбасарлары, құрылымдық 

бөлімшелердің меңгерушілері, ішкі аудит бөлімінің 

басқарушылары мен қызметкерлері, денсаулық сақтау 

ұйымдарының сарапшы-дәрігерлері мен дәрігерлері 

216/4  Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 
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ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 

 

1 Мейіргерлік қызметтің сапасын 

басқарудың әдістемелік негіздері  
Бас және аға мейіргерлер, жоғары білімді мейіргерлер 108/2 11.02.2019 – 

23.02.2019ж. 

2 Мейіргер ісіндегі медициналық 

көмектің сапасын басқару 
Бас және аға мейіргерлер, жоғары білімді мейіргерлер 216/4 01.04.2019 - 27.04.2019ж. 

3 Мейіргер ісіндегі менеджмент және 

көшбасшылық 
Бас және аға мейіргерлер, жоғары білімді мейіргерлер 54/1 01.04.2019 - 06.04.2019ж. 

10.06.2019 - 15.06.2019ж. 

4 Мейіргер қызметін басқарудың 

заманауи шаралары   
Бас және аға мейіргерлер, жоғары білімді мейіргерлер 54/1 20.05.2019 - 25.05.2019ж. 

 

5 БМСК деңгйінде мейіргерлік үдерісті 

ұйымдастыру және басқару  
Бас және аға мейіргерлер, жоғары білімді мейіргерлер 54/1 17.07.2019 - 22.07.2019ж. 

6 Бас мейіргер қызметіндегі кадрлық  

менеджмент 
Бас және аға мейіргерлер, жоғары білімді мейіргерлер 54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

7 Дәрігердің серіктесі ретінде 

мейіргердің рөлі 
Бас және аға мейіргерлер, жоғары білімді мейіргерлер 54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

8 Күйзеліс-менеджмент 

 
Бас және аға мейіргерлер, жоғары білімді мейіргерлер 54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

9 Конфликтология негіздері немесе 

ұжымдағы психологиялық климатты 

жақсарту ережелері  

Бас және аға мейіргерлер, жоғары білімді мейіргерлер 54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

СЕМИНАР – ТРЕНИНГТЕРДІҢ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

 

1 Шешендік өнер. Көпшілік алдында 

сөйлеу дағдысы. 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және 

мемлекеттік емес денсаулық сақтау ұйымдарының 

басшылары 

18/3 күн Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 Дәріс оқу және презентация 

дайындау өнері 

Денсаулық сақтау саласын ұйымдастырушылар, жас 

оқытушылар, медицина магистрлері, денсаулық сақтау 

басқармалары мен резервте тұрған денсаулық сақтау 

ұйымдарының басшылары мен орынбасарлары медициналық 

ұйымдар басшылары және олардың орынбасарлары 

18/3 күн Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

3 Білім беру үрдісіндегі 

инновациялық технологиялар 

Денсаулық сақтау саласын ұйымдастырушылар, жас 

оқытушылар, медицина магистрлері, денсаулық сақтау 

басқармалары мен резервте тұрған денсаулық сақтау 

ұйымдарының басшылары мен орынбасарлары медициналық 

ұйымдар басшылары және олардың орынбасарлары 

18/3 күн Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

4 Кәсіби қызметтегі «айкидо» Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 18/3 күн Жыл ішінде, топты 
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психологиясы қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және 

мемлекеттік емес денсаулық сақтау ұйымдарының 

басшылары 

қалыптастыруына қарай 

5 Ақпарат, ынталандыру, мінез-

құлық дағдылары мен ресурстары 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және 

мемлекеттік емес денсаулық сақтау ұйымдарының 

басшылары 

18/3 күн Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

6 Денсаулық сақтау саласындағы 

инновациялық технологиялар мен 

медициналық қызметтерді 

дамытудың басымдықтарын 

айқындау 

 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және 

мемлекеттік емес денсаулық сақтау ұйымдарының 

басшылары 

18/3 күн Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ДӘЛЕЛДІ МЕДИЦИНА ЖӘНЕ БИОСТАТИСТИКА КАФЕДРАСЫ. 

Кафедра меңгерушісі:– м.ғ.к. Нурбаев Асыл Сагынаевич 

Байланыс телефондары: 8 727 337 80 32, вн.123,  8775 719 98 12 

E-mail: a.nurbaev@ksph.kz,  a.matzhanova@ksph.kz 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Астана қ. Филиалы 

Филиал директоры: Бердиярова Дина Серикбаевна   

Байланыс телефоны: 8708 425 31 07 

Электронды адресі: filial.ksph@mail.ru 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Ақтау қ. Филиалы 

Филиал директоры:  Сагимбаев Ануар Алимжанович   

Байланыс телефоны: 8 701 744 90 65, 8 702 912 12 89  

Электронды адресі: ksph-aktau@mail.kz   
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Медицина және денсаулық 

сақтаудағы статистика (жоғары 

білімі бар мамандар үшін) 

Курс әр түрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандары, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандары, жоғары білімі бар медициналық 

статистиктер, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарлары, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшылары, әр түрлі мамандықтағы 

дәрігерлер, ҰО, ҒЗИ, ЖОО, медициналық училищелер, 

колледждер, ведомстволық ұйымдар (ҰҚК, ІІМ, ҚМ, ТЖ) 

үшін есептелген.) 

108/2 

 

 

216/4 

13.05. 2019-25.05.2019ж. 

07.10. 2019-19.10.2019ж. 

 

01.04. 2019-27.04.2019ж. 

03.06. 2019-29.06.2019ж. 

02.09. 2019-28.09.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 БМСК жүйесіндегі эпидемиология 

мен гигиенаның өзекті мәселелері: 

біріктірілген шара (тапсырыс 

беруші базасында қашықтықтан 

Эпидемиологиялық, гигиеналық бейіндегі дәрігер-мамандар, 

БМСК жүйесіне кіретін медициналық ұйымдардың, қоғамдық 

денсаулық сақтау қызметтерінің меңгерушілері, дәрігерлері 

үшін. БМСК (емханалар, ЕПҰ) жүйесінде жұмыс істеуге ниет 

216/4 03.06. 2019-29.06.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

mailto:a.nurbaev@ksph.kz
mailto:a.matzhanova@ksph.kz
mailto:filial.ksph@mail.ru
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оқыту компонентімен) білдірген жоғары, орта медициналық оқу орындарының 

оқытушылары, ҰО, Комитеттің басқа секторларының 

мамандары, ООЗ департаменттерінің мамандарына арналған 

3 Клиникалық және басқару 

тәжірибесіндегі дәлелді медицина 

технологиялары 

Барлық мамандықтардың дәрігерлеріне, денсаулық сақтауды 

ұйымдастырушыларға, медициналық көмек сапасының 

мәселелерімен айналысатын мамандарға, клиникалық 

фармакологтарға, ғылыми-зерттеу ұйымдарының 

қызметкерлеріне, жоғары және орта медициналық білім 

берудің оқытушыларына, ведомстволық ұйымдар (ҰҚК, ІІМ, 

ҚМ, ТЖ) дәрігерлеріне арналған  

108/2 03.06. 2019-15.06.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

4 Клиникалық және басқару 

тәжірибесіндегі ғылыми зерттеулер 

менеджменті 

Курс жоғары оқу орындарының, колледждер мен 

медициналық ғылыми ұйымдардың, ҒЗИ, медициналық 

училищелердің, ұйымдастыру - әдістемелік бөлімдерінің, 

ведомстволық ұйымдардың (ҰҚК, ІІМ, ҚМ, ТЖ) ғылыми-

педагогикалық кадрларының біліктілігін арттыруға арналған. 

108/2 01.04. 2019-13.04.2019ж. 

02.09. 2019-14.09.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

5 Дәлелдемелер негізінде 

пациенттердің қауіпсіздігін басқару 

Барлық мамандықтардың дәрігерлеріне, денсаулық сақтауды 

ұйымдастырушыларға, медициналық көмек сапасының 

мәселелерімен айналысатын мамандарға, клиникалық 

фармакологтарға, ғылыми-зерттеу ұйымдарының 

қызметкерлеріне, жоғары және орта медициналық білім 

берудің оқытушыларына, ведомстволық ұйымдар (ҰҚК, ІІМ, 

ҚМ, ТЖ) дәрігерлеріне арналған  

108/2 25.02. 2019-27.04.2019ж. 

13.05. 2019-25.05.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

6 Дәлелдемелер негізінде 

пациенттердің қауіпсіздігін басқару 

Барлық мамандықтардың дәрігерлеріне, денсаулық сақтауды 

ұйымдастырушыларға, медициналық көмек сапасының 

мәселелерімен айналысатын мамандарға, клиникалық 

фармакологтарға, ғылыми-зерттеу ұйымдарының 

қызметкерлеріне, жоғары және орта медициналық білім 

берудің оқытушыларына, ведомстволық ұйымдар (ҰҚК, ІІМ, 

ҚМ, ТЖ) дәрігерлеріне арналған  

108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

7 Клиникалық эпидемиология және 

дәлелді медицина негіздері 

Денсаулық сақтауды ұйымдастырушыларға, бас 

дәрігерлердің орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің 

басқарушыларына, ұйымдастырушылық-әдістемелік жұмыс 

жөніндегі орынбасарларына арналған. Мемлекеттік 

денсаулық сақтау ұйымдарында жұмыс істейтін, 

амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін (алғашқы 

медициналық-санитарлық және клиникалық-диагностикалық 

көмекті қоса алғанда), оның ішінде онкологиялық, жұқпалы, 

108/2 

 

27.05. 2019-08.06.2019ж. 

02.09. 2019-14.09.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

 



13 
 

туберкулезге қарсы, психиатриялық, наркологиялық 

диспансерлерде, Қан ортылықтарында, ЖИТС 

орталықтарында, СӨС қалыптастыру орталықтарында, 

РДСДО, РЭДСО, ҒО, ҒЗИ, ЖОО, медучилищелерде, 

колледждерде, ведомстволық ұйымдар (ҰҚК, ІІМ, ҚМ, ТЖ), 

Комитет, ТҚҚ жөніндегі департаменттерде  жұмыс 

істейтіндерге арналған 

8 Мобильді денсаулық сақтау (m-

HEALTH)  

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО, жеке медициналық 

орталықтардың ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

 

108/2 

54/1 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

9 Қоғамдық денсаулық сақтау және 

медицина ғылымындағы SMART-

технологиялар 

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО, жеке медициналық 

орталықтардың ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

10 ЕПҰ қызметіндегі медициналық 

ақпараттық жүйелер (МАЖ) 

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО, жеке медициналық 

орталықтардың ғылыми және педагогикалық 

 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 
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қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

11 Жұқпалы аурушаңдықты 

ретроспективті талдау негіздері 

Эпидемиологиялық, гигиеналық бейіндегі дәрігер-мамандар, 

БМСК жүйесіне кіретін медициналық ұйымдардың, қоғамдық 

денсаулық сақтау қызметтерінің меңгерушілері, дәрігерлері 

үшін. БМСК (емханалар, ЕПҰ) жүйесінде жұмыс істеуге ниет 

білдірген жоғары, орта медициналық оқу орындарының 

оқытушылары, ҰО, Комитеттің басқа секторларының 

мамандары, ҚДС департаменттерінің мамандарына арналған. 

54/1 25.03.2019-30.03.2019ж. 

23.09.2019-28.09.2019ж. 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

12 Жұмыс істейтін халықтың 

денсаулығын сақтау мәселелері 

БМСК жүйесіне кіретін медициналық ұйымдардың, қоғамдық 

денсаулық сақтау қызметтерінің дәрігер-мамандары, 

меңгерушілері, дәрігерлері үшін. БМСК (емханалар, ЕПҰ) 

жүйесінде жұмыс істеуге ниет білдірген жоғары, орта 

медициналық оқу орындарының оқытушылары, ҰО, 

Комитеттің басқа секторларының мамандары, ҚДС 

департаменттерінің мамандарына арналған. 

54/1 22.04.2019-27.04.2019ж. 

21.10.2019-26.10.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

13 Медициналық технологияларды 

бағалау негіздері 

БМСК жүйесіне кіретін медициналық ұйымдардың, қоғамдық 

денсаулық сақтау қызметтерінің дәрігер-мамандары, 

меңгерушілері, дәрігерлері үшін. БМСК (емханалар, ЕПҰ) 

жүйесінде жұмыс істеуге ниет білдірген жоғары, орта 

медициналық оқу орындарының оқытушылары, ҰО, 

Комитеттің басқа секторларының мамандары, ҚДС 

департаменттерінің мамандарына арналған. 

54/1 20.05.2019-25.05.2019ж. 

18.11.2019-23.11.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

14 Клиникалық эпидемиология және 

дәлелді медицина негіздері 

Денсаулық сақтауды ұйымдастырушыларға, бас 

дәрігерлердің орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің 

басқарушыларына, ұйымдастырушылық-әдістемелік жұмыс 

жөніндегі орынбасарларына арналған. Мемлекеттік 

денсаулық сақтау ұйымдарында жұмыс істейтін, 

амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін (алғашқы 

медициналық-санитарлық және клиникалық-диагностикалық 

көмекті қоса алғанда), оның ішінде онкологиялық, жұқпалы, 

туберкулезге қарсы, психиатриялық, наркологиялық 

диспансерлерде, Қан ортылықтарында, ЖИТС 

орталықтарында, СӨС қалыптастыру орталықтарында, 

РДСДО, РЭДСО, ҒО, ҒЗИ, ЖОО, медучилищелерде, 

колледждерде, ведомстволық ұйымдар (ҰҚК, ІІМ, ҚМ, ТЖ), 

54/1 
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Комитет, ТҚҚ жөніндегі департаменттерде  жұмыс 

істейтіндерге арналған 

15 Қоғамдық денсаулық сақтау мен 

медицинадағы ғылыми 

зерттеулердің әдістемесі 

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

16 Қоғамдық денсаулық сақтау 

саласындағы және медицинадағы 

биостатистика негіздері 

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

17 Медициналық қызметкерлердің 

қызметіндегі бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

18 Бағдарламалық қамтамасыз ету 

ортасындағы клиникалық 

эпидемиология және дәлелді 

медицина негіздері 

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

 

108/2 

54/1 
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ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

19 Электрондық денсаулық сақтау 

жүйесіндегі Open API 

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

20 Мобильді денсаулық сақтау (m-

HEALTH)  

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

21 Медицинадағы жасанды интеллект Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

22 Қоғамдық денсаулық сақтау және 

медицина ғылымындағы SMART-

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 
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технологиялар бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

54/1 қалыптастыруына қарай 

23 ЕПҰ клиникалық және ғылыми-

инновациялық қызметіндегі 

SMART-технологиялар 

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

24 ЕПҰ қызметіндегі медициналық 

ақпараттық жүйелер (МАЖ) 

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

25 Еңбек медицинасында жұмыс 

істейтіндердің денсаулығына әсер 

ететін кәсіби қатерді бағалау 

әдістемесі 

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 
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магистранттар мен докторанттарға арналған. 

26 Медициналық экспериментті 

жоспарлау 

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

27 Интернет және дәрігердің кәсіби 

қызметіндегі дәлелді медицинаның 

деректер базасы. 

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

28 Медицинадағы кейбір ауруларға 

бейімділікті анықтау және 

предиктивті диагностикалау 

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

29 Денсаулық сақтау  саласындағы 

статистикалық және 

эпидемиологиялық талдау әдістері 

Курс әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастыру-әдістемелік 

бөлімдерінің мамандарына, жоғары білімді медициналық 

статистиктерге, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасарларға, денсаулық сақтау органдары мен 

ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 
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дәрігерлеріне, ҒЗИ, ҒО, ЖОО ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлеріне, жеке медициналық орталықтарға, 

медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

30 Дәлелді медицина тұрғысынан 

ғылыми зерттеулер менеджменті 

Курс жоғары оқу орындары мен медициналық ғылыми 

ұйымдардың ғылыми-педагогикалық кадрларының, 

магистранттар мен докторанттардың біліктілігін арттыруға 

арналған. 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

31 Тиімді фармацевтикалық 

менеджмент  

Курс практикалық дәрігерлердің, клиникалық 

фармакологтардың, жоғары оқу орындары мен медициналық 

ғылыми ұйымдардың ғылыми-педагогикалық кадрларының, 

әртүрлі мамандықтағы магистранттар мен докторанттардың 

біліктілігін арттыруға арналған. 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

32 Ғылыми деректерді іздеу және 

сыни бағалау 

Курс жоғары оқу орындары мен медициналық ғылыми 

ұйымдардың ғылыми-педагогикалық кадрларына, 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

33 Медициналық көмек 

стандарттарын әзірлеу, диагностика 

және емдеу хаттамалары, 

клиникалық нұсқаулық. 

Курс практикалық дәрігерлерге, клиникалық 

фармакологтарға, жоғары оқу орындары мен медициналық 

ғылыми ұйымдардың ғылыми-педагогикалық кадрларына, 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

34 Медициналық технологияларды 

бағалауға кіріспе (МТБ) 

Курс практикалық дәрігерлерге, клиникалық 

фармакологтарға, жоғары оқу орындары мен медициналық 

ғылыми ұйымдардың ғылыми-педагогикалық кадрларына, 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

35 Дәрілік тізбелерді сараптау: 

(АВС/VEN/DDD-дәрілік заттарды 

тұтынуды талдау) 

Курс практикалық дәрігерлерге, клиникалық 

фармакологтарға, жоғары оқу орындары мен медициналық 

ғылыми ұйымдардың ғылыми-педагогикалық кадрларына, 

магистранттар мен докторанттарға арналған. 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

36 Нарыққа жаңа препараттарға қол 

жеткізудің негізгі ережелері 

(Market access). Аймақтың ықпал 

ету картасы (mapping) және 

бағдарламалар мен жаңа 

технологияларды этикалық алға 

жылжыту принциптері 

Курс фармокомпаниялардың қызметкерлеріне, түрлі 

мамандықтардың магистранттары мен докторанттарына 

арналған. 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

37 Жұқпалы аурушаңдықты 

ретроспективті талдау негіздері 

Эпидемиологиялық, гигиеналық бейінді дәрігер-мамандар, 

медициналық ұйымдардың дәрігерлері, БМСК жүйесіне 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 
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енетін ұйымның құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілері, 

қоғамдық денсаулық сақтау қызметінің дәрігер-мамандары.  

Жоғары және орта арнайы медициналық білім беру 

ұйымдары, ҒО, оқытушылары, басқа секторлар мамандары, 

БМСК жүйесінде (емхана, ЕПҰ) жұмыс істегісі келетін 

Комитет, ҚДС Департаменті мамандары. 

38 Жұмыс істейтін халықтың 

денсаулығын сақтау мәселелері 

БМСК жүйесіне енетін ұйымның құрылымдық 

бөлімшелерінің меңгерушілері, қоғамдық денсаулық сақтау 

қызметінің дәрігер-мамандары.  Жоғары және орта арнайы 

медициналық білім беру ұйымдары, ҒО, оқытушылары, басқа 

секторлар мамандары, БМСК жүйесінде (емхана, ЕПҰ) 

жұмыс істегісі келетін Комитет, ҚДС Департаменті 

мамандары. 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

39 Медициналық технологияларды 

бағалау негіздері 

БМСК жүйесіне енетін ұйымның құрылымдық 

бөлімшелерінің меңгерушілері, қоғамдық денсаулық сақтау 

қызметінің дәрігер-мамандары.  Жоғары және орта арнайы 

медициналық білім беру ұйымдары, ҒО, оқытушылары, басқа 

секторлар мамандары, БМСК жүйесінде (емхана, ЕПҰ) 

жұмыс істегісі келетін Комитет, ҚДС Департаменті 

мамандары. 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

40 Дәлелді реабилитологияның өзекті 

мәселелері 

БМСК жүйесіне енетін ұйымның құрылымдық 

бөлімшелерінің меңгерушілері, қоғамдық денсаулық сақтау 

қызметінің дәрігер-мамандары.  Жоғары және орта арнайы 

медициналық білім беру ұйымдары, ҒО, оқытушылары, басқа 

секторлар мамандары, БМСК жүйесінде (емхана, ЕПҰ) 

жұмыс істегісі келетін Комитет, ҚДС Департаменті 

мамандары. 

108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

41 Физикалық оңалтудың дәлелді 

әдістері 

БМСК жүйесіне енетін ұйымның құрылымдық 

бөлімшелерінің меңгерушілері, қоғамдық денсаулық сақтау 

қызметінің дәрігер-мамандары.  Жоғары және орта арнайы 

медициналық білім беру ұйымдары, ҒО, оқытушылары, басқа 

секторлар мамандары, БМСК жүйесінде (емхана, ЕПҰ) 

жұмыс істегісі келетін Комитет, ҚДС Департаменті 

мамандары. 

 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 
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ЖАЛПЫ ДӘРІГЕРЛІК ПРАКТИКА (ОТБАСЫЛЫҚ МЕДИЦИНА),  

КӘСІБИ ПАТОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ  

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.к. Утеулиев Е. С. 

Байланыс телефоны: 8 727 337 80 32  (ішкі 138) 

Электронды адресі:  n.bainekova@ksph.kz 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Астана қ. Филиалы 

Филиал директоры: Бердиярова Дина Серикбаевна   

Байланыс телефоны: 8708 425 31 07 

Электронды адресі: filial.ksph@mail.ru 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Ақтау қ. Филиалы 

Филиал директоры:  Сагимбаев Ануар Алимжанович   

Байланыс телефоны: 8 701 744 90 65, 8 702 912 12 89  

Электронды адресі: ksph-aktau@mail.kz   
ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Жалпы дәрігерлік практика 

(отбасылық медицина) 

Жоғары медициналық білім, интернатура (бар болса) 864/16 01.02.2019 - 31.05.2019ж. 

02.09.2019 - 24.12.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

 

2 Жалпы дәрігерлік практика 

(отбасылық медицина) 

Жоғары медициналық білім (терапевттер мен педиатрлар), 

интернатура (бар болса) 

432/8 01.04.2019 - 29.05.2019ж. 

02.09.2019 - 26.10.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

 

3 Эндокринология (ересектер, 

балалар) 

Жоғары медициналық білім, интернатура (бар болса) 864/16 02.09.2019 - 24.12.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Жалпы дәрігерлік практикада 

зертханалық зерттеу әдістерін 

түсіндіру 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер 54/1 25.02.2019-02.03.2019ж. 

10.06.2019-15.06.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

 

2 Созылмалы инфекциялық емес Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер, кардиологтар 216/4 04.03.2019-04.04.2019ж. 

mailto:filial.ksph@mail.ru
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ауруларды біріктірілген басқару 

принциптері 

09.09.2019-05.10.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

 

3 Эндокринологияның өзекті мәселелері Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер 108/2 11.03.2019-27.03.2019ж. 

04.11.2019-16.11.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

 

4 Қант диабеті мектебі Жоғары медициналық білімі бар мамандар 54/1 01.04.2019-06.04.2019ж. 

01.07.2019-06.07.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

 

5 Халыққа амбулаториялық-емханалық 

көмек көрсетудің өзекті мәселелері 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер 108/2 15.04.2019-27.04.0219г 

21.10.2019-02.11.2019ж. 

6 Эндокринологияның инновациялық 

технологиялары 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер 216/4 13.05.2019-08.06.2019ж. 

09.09.2019-05.10.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

7 Жалпы дәрігерлік практикадағы 

терапияның өзекті мәселелері 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер, педиатрлар, 

гастроэнтерологтар, эндокринологтар, пульмонологтар, 

гематологтар, нефрологтар 

216/4 15.07.2019-10.08.2019ж. 

04.11.2019-30.11.2019ж. 

8 Қант диабеті бар науқастарға 

мамандандырылған медициналық 

көмек көрсету алгоритмі 

Жоғары медициналық білімі бар мамандар 108/2 03.06.2019-15.06.2019ж. 

02.09.2019-14.09.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 

 

1 Қант диабеті мектебі Орта медицина қызметкерлері (мейіргелер, акушерлер, 

фельдшерлер) 

108/2 04.03.2019-18.03.2019ж. 

11.11.2019 - 23.11.2019ж. 
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2 Қант диабеті бар науқастарға 

эндокринологиялық көмек 

ұйымдастыру   

Орта медицина қызметкерлері (мейіргелер, акушерлер, 

фельдшерлер) 

54/1 08.04.2019-13.04.2019ж. 

02.09.2019-07.09.2019ж. 

ҚОСЫМША ЦИКЛДАР 

 

1 Кәсіптік ауруларды 

диагностикалау, емдеу, оңалту 

және алдын алудың өзекті 

мәселелері 

Жоғары медициналық білімі бар мамандар 54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

КАРДИОЛОГИЯ ЖӘНЕ РЕВМАТОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.д., профессор Атарбаева Вазиля Шәкінтайқызы 

Байланыс телефоны: 8 727 337 80 32 (ішкі 138) 

Электронды адресі: atarbaeva@mail.ru  

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Астана қ. Филиалы 

Филиал директоры: Бердиярова Дина Серикбаевна   

Байланыс телефоны: 8708 425 31 07 

Электронды адресі: filial.ksph@mail.ru 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Ақтау қ. Филиалы 

Филиал директоры:  Сагимбаев Ануар Алимжанович   

Байланыс телефоны: 8 701 744 90 65, 8 702 912 12 89  

Электронды адресі: ksph-aktau@mail.kz   
ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 «Кардиология» Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер, педиатрлар, 

гастроэнтерологтар, эндокринологтар, пульмонологтар, 

гематологтар, нефрологтар 

864/16 04.03.2019- 29.06.2019ж. 

02.09.2019- 24.12.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 «Ревматология» Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер, кардиологтар. 864/16 04.03.2019- 29.06.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Клиникалық ЭКГ Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер, кардиологтар 216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 Жүрек-қантамыр патологиясы бар 

науқастарды амбулаториялық бақылау 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер, кардиологтар 108/2 04.03.2019.-18.03.2019ж. 

13.05.2019. -25.05.2019ж. 

03.06.2019.-15.06.2019ж. 

02.09.2019.-14.09.2019ж. 

mailto:filial.ksph@mail.ru
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Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

3 Кардиологиядағы инновациялық 

технологиялар 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер, кардиологтар 54/1 08.04.2019.-13.04.2019ж. 

27.05.2019.-01.06.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

 

4 Госпитальға дейінгі және 

госпитальдық кезеңдердегі 

кардиологиядағы шұғыл жағдайлар 

Жоғары медициналық білімі бар мамандар 108/2 18.02.2019.-02.03.2019ж. 

10.06.2019.-22.06.2019ж. 

09.09.2019.-21.09.2019ж. 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

 

5 Жүрек-қан тамыр аурулары бар 

пациенттердің диагностикасы және 

бақылау тактикасы 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, кардиологтарға, 

парамедиктерге, медбикелерге, фельдшерлерге және т. б. 

арналған 

108/2 04.03.2019.-11.03.2019ж. 

13.05.2019.-25.05.2019ж. 

07.10.2019.-19.10.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай  

 

6 Кардиологиядағы диагностиканың 

аспаптық және зертханалық 

әдістері (ересектер, балалар) 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер, кардиологтар, 

педиатрлар  

108/2 18.02.2019.-02.03.2019ж. 

22.04.2019.-27.04.2019ж.  

09.09.2019.-14.09.2019ж. 

04.11.2019.-09.11.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

7 Дәнекер тінінің жүйелі 

ауруларымен және жүйелі 

васкулиттермен ауыратын 

науқастарды диагностикалау мен 

емдеудің өзекті мәселелері 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер, кардиологтар, 

педиатрлар 

108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

8 Жіті ревматикалық безгек. 

Жүректің созылмалы ревматикалық 

ауруы, жүре пайда болған жүрек 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер, кардиологтар, 

педиатрлар 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 
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ақаулары (консервативті және 

хирургиялық емдеу) 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 

 

1 Электрокардиография Орта медицина қызметкерлері (мейіргелер, акушерлер, 

фельдшерлер) 

108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай  

ТЕРАПИЯ, ПУЛЬМОНОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГЕМАТОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ  

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.к., доцент Мырзагулова Асель Орынтаевна 

Байланыс телефоны: 8 727 337 80 32 (ішкі 138)  

Email: a.myrzaqulova@ksph.kz 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Астана қ. Филиалы 

Филиал директоры: Бердиярова Дина Серикбаевна   

Байланыс телефоны: 8708 425 31 07 

Электронды адресі: filial.ksph@mail.ru 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Ақтау қ. Филиалы 

Филиал директоры:  Сагимбаев Ануар Алимжанович   

Байланыс телефоны: 8 701 744 90 65, 8 702 912 12 89  

Электронды адресі: ksph-aktau@mail.kz   
ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛЫ 

 

1 Терапия 

 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер, педиатрлар, 

гастроэнтерологтар, эндокринологтар, пульмонолог, жалпы 

ревматологтар, нефрологтарға арналған 

 

864/16 04.03.2019-29.06.2019ж. 

02.09.2019- 24.12.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 
 

1 Терапиядағы инновациялық 

технологиялар 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер, 216/4 04.03.2019- 04.04.2019ж. 

06.05.2019- 04.06.2019ж. 

30.09.2019- 26.10.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 Госпитальға дейінгі және 

госпитальдық кезеңдерде ішкі 

ауруларды шұғыл емдеу    

Жоғары медициналық білімі бар мамандар 54/1 04.03.2019- 11.03.2019ж. 

08.04.2019- 13.04.2019ж. 

13.05.2019- 18.05.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

3 Терапиядағы диагностиканың Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер 108/2 18.02.2019- 02.03.2019ж. 

mailto:a.myrzaqulova@ksph.kz
mailto:filial.ksph@mail.ru
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аспаптық және зертханалық әдістері 15.04.2019 -27.04.2019ж. 

20.05.2019 - 01.06.2019ж. 

02.09.2019- 14.09.2019ж. 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

4 Жүкті әйелдердің 

экстрагениталдық аурулары 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер, кардиологтар, 

пульмонологтар, нефрологтар 

54/1 11.03.2019 - 16.03.2019ж. 

15.04.2019 - 20.04.2019ж. 

13.05.2019 - 18.05.2019ж. 

16.09.2019 - 21.09.2019ж. 

14.10.2019 - 19.10.2019ж. 

04.11.2019 - 09.11.2019ж. 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 
 

1 Ауруханаға дейінгі кезеңде шұғыл 

медициналық көмек көрсету 

Орта медицина қызметкерлеріне арналған (мейіргерлер, 

акушерлер, фельдшерлер) 

216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 Терапияның таңдаулы сұрақтары Сестринское дело (медицинская(ий) сестра/брат, 

медицинская(ий) сестра/брат общей практики, 

специализированная(ый) медицинская(ий) сестра/брат, 

младшая(ий) медицинская(ий) сестра/брат по уходу, 

массажист) 

108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

ҚОСЫМША ЦИКЛДАР 
 

1 Терапиялық аурулар 

фармакотерапиясының заманауи 

аспектілері 

Барлық мамандық дәрігерлеріне арналған 108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 Бастапқы буын дәрігерінің 

тәжірибесіндегі пульмонологияның 

өзекті мәселелері 

Барлық мамандық дәрігерлеріне арналған 108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

3 Анемияны диагностикалау және емдеу Барлық мамандық дәрігерлеріне арналған 54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 
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СТОМАТОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЖАҚ СҮЙЕК-БЕТ ХИРУРГИЯСЫНЫҢ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.д., доцент Негаметзянов Н.Г. 

Электронды адресі: denta73@mail.ru 

Байланыс телефоны: 87077500795, 87028009222, 337-80-32; 337-69-05 (вн.109) 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Астана қ. Филиалы 

Филиал директоры: Бердиярова Дина Серикбаевна   

Байланыс телефоны: 8708 425 31 07 

Электронды адресі: filial.ksph@mail.ru 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Ақтау қ. Филиалы 

Филиал директоры:  Сагимбаев Ануар Алимжанович   

Байланыс телефоны: 8 701 744 90 65, 8 702 912 12 89  

Электронды адресі: ksph-aktau@mail.kz   
ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Стоматология (терапия) Стоматолог-дәрігерлер, ересектер мен балалар терапевтері, 

ересектер мен балалар хирург-стоматологтары, ортодонттар, 

ортопедтер. 

864/16 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 Стоматология (ортодонтия)  Стоматолог-дәрігерлер, стоматолог-дәрігерлер ортодонттар, 

хирургтар, жақ-бет хирургтары. 

864/16 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

3 ЖСХ Стоматолог-дәрігерлер, стоматолог-дәрігерлер хирург, жақ-

бет хирургтары. 

1080/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 
 

1 Ортодонтияның өзекті мәселелері. Ортодонт дәрігерлері, стоматолог-дәрігерлер, стоматолог-

ортопедтер 
216/4 03.06.2019-29.06.2019ж. 

04.11.2019-30.11.2019ж. 

2 Балалардағы хирургиялық 

стоматологияның өзекті мәселелері. 

Стоматолог-хирург, балалар стоматолог-хирургы 216/4 01.04.2019-27.04.2019ж. 

02.09.2019-28.09.2019ж. 

3 Балалар мен ересектердегі терапевтік 

стоматологияның өзекті мәселелері. 

Балалар стоматолог-дәрігерлері , стоматолог-дәрігерлер. 216/4 22.04.2019-22.05.2019ж. 

01.07.2019-27.07.2019ж. 

4 Хирургиялық стоматологияның өзекті 

мәселелері. 

Дәрігер-стоматологтар 216/4 04.02.2019-02.03.2019ж. 

03.06.2019-29.06.2019ж. 

04.11.2019-30.11.2019ж. 

5 Ортодонтияның өзекті мәселелері 

(тіс.техниктері). 

Тіс техниктері 108/2 01.07.2019-13.07.2019ж. 

04.11.2019-16.11.2019ж. 

6 Ауыз қуысының кәсіби және жеке 

гигиенасы 

Тіс дәрігерлері, тіс гигиенасы, стоматолог ассистенті, дантист, 

мед.БМСК мейіргерлері 
108/2 03.06.2019-15.06.2019ж. 

16.09.2019-28.09.2019ж. 

7 Стоматологиялық аурулардың алдын 

алу және емдеу  

Балалар стоматолог-дәрігерлері, ересек тіс дәрігерлері, стоматолог 

ассистенті, дантист, гигиенашы 
108/2 27.05.2019-08.06.2019ж. 

02.09.2019-14.09.2019ж. 

09.12.2019-21.12.2019ж. 

mailto:denta73@mail.ru
mailto:filial.ksph@mail.ru
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8 Балалардың алдын алу 

стоматологиялық тексерулерін 

ұйымдастыру және ауыз қуысы 

гигиенасы сабақтарын өткізу. 

Тіс дәрігерлері, тіс гигиенашылар, ассистент стоматолог, дантист, 

мед.БМСК медбикелері 
108/2 04.03.2019-18.03.2019ж. 

29.07.2019-10.08.2019ж. 

28.10.2019-09.11.2019ж.  

9 Жақ-бет аймағының туа біткен даму 

ақаулары бар балаларды 

ортодонтикалық емдеу. 

Стоматолог-дәрігерлер-ортодонттар   108/2 04.03.2019-18.03.2019ж. 

02.09.2019-14.09.2019ж. 

10 Стоматологиялық аурулар кезіндегі 

шұғыл медициналық көмек. 

Балалар және ересектер стоматолог-дәрігерлері. 108/2 25.03.2019-30.03.2019ж. 

11.11.2019-23.11.2019ж. 

13.12.2019-28.12.2019ж. 

11 Пародонт аурулары Балалар және ересектер стоматолог-дәрігерлері. 108/2 15.04.2019-27.04.2019ж. 

02.09.2019-14.09.2019ж. 

12 Тіс жегі, оның асқынуларын емдеу. Балалар және ересектер стоматолог-дәрігерлері. 108/2 15.07.2019-27.07.2019ж. 

07.10.2019-22.10.2019ж. 

13 Инфекциялық аурулар кезіндегі ЖҰЖ 

көріністері 
Стоматолог-дәрігерлер және ЖПД 54/1 25.03.2019-30.03.2019ж. 

07.10.2019-19.10.2019ж. 

14 Тіс-жақ ақаулары бар пациенттерді 

ортодонтикалық емдеуден кейін 

оңалту  

Стоматолог-дәрігерлер-ортодонттар, Стоматолог-дәрігерлер, 

мануалисттер 

108/2 15.04.2019-27.04.2019ж.  

03.06.2019-15.06.2019ж. 

04.11.2019-16.11.2019ж. 

15 Стоматологиядағы физиотерапия 

мәселелері 
Балалар және ересектер стоматолог-дәрігерлері, 

физиотерапевт-дәрігерлер 

108/2 22.04.2019-06.05.2019ж. 

09.09.2019-21.09.2019ж. 

18.11.2019-30.11.2019ж. 

16 Тіс жегісінің диагностикасы, оны 

емдеу 
Стоматолог-дәрігерлер  54/1 04.03.2019-18.03.2019ж. 

01.07.2019-13.07.2019ж. 

17 Пульпотерапия  Стоматолог-дәрігерлер 54/1 10.06.2019-15.06.2019ж. 

02.12.2019-14.12.2019ж. 

18 Стоматологиядағы лазер терапиясы Стоматолог-дәрігерлер 54/1 02.09.2019-07.09.2019ж. 

02.12.2019-14.12.2019ж. 
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НУТРИЦИОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ  

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.к. Чуенбекова Ардак Байбараковна 

Байланыс телефоны: 8 (727)3752313;  +7(701)7647053 

Электронды адресі: kaf_ardak@mail.ru 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Астана қ. Филиалы 

Филиал директоры: Бердиярова Дина Серикбаевна   

Байланыс телефоны: 8708 425 31 07 

Электронды адресі: filial.ksph@mail.ru 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Ақтау қ. Филиалы 

Филиал директоры:  Сагимбаев Ануар Алимжанович   

Байланыс телефоны: 8 701 744 90 65, 8 702 912 12 89  

Электронды адресі: ksph-aktau@mail.kz   
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Нутрициология мен диетологияның 

заманауи аспектілері 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер,  216/4 04.03.2019-04.04.2019ж. 

20.05.2019-15.06.2019ж. 

29.07.2019-24.08.2019ж. 

18.11.2019-14.12.2019ж. 
 

2 Салауатты және профилактикалық 

тамақтануды ұйымдастыру  

Орта және жоғары буын БМСК мамандарына арналған 108/2 22.04.2019-06.05.2019ж. 

09.09.2019-21.09.2019ж. 

04.11.2019-16.11.2019ж. 

3 Әр түрлі аурулар кезіндегі емдік 

тамақтану 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер,  108/2 04.03.2019-18.03.2019ж. 

03.06.2019-15.06.2019ж. 

14.10.2019-26.10.2019ж. 

4 Тамақтану мәселесі-денсаулыққа 

қауіпті басты фактор 

Орта және жоғары буын БМСК мамандарына арналған 54/1 15.04.2019-20.04.2019ж. 

10.06.2019-15.06.2019ж. 

09.09.2019-14.09.2019ж. 

28.10.2019-02.11.2019ж. 

5 Жүкті және бала емізетін әйелдердің 

тамақтану ерекшеліктері  

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер 54/1 25.03.2019-30.03.2019ж. 

20.05.2019-25.05.2019ж. 

19.08.2019-24.08.2019ж. 

02.12.2019-07.12.2019ж. 

6 Мектепке дейінгі және мектеп 

мекемелерінде тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер 54/1 03.06.2019-08.06.2019ж. 

02.09.2019-07.09.2019ж. 

11.11.2019-16.11.2019ж. 

7 Егде жастағы адамдарды 

тамақтандыру ерекшеліктері 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер,  54/1 03.06.2019-08.06.2019ж. 

25.11.2019-30.11.2019ж. 

mailto:kaf_ardak@mail.ru
mailto:filial.ksph@mail.ru
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8 Салмақты түзету кезіндегі жеке тәсіл Жалпы практика дәрігерлері, терапевтер,  54/1 22.04.2019-27.04.2019ж. 

02.09.2019-07.09.2019ж. 

СЕМИНАР – ТРЕНИНГТЕРДІҢ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 
 

1 Дұрыс тамақтану негіздері Халықтың әртүрлі топтары үшін 3 күн Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 Тамақтану және ұзақ өмір сүру Халықтың әртүрлі топтары үшін 3 күн Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

3 Ана мен бала тамағы  Халықтың әртүрлі топтары үшін 3 күн Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

4 Спорттық тамақ Спорт клубтарының нұсқаушылары, халықтың әртүрлі 

топтары 

3 күн Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

5 Салмақты түзету Халықтың әртүрлі топтары үшін 3 күн Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 

 

1 Орта медициналық персоналға 

арналған емдік тамақтану  
Орта және жоғары деңгейдегі мейіргерлерге арналған 108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 Дұрыс тамақтанудың негіздері және 

ұйымдастырылуы 
Орта және жоғары деңгейдегі мейіргерлерге арналған 108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

3 Бала емізу бойынша кеңес беру Орта және жоғары деңгейдегі мейіргерлерге арналған 54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 
 

НЕОНАТОЛОГИЯ КУРСЫМЕН ПЕДИАТРИЯ КАФЕДРАСЫ  

Кафедра меңгерушісі: Мусаева Каншаим Кайрлыевна 

Байланыс телефоны: 8-727-33769-05, 8-701-149-84-81 

alatau470@mail.ru 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Астана қ. Филиалы 

Филиал директоры: Бердиярова Дина Серикбаевна   

Байланыс телефоны: 8708 425 31 07 

Электронды адресі: filial.ksph@mail.ru 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Ақтау қ. Филиалы 

Филиал директоры:  Сагимбаев Ануар Алимжанович   

Байланыс телефоны: 8 701 744 90 65, 8 702 912 12 89  

Электронды адресі: ksph-aktau@mail.kz   
ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Педиатрия  Жоғары медициналық білімі бар барлық дәрігерлер 864/16 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

mailto:alatau470@mail.ru
mailto:filial.ksph@mail.ru
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1 Пульмонология мәселелері бар 

клиникалық педиатрия 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне арналған  

216/4 04.02.2019-02.03.2019ж. 

03.06.2019-29.06.2019ж. 

04.11.2019-30.11.2019ж. 

2 Балалар жасындағы ауруларды 

біріктіріп бақылау 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне арналған. 

Балалар ауруханаалырның соматикалық бөлім 

мейіргерлеріне, емхана, балалар үйі мейіргерлеріне, жедел 

жәрдем фельдшерлеріне, жалпы практика мейіргерлеріне 

арналған  

108/2  

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

 Балалар жасындағы ауруларды 

біріктіріп бақылау. Патронаждық 

қызметтің әмбебап прогрессивті 

моделі 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне арналған. 

Балалар ауруханаалырның соматикалық бөлім 

мейіргерлеріне, емхана, балалар үйі мейіргерлеріне, жедел 

жәрдем фельдшерлеріне, жалпы практика мейіргерлеріне 

арналған  

108/2 

54/1 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

 Балалар жасындағы ауруларды 

біріктіріп бақылау. Компьютерлік 

бейімделген тренинг 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне арналған. 

Балалар ауруханаалырның соматикалық бөлім 

мейіргерлеріне, емхана, балалар үйі мейіргерлеріне, жедел 

жәрдем фельдшерлеріне, жалпы практика мейіргерлеріне 

арналған  

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

3 Бронх-өкпе ауруларымен ауыратын 

балаларды ерте және кеш оңалту. 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне, пульмонолог- 

дәрігерлер, реабилитолог дәрігерлерге арналған.  

108/2 13.05.2019-25.05.2019ж. 

12.08.2019-24.08.2019ж. 

13.12.2019-28.12.2019ж. 

4 Педиатриядағы бронх-өкпе 

ауруларының диагностикасы және 

заманауи емдеу әдістері. 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне, пульмонолог- 

дәрігерлер арналған.  

216/4 04.03.2019-04.04.2019ж. 

20.05.2019-15.06.2019ж. 

09.09.2019-05.10.2019ж. 
 

5 Балаларға бастапқы медициналық-

санитарлық көмек көрсетудің өзекті 

мәселелері. 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне арналған 

216/4 08.04.2019-06.05.2019ж. 

07.10.2019-02.11.2019ж. 

25.11.2019-24.12.2019ж. 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 
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 Санаториялық-курорттық 

мекемедегі мейіргер жұмысы. 

«Мейіргер ісі» мамандығы бойынша білімі бар медицина 

қызметкерлеріне, физиотерапия бөлімшесінің мейіргерлерге 

арналған 

108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

 Инфекциялық бақылау. АІИ 

профилактикасындағы мейіргердің 

рөлі. 

 

Орта медициналық қызметкерлер (мейіргерлер, акушерлер, 

фельдшерлер.) 

108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ     

м.ғ.д. Сауле Айдаратовна Таукелеваның басшылығымен 

Байланыс телефоны: +7 7017142224 

Электронды адресі: saule_taukeleva@mail.ru  
ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛЫ 

 

1 Оториноларингология (сурдология) 

(ересектер, балалар) 

Жоғары медициналық білім,  интернатура (бар болса), 

оториноларингология дәрігерлері, жалпы практика 

дәрігерлері, хирургия саласының дәрігерлері 

1080/20 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 ОРЛ өзекті мәселелері Емхана мен стационарлардың оториноларинголог дәрігерлері 216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 Оториноларинголог дәрігерлерге 

арналған аудиология және 

сурдология 

Емхана мен стационарлардың оториноларинголог дәрігерлері 216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

3 Балалар оториноларингологиясы Емхана мен стационарлардың оториноларинголог дәрігерлері 216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

4 Оториноларингологияның 

таңдаулы мәселелері 

Емхана мен стационарлардың оториноларинголог дәрігерлері 216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

5 Оториноларинголог дәрігерлерге 

арналған аудиология және 

сурдология 

Емхана мен стационарлардың оториноларинголог дәрігерлері 216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

6 Балалар оториноларингологиясы Емхана мен стационарлардың оториноларинголог дәрігерлері 216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 
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ОНКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ  

Кафедра меңгерушісі – Кайдаров Бакыт Касенович 

Байланыс телефоны: +77013179810, +77017601595 

Электронды адресі: akhozhayev@mail.ru  
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Маммологияның өзекті мәселелері Онколог-дәрігерлер, маммолог-дәрігерлер 216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 Онкологиялық аурулардың ерте 

диагностикасы  

Онколог-дәрігерлер, емхана дәрігерлері (ЖПД, терапевттер, 

хирургтар) 

216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

3 Клиникалық онкологияның өзекті 

мәселелері 

Онколог-дәрігерлер 216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

4 Маммологияның өзекті мәселелері Онколог-дәрігерлер, маммолог-дәрігерлер 108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

5 Онкологиялық аурулардың ерте 

диагностикасы 

Онколог-дәрігерлер, емхана дәрігерлері (ЖПД, терапевттер, 

хирургтар) 

108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

6 Клиникалық онкологияның өзекті 

мәселелері 

Онколог-дәрігерлер 108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 
 

БАЛАЛАР  НЕВРОЛОГИЯСЫНЫҢ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.к., Текебаева Латина Айжановна 

Байланыс телефоны: 87078335758 

Электронды адресі: lati-teckebaeva@yandex.kz  
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Балалардағы қозғалыс бұзылыстары Балалар невропатологтары, неонатологтар, педиатрлар, ЖПД 54/1 11.03.2019-16.03.2019ж. 

22.04.2019-27.04.2019ж. 

05.08.2019-10.08.2019ж. 

30.09.2019-05.10.2019ж. 

2 Балалардағы пароксизмальды 

бұзылулар 
Балалар невропатологтары, неонатологтар, педиатрлар, ЖПД 108/2 04.03.2019-18.03.2019ж. 

12.08.2019-24.08.2019ж. 

14.10.2019-26.10.2019ж. 

3 Балалардағы қояншық ауруы. ЭЭГ 

видеомониторинг негіздері 
Балалар неврологтары 108/2 22.04.2019-06.05.2019ж. 

29.07.2019-10.08.2019ж. 

30.09.2019-12.10.2019ж. 

4 Педиатр тәжірибесіндегі 

балалардағы жүйке жүйесі 

Балалар невропатологтары, неонатологтар, педиатрлар, ЖПД 108/2 13.05.2019-25.05.2019ж. 

10.06.2019-22.06.2019ж. 

mailto:lati-teckebaeva@yandex.kz
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ауруларын диагностикалаудағы 

заманауи технологиялар 

13.12.2019-28.12.2019ж. 

5 Балалардағы жүйке жүйесі 

ауруларын диагностикалау мен 

емдеудің заманауи әдістері 

Балалар невропатологтары 216/4 04.03.2019-04.04.2019ж. 

15.04.2019-15.05.2019ж. 

01.07.2019-29.07.2019ж. 

21.10.2019-16.11.2019ж. 

6 БЦП ерте диагностикасы Балалар невропатологтары, неонатологтар, педиатрлар, ЖПД 54/1 11.03.2019-16.03.2019ж. 

16.09.2019-21.09.2019ж. 

23.12.2019-28.12.2019ж. 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 
 

1 Жүйке жүйесі зақымданған 

балаларға арналған емдік дене 

шынықтыру және массаж негіздері. 

Мейіргерлер, реабилитологтар. 54/1 13.05.2019-18.05.2019ж. 

18.11.2019-23.11.2019ж. 

2 Орта медициналық персоналға 

арналған ЭЭГ видеомониторинг 

негіздері 

Мейіргерлер, ЭЭГ зерттеу ассистенттері 54/1 17.06.2019-27.06.2019ж. 

14.10.2019-19.10.2019ж. 

3 Неврологиялық бұзылыстары бар 

балаларды күту негіздері 

(мейіргерлерге арналған) 

 

Мейіргерлер 54/1 20.05.2019-25.05.2019ж. 

23.12.2019-28.12.2019ж. 

СӘУЛЕЛІК ДИАГНОСТИКА КАФЕДРАСЫ 

Кафедра ассистенті: Аденова Гульжан Молдабековна 

Байланыс телефоны: 8 777 361 03 88 

Электронды адресі: gulzhanaden@mail.ru 
ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Сәулелік диагностика «Емдеу ісі», «Шығыс медицинасы», «Педиатрия» мамандығы 

бойынша жоғары медициналық білім, интернатура (бар 

болса) 

864 14.01.2019-14.05.2019ж. 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 
 

1 Акушерлік пен гинекологиядағы 

ультрадыбыстық диагностика 

УДЗ дәрігерлері, акушер-гинекология дәрігерлеріне арналған 216/4 

 

 

108/2 

 

22.04.2019-22.05.2019ж. 

14.10.2019-09.11.2019ж. 

 

15.04.2019-27.04.2019ж. 

18.11.2019-30.11.2019ж. 
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2 Кардиологиядағы ультрадыбыстық 

диагностика 

УДЗ, кардиология дәрігерлеріне арналған 216/4 

 

 

108/2 

 

 

 

54/1 

 

13.05.2019-08.06.2019ж. 

11.11.2019-07.12.2019ж. 

 

27.05.2019-08.06.2019ж. 

18.11.2019-30.11.2019ж. 

15.04.2019-20.04.2019ж. 

 

29.07.2019-03.08.2019ж. 

28.10.2019-02.11.2019ж. 

3 Ішперде қуысы мен ішперде 

артындағы кеңістіктің УДЗ өзекті 

мәселелері 

УДЗ дәрігерлері, акушер-гинеколог дәрігерлеріне арналған 216/4 

 

 

108/2 

 

 

54/1 

 

04.03.2019-04.04.2019ж. 

13.05.2019-08.06.2019ж. 

 

29.07.2019-24.08.2019ж. 

14.10.2019-09.11.2019ж. 

 

08.04.2019-20.04.2019ж. 

10.06.2019-22.06.2019ж. 

30.09.2019-12.10.2019ж. 

02.12.2019-14.12.2019ж. 

27.05.2019-01.06.2019ж. 

05.08.2019-10.08.2019ж. 

14.10.2019-19.10.2019ж. 

25.11.2019-30.11.2019ж. 

4 Тамырлар патологиясы УДЗ УДЗ дәрігерлерлеріне арналған 216/4 

 

 

 

 

108/2 

 

 

 

 

54/1 

25.02.2019-28.03.2019ж. 

22.04.2019-22.05.2019ж. 

09.09.2019-05.10.2019ж. 

28.10.2019-23.11.2019ж. 

 

01.04.2019-13.04.2019ж. 

27.05.2019-08.06.2019ж. 

05.08.2019-17.08.2019ж. 

30.09.2019-12.10.2019ж. 

 

20.05.2019-25.05.2019ж. 

05.08.2019-10.08.2019ж. 

04.11.2019-09.11.2019ж. 

5 Неврологиядағы ультрадыбыстық УДЗ дәрігерлеріне арналған, неврологтар-дәрігерлерлерге арналған 216/4 08.04.2019-06.05.2019ж. 
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диагностика  

 

 

108/2 

02.09.2019-28.09.2019ж. 

04.11.2019-30.11.2019ж. 

 

15.04.2019-27.04.2019ж. 

05.08.2019-17.08.2019ж. 

02.12.2019-14.12.2019ж. 

6 Кіші жамбас ағзаларының 

ультрадыбыстық диагностикасы 

УДЗ дәрігерлері, акушер-гинеколог дәрігерлеріне арналған 216/4 

 

 

 

108/2 

25.02.2019-28.03.2019ж. 

22.04.2019-22.05.2019ж. 

23.09.2019-19.10.2019ж. 

 

01.04.2019-13.04.2019ж. 

10.06.2019-22.06.2019ж. 

07.10.2019-19.10.2019ж. 

13.12.2019-28.12.2019ж. 

 

7 Хирургиядағы ультрадыбыстық 

диагностика 

УДЗ дәрігерлері, хирург-дәрігерлерге арналған 216/4 

 

 

 

108/2 

20.05.2019-15.06.2019ж. 

23.09.2019-19.10.2019ж. 

27.05.2019-08.06.2019ж. 

 

07.10.2019-19.10.2019ж. 

8 Гастроэнтерологиядағы 

ультрадыбыстық диагностика 

УДЗ дәрігерлері, гастроэнтеролог-дәрігерлерге арналған 216/4 

 

 

108/2 

28.10.2019-23.11.2019ж. 

25.11.2019-24.12.2019ж. 

 

01.04.2019-13.04.2019ж. 

05.08.2019-17.08.2019ж. 

 

ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ  

Кафедра меңгерушісі: профессор Шелехов Сергей Юрьевич 

Электронды адресі: sergey.shelekhov@mail.ru 

Байланыс телефоны: 8701 730 93 32, 376-42-22 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

 

 Дерматокосметология Дерматовенеролог- және дерматокосметолог-дәрігерлер, 

ЖПД, ЖОО-ны 2012 жылға дейін аяқтаған терапевттер 

864/16 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Заманауи дерматокосметология Дерматовенеролог- және дерматокосметолог-дәрігерлер 108/2 18.02.2019-02.03.2019ж. 

mailto:sergey.shelekhov@mail.ru
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 15.04.2019-27.04.2019ж. 

27.05.2019-08.06.2019ж. 

16.09.2019-28.09.2019ж. 

11.11.2019-23.11.2019ж. 

2 

Дерматокосметологиядағы 

аппараттық әдістер 

Дерматовенеролог- және дерматокосметолог-дәрігерлер және 

физиотерапевттер 

108/2 

 

15.04.2019-27.04.2019ж. 

03.06.2019-15.06.2019ж. 

02.09.2019-14.09.2019ж. 

14.10.2019-26.10.2019ж. 

18.11.2019-30.11.2019ж. 

3 
Дерматовенерология және 

дерматокосметологиядағы  

дерматоскопия мәселелері 

Дерматовенеролог- және дерматокосметолог-дәрігерлер, 

терапевттер, педиатрлар және ЖПД 
54/1 

11.03.2019-16.03.2019ж. 

15.04.2019-20.04.2019ж. 

24.06.2019-29.06.2019ж. 

21.10.2019-26.10.2019ж. 

4 Дерматокосметологиядағы 

инновациялық технологиялар.  

Контурлы пластика. Мезотерапия. 

Ботулотоксин А. 

Дерматовенеролог- және дерматокосметолог-дәрігерлер 54 /1 

01.04.2019-06.04.2019ж. 

20.05.2019-25.05.2019ж. 

05.08.2019-10.08.2019ж. 

14.10.2019-19.10.2019ж. 

5 

Дерматокосметологиядағы өзекті 

мәселелер 
Дерматовенеролог- және дерматокосметолог-дәрігерлер 

54/1 

 

08.04.2019-13.04.2019ж. 

03.06.2019-08.06.2019ж. 

09.09.2019-14.09.2019ж. 

23.12.2019-28.12.2019ж. 

6 

Дерматокосметологиядағы 

ботулинотерапия 
Дерматовенеролог- және дерматокосметолог-дәрігерлер 

54/1 

 

13.05.2019-18.05.2019ж. 

24.06.2019-29.06.2019ж. 

16.09.2019-21.09.2019ж. 

21.10.2019-26.10.2019ж. 

7 

Контурлы пластика. Дерматовенеролог- және дерматокосметолог-дәрігерлер 
54/1 

 

27.05.2019-01.06.2019ж. 

24.06.2019-29.06.2019ж. 

16.09.2019-21.09.2019ж. 

28.10.2019-02.11.2019ж. 

8 

Дерматокосметологиядағы 

мейіргер ісі 
Мейіргерлер, фельдшерлер 

 

108/2 

18.02.2019-02.03.2019ж. 

13.05.2019-25.05.2019ж. 

12.08.2019-24.08.2019ж. 

28.10.2019-09.11.2019ж. 

9 
Дерматокосметологиядағы 

мейіргер ісі 
Мейіргерлер, фельдшерлер 108/2 

08.04.2019-20.04.2019ж. 

10.06.2019-22.06.2019ж. 

09.09.2019-21.09.2019ж. 

10 Дерматокосметологиядағы Мейіргерлер, фельдшерлер 108/2 22.04.2019-06.05.2019ж. 
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мейіргер ісі 05.08.2019-17.08.2019ж. 

11.11.2019-23.11.2019ж. 

11 

Дерматокосметологияның өзекті 

мәселері 
Дерматовенеролог- және дерматокосметолог 216/4 

04.03.2019-04.04.2019ж. 

23.09.2019-19.10.2019ж. 

23.09.2019-19.10.2019ж. 

25.11.2019-24.12.2019ж. 

 

 САНАТОРЛЫҚ-КУРОРТТЫҚ САУЫҚТЫРУ КУРСЫМЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ РЕАБИЛИТОЛОГИЯ,  

ЕМДІК ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.к. Палтушева Тамара Палтушевна 

Байланыс телефоны: 8 (727) 262-27-25, +7 777 20 60 499 

Электронды адресі: рaltusheva45@mail.ru 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Медициналық реабилитология, 

қалпына келтіру емі (физиотерапия, 

емдік физкультура, курортология) 

(ересектердің және балалардың) 

«Емдеу ісі», «Жалпы медицина», «Педиатрия» 

мамандықтары бойынша жоғары медициналық білім, 

интернатура (бар болса) 

864/16 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Ересектер мен балалардың 

медициналық 

реабилитологиясында 

санаториялық және санаториялық - 

курорттық көмекті қолданудың 

өзекті мәселелері 

Реабилитолог-дәрігерлер, физиотерапевтер, курортолог-

дәрігерлер, ЖПД 

108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 Барлық деңгейдегі БМСК 

ұйымдарында медициналық 

оңалтуды ұйымдастырудың өзекті 

мәселелері 

Реабилитолог-дәрігерлер, учаскелік дәрігерлер, ЖПД 108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

3 Медициналық реабилитологиядағы 

жүйке жүйесі аурулары бар 

балалардың емдік дене 

шынықтыруы мен массажының 

өзекті мәселелері 

Балалар мамандандырылған шипажайларының, оңалту 

орталықтарыны дәрігерлері, учаскелік дәрігерлер және ЖПД  

108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

4 Реабилитологиядағы 

психологиялық аспектілер  

Дәрігерлер, психологтар, реабилитологтар, БСК 

ұйымдарының ЖПД   

108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

mailto:рaltusheva45@mail.ru
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ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 

 

1 Тыныс алу мүшелерігің аурулары бар 

балаларға емдік дене шынықтыру және 

массаж жүргізу ерекшеліктері 

Балаларға арналған мамандандырылған санаторийлердің, 

курорттардың және оңалту орталықтарының орта медицина 

қызметкерлері 

108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 Тірек-қимыл аппараты аурулары 

бар балалардың массажы 

Балаларға арналған мамандандырылған санаторийлердің, 

курорттардың және оңалту орталықтарының орта медицина 

қызметкерлері, БМСК 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

3 Медициналық реабилитологиядағы 

балалар мен ересектерге 

физиотерапия жүргізудің өзекті 

мәселелері 

Санаторийлердің, оңалту орталықтарының орта медицина 

қызметкерлері, БМСК 

54/1 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: психология магистрі Сатыбалдина Майра Бирляновна 

Байланыс телефоны: 8 702 604 44 92 

Электронды адресі: m.almaty777@mail.ru  

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Астана қ. Филиалы 

Филиал директоры: Бердиярова Дина Серикбаевна   

Байланыс телефоны: 8708 425 31 07 

Электронды адресі: filial.ksph@mail.ru 

«ҚДСЖМ» ҚМУ» Ақтау қ. Филиалы 

Филиал директоры:  Сагимбаев Ануар Алимжанович   

Байланыс телефоны: 8 701 744 90 65, 8 702 912 12 89  

Электронды адресі: ksph-aktau@mail.kz   
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Дағдарысты жағдайларда (өзіне-өзі 

қол жұмсау, жоғалту, зорлық 

көрсету, лаңкестік және т.б.) 

психологиялық көмек беру  

Психологтар, психотерапевттер, әлеуметтік қызметкерлер, 

БМСК дәрігерлері, оңалту, дағдарысты қызметтері мен 

СӨСҚ қызметкерлері. 

54/1 25.03.2019-30.03.2019ж. 

13.05.2019-18.05.2019ж. 

19.08.2019-24.08.2019ж. 

04.11.2019-09.11.2019ж. 

2 Медициналық психология – кеңес 

беру,  психокоррекция   

Психологтар, әлеуметтік қызметкерлер, психотерапевттер, 

педагогтар, барлық мамандық дәрігерлері  

54/1 13.05.2019-18.05.2019ж. 

22.07.2019-27.07.2019ж. 

30.09.2019-05.10.2019ж. 

18.11.2019-23.11.2019ж. 

3  Медициналық психология – кеңес 

беру, психосоматика, психотерапия 

(психокоррекция)  

(қашықтан оқыту компонентімен) 

Психологтар, әлеуметтік қызметкерлер, психотерапевттер, 

педагогтар, барлық мамандық дәрігерлері  
108/2 22.04.2019-06.05.2019ж. 

05.08.2019-17.08.2019ж. 

28.10.2019-09.11.2019ж. 

4 Медициналық қызметті тиімді сату 

тренингі: стратегиялар және 

Медициналық орталықтардың жұмыскерлері, психологтар, 

әлеуметтік қызметкерлер, ақылы медициналық қызметтер 

54/1 13.05.2019-18.05.2019ж. 

29.07.2019-03.08.2019ж. 

mailto:filial.ksph@mail.ru
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технологиялар саласында жұмыс істейтін барлық мамандық дәрігерлері 07.10.2019-12.10.2019ж. 

09.12.2019-14.12.2019ж. 

5 Кеңес беру, психокоррекциялық 

дағдылардың тренингі 

Психологтар, әлеуметтік қызметкерлер, педагогтар, ЖПД 

дәрігерлері және барлық мамандық дәрігерлері 

54/1 08.04.2019-13.04.2019ж. 

17.06.2019-27.06.2019ж. 

16.09.2019-21.09.2019ж. 

11.11.2019-16.11.2019ж. 

6 Психосоматикалық науқастар – 

заманауи психологиялық,   

психокоррекциялық технологиялар 

(қашықтан оқыту компонентімен) 

Психологтар, барлық мамандық дәрігерлері, орта 

медициналық жұмыскерлер, әлеуметтік қызметкерлер, 

денсаулық сақтаудың құрылымдық бөлімшелер 

басқарушылары  

108/2 08.04.2019-20.04.2019ж. 

15.07.2019-27.07.2019ж. 

30.09.2019-12.10.2019ж. 

7 Перинаталды психология: бала 

біту, жүктілік және босану 

психологиясы (Тапсырыс 

берушінің базасына барып оқыту) 

Психологтар, психотерапевттер, әлеуметтік қызметкерлер, 

акушер–гинекологтар, БМСК дәрігерлері, перзентхалар 

қызметкерлері, оңалту, дағдарысты қызметтері мен 

орталықтарының қызметкерлері. 

54/1 08.04.2019-13.04.2019ж. 

10.06.2019-15.06.2019ж. 

02.09.2019-07.09.2019ж. 

8 Командадағы коммуникативтік 

жұмыс дағдылары 

Психологтар, әлеуметтік қызметкерлер, психотерапевттер, 

педагогтар, барлық мамандық дәрігерлері 

54/1 11.03.2019-16.03.2019ж. 

24.06.2019-29.06.2019ж. 

19.08.2019-24.08.2019ж. 

04.11.2019-09.11.2019ж. 

9 Психологиялық кеңес беру кезінде 

арт-терапиялық технологиялар 

Психологтар, психотерапевттер, әлеуметтік қызметкерлер, 

оңалту, дағдарысты қызметтері мен орталықтарының 

қызметкерлері. 

54/1 08.04.2019-13.04.2019ж. 

19.08.2019-24.08.2019ж. 

21.10.2019-26.10.2019ж. 

23.12.2019-28.12.2019ж. 

 

ФАРМАЦИЯ ҰЙЫМДАРЫ МЕН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ КАФЕДРАСЫ  

Кафедра меңгерушісі: Абдрахманов Серик Амиржанович 

Байланыс телефоны: 87055479999 

Электронды адресі: s.abdrakhmanov@ksph.kz 
1  Заманауи дәріхананың қызметін 

ұйымдастыру  

Провизорлар мен фармацевтовтерге арналған, клиникалық 

фармакологтар 

108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2  Қазіргі заманғы фармацияның өзекті 

мәселелері 

Провизорлар мен фармацевтовтерге арналған 108/2 

54/1 

 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

3 Тиісті дәріханалық практика (GPP) Провизорлар мен фармацевтовтерге арналған 108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

4 Дәріхана мекемелерінде сату-

практикалық кеңестер 

Провизорлар мен фармацевтовтерге арналған 108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

mailto:s.abdrahmanov@ksph.kz
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5 Фармацевтикалық менеджмент  Провизорлар мен фармацевтовтерге арналған 216/4  

108/2 

Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

6 Тиісті дистрибьюторлық практика 

(GDP) 

Провизорлар мен фармацевтовтерге арналған 108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

СПОРТТЫҚ МЕДИЦИНА КАФЕДРАСЫ 

м.ғ.д. Гульнара Пазылбековна Касымованың басшылығымен  

 Байланыс телефоны: 8 727 337 80 32, вн.150 

 Электронды адресі: g.kasymova@ksph.kz  

1 Спорттық медицина Жоғары медициналық білім, интернатура (бар болса) 

 

864/16 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Жоғары жетістіктер спортын 

медициналық қамтамасыз ету 

Спорттық медицина жөніндегі дәрігерлер, ЕДШ дәрігерлері, 

ауруханалардың, емханалардың, стационалардың, 

санаторлық-курорттық мекемелердің реабилитолог-

дәрігерлері 

216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 Спорттық медицинадағы 

инновациялық технологиялар 

Спорттық медицина жөніндегі дәрігерлер, ЕДШ дәрігерлері, 

ауруханалардың, емханалардың, стационалардың, 

санаторлық-курорттық мекемелердің реабилитолог-

дәрігерлері 

216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

3 Спорттық медицинаның өзекті 

мәселелері 

Спорттық медицина жөніндегі дәрігерлер, ЕДШ дәрігерлері, 

ауруханалардың, емханалардың, стационалардың, 

санаторлық-курорттық мекемелердің реабилитолог-

дәрігерлері 

216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

4 Спорттық медицинадағы дәлелді 

медицина мәселелері 

Спорттық медицина жөніндегі дәрігерлер, ЕДШ дәрігерлері, 

ауруханалардың, емханалардың, стационалардың, 

санаторлық-курорттық мекемелердің реабилитолог-

дәрігерлері 

108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

5 Түрлі спорт түрлерімен 

айналысқанда жарақаттану 

ерекшеліктері 

Спорттық медицина жөніндегі дәрігерлер, ЕДШ дәрігерлері, 

ауруханалардың, емханалардың, стационалардың, 

санаторлық-курорттық мекемелердің реабилитолог-

дәрігерлері 

 
 
 
 
 

108/2 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

mailto:g.kasymova@ksph.kz
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ПСИХИАТРИЯ ЖӘНЕ НАРКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ  

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.д., профессор Субханбердина Алия Салькеновна  

Байланыс телефоны: 8(727)3376905 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛЫ 

 

1 Психиатрия (наркология, 

психотерапия, сексопатология, 

медициналық психология, сот-

психиатриялық сараптама, сот-

наркологиялық сараптама) 

 

Жоғары медициналық білім, интернатура (бар болса) 864/16 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Психиатриядағы инновациялық 

технологиялар  

Психиатрия, наркология, психотерапия, медициналық 

психология, сексопатология, сот-психиатриялық сараптама, 

сот-наркологиялық сараптама мамандықтары бойынша 

дәрігерлер 

216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

2 Госпитальға дейінгі, госпитальдағы 

кезеңдердегі шұғыл психиатрия  

Психиатрия, наркология, психотерапия, медициналық 

психология, сексопатология, сот-психиатриялық сараптама, 

сот-наркологиялық сараптама мамандықтары бойынша 

дәрігерлер 

 

216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

3 Амбулаториялық-емханалық  

психиатрия 

Психиатрия, наркология, психотерапия, медициналық 

психология, сексопатология, сот-психиатриялық сараптама, 

сот-наркологиялық сараптама мамандықтары бойынша 

дәрігерлер 

 

216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

4 Психосоматикалық ауытқулар  Психиатрия, наркология, психотерапия, медициналық 

психология, сексопатология, сот-психиатриялық сараптама, 

сот-наркологиялық сараптама мамандықтары бойынша 

дәрігерлер 

 

216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

5 Психиатриядағы дәлелді медицина 

мәселелері  

Психиатрия, наркология, психотерапия, медициналық 

психология, сексопатология, сот-психиатриялық сараптама, 

сот-наркологиялық сараптама мамандықтары бойынша 

дәрігерлер 

 

216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 
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6 Психиатриядағы құралдық әдістер Психиатрия, наркология, психотерапия, медициналық 

психология, сексопатология, сот-психиатриялық сараптама, 

сот-наркологиялық сараптама мамандықтары бойынша 

дәрігерлер 

 

216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

7 Психикалық белсенді заттарды 

пайдалану салдарынан психикалық 

және тәртіптік ауытқулар 

Психиатрия, наркология, психотерапия, медициналық 

психология, сексопатология, сот-психиатриялық сараптама, 

сот-наркологиялық сараптама мамандықтары бойынша 

дәрігерлер 

 

216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

8 Сот психиатриясы мәселерімен 

эндогендік, эндогендік- 

органикалық, экзогендік-  

органикалық, психикалық және 

тәртіптік ауытқулар  

 

Психиатрия, наркология, психотерапия, медициналық 

психология, сексопатология, сот-психиатриялық сараптама, 

сот-наркологиялық сараптама мамандықтары бойынша 

дәрігерлер 

216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

9 Сот наркологиясы мәселерімен 

эндогендік, эндогендік- 

органикалық, экзогендік-  

органикалық, психикалық және 

тәртіптік ауытқулар  

 

Психиатрия, наркология, психотерапия, медициналық 

психология, сексопатология, сот-психиатриялық сараптама, 

сот-наркологиялық сараптама мамандықтары бойынша 

дәрігерлер 

216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

10 Пациенттрмен және олардың 

отбасыларымен психикалық 

әлеуметтік және психикалық оңалту 

жұмыс жүргізу  

Психиатрия, наркология, психотерапия, медициналық 

психология, сексопатология, сот-психиатриялық сараптама, 

сот-наркологиялық сараптама мамандықтары бойынша 

дәрігерлер 

 

216/4 Жыл ішінде, топты 

қалыптастыруына қарай 

 

 

 

 

ҚКБД Директоры                                                                         

 

 

Джуппаева И.К. 

 

  


