


   
 

 

ТЫҢДАУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ! 

 

Қайта даярлау циклына өтінімдер 8-727-337-80-18, 337-69-05, 87715012040, 87073835542, 87072020235 или факсы немесе E-mail: 

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

Сонымен қатар, «ҚДСЖМ» ҚМУ оқу уақытында жатақханада тұруға мүмкіндік беретінін хабарлайды. «ҚДСЖМ» ҚМУ жатақханасында 

тұру мәселесі бойынша жатақхана комендатына мына телефондар арқылы хабарласуларыңызға болады: 8 727 337 80 18. «ҚДСЖМ» ҚМУ-де: 

компьютерлік сыныптар, интернет, кітапхана, оқу залы, 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 елтаңбасы бар 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,) 



   

 

 

 

Жоғары медициналық және фармацевтикалық білімі бар мамандардың біліктілігін арттыру және қайта 

даярлау бойынша 2017 жылға арналған 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 

ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.д. Аринғазина Алтын Муафикқызы 

Байланыс телефоны: 8 727 337 80 32, ішкі 136 

Электронды поштасы: аltyn@ksph.kz  

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Қоғамдық денсаулық сақтау 

(тапсырыс берушінің базасында 

қашықтықтан оқыту 

компоненттерін пайдалану арқылы) 

Жоғары медициналық немесе медициналық-биологиялық 

білімі бар денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына арналған 

864/16  16.01 - 16.05.2017 

06.02 - 27.05.2017 

2 Қоғамдық денсаулық сақтау 

(ҚДСЖМ базасында қашықтықтан 

оқыту компоненттерін пайдалану 

арқылы) 

Жоғары медициналық немесе медициналық-биологиялық 

білімі бар денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына арналған 

864/16 20.02 - 03.06.2017 

03.04 - 22.07.2017 

3 Қоғамдық денсаулық сақтау Жоғары медициналық немесе медициналық-биологиялық 

білімі бар денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына арналған 

864/16  05.06 - 23.09.2017 

07.08 - 25.11.2017 

04.09 - 23.12.2017 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Пациентке бағдарланған 

технологиялар мен бағдарламалар 

Әлеуметтік маңызы бар ауруларға профилактикалық 

жұмыстар бойынша жауапты денсаулық сақтау 

ұйымдастырушыларына, медициналық қызмет сапасына 

жауаптыларға, ішкі аудиторларға, отбасы дәрігерлеріне, 

психологтарға, әлеуметтік жұмыскерлерге арналған 

54/1 

 

 

108/2  

 

23.01 - 27.01.2017 

03.04 - 08.04.2017  

 

06.03 - 18.02.2017 

  10.04 - 22.04.2017 

2 Денсаулықты нығайту Бас дәрігердің профилактикалық жұмыстар бойынша 54/1  17.04 - 22.04.2017  



   

технологиялары орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің 

меңгерушілеріне, АМСК 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 мамандарына арналған. 

 

108/2  

 

 

216/4  

 

 

20.02 - 04.03.2017 

04.09 - 16.09.2017  

 

06.02 - 04.03.2017 

 

 

3 Денсаулықты нығайту және 

аурулардың алдын алудың өзекті 

мәселелері  

 

Бас дәрігердің профилактикалық жұмыстар бойынша 

орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің 

меңгерушілеріне, АМСК жүйесіне енетін ұйым және мекеме 

дәрігерлеріне; салауатты өмір салты кабинеттерінің 

меңгерушілері мен дәрігерлеріне, ЖПД, жоғары және орта 

арнайы медициналық білім беру ұйымдары оқытушылары, 

сонымен қатар қоғамдық денсаулық сақтау секторына жақын 

өзге де қызмет мамандарына арналған. 

108/2  

 

 

 

216/4  

13.03 - 25.03.2017 

08.05 - 20.05.2017 

06.11 - 18.11.2017 

 

05.06 - 03.07.2017 

. 

 

 

4 Медициналық-әлеуметтік 

сараптама және науқастар мен 

мүгедектерді оңалтудың заманауи 

аспектілері  

Бас дәрігердің профилактикалық жұмыстар бойынша 

орынбасарлары, құрылымдық бөлімшелердің меңгерушілеріне, 

АМСК жүйесіне енетін ұйым дәрігерлерінене; салауатты өмір 

салты кабинеттерінің меңгерушілері мен дәрігерлеріне, СӨСҚ 

қызметі мамандарына арналған. 

54/1 

 

 

108/2 

17.04 - 22.04.2017 

29.05 - 03.05.2017 

24.06 - 29.06.2017 

28.08 - 09.09.2017 

5 Қазақстан Республикасында 

әлеуметтік жұмыс модельдері  

Наркологиялық, онкологиялық, кардиологиялық, 

хирургиялық, фтизиатриялық, геронтологиялық, паллиативтік 

көмек көрсететін медициналық ұйымдар, АМСК ұйымдарында 

жұмыс істейтін психолог-мамандар, әлеуметтік жұмыскерлер, 

ЖИТС орталықтарының және оңалту орталықтарының 

жұмыскерлеріне арналған. 

54/1  

 

108/2  

13.03 - 18.03.2017 

 

02.10 - 14.10.2017 

06.11 - 18.11.2017 

6 Грантрайтинг Басқарушылар, Республикалық ғылыми-зерттеу институттары 

мен орталық қызметкерлеріне, ғылыми қызметкерлеріне 

арналған 

54/1  10.04 - 15.04.2017 

19.06 - 24.06.2017 

02.10 - 07.10.2017 

04.12 - 09.12.2017 

7 Қоғамдық денсаулық сақтаудың 

шұғыл қызметтері  

Басқарушыларға, Бас дәрігердің профилактикалық жұмыстар 

бойынша орынбасарлары, ұйымдар мен мекемелерінің 

құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілеріне. 

108/2 20.02 - 04.04.2017 

09.10 - 21.10.2017 

8 Салауатты қоғамның саясаты Басқарушылар, Бас дәрігердің профилактикалық жұмыстар 

бойынша орынбасарларына, ұйымдар мен мекемелерінің 

құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілеріне арналған. 

108/2  22.05 - 02.06.2017 

17.07 - 29.07.2017 

04.09 - 16.09.2017 



   

9 Қоғамдық денсаулықтағы 

геронтологияның таңдаулы 

мәселері  

Психолог-мамандар, наркологиялық, онкологиялық, 

кардиологиялық, хирургиялық, фтизиатриялық, 

геронтологиялық, паллиативтік көмек көрсететін медициналық 

ұйымдар, АМСК ұйымдарында жұмыс істейтін әлеуметтік 

жұмыскерлерге, ЖИТС орталықтарының және оңалту 

орталықтарының жұмыскерлеріне арналған. 

108/2  12.06 - 24.06.2017 

17.07 - 29.07.2017 

10 Қоғамдық денсаулық сақтау 

қызметін дамыту 

Денсаулық сақтау саласында медициналық білім беру 

ұйымдарының және ғылыми ұйымдарының басқарушылары 

және мамандарына арналған.   

108/2  20.03 - 01.04.2017 

08.05 - 20.05.2017 

02.10 - 14.10.2017 

11 Міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру жағдайындағы 

қоғамдық денсаулық  

Ұйымдардың басқарушылары, олардың орынбасарлары, 

құрылымдық бөлімшелердің меңгерушілеріне арналған.  

54/1  10.04 - 15.04.2017 

19.06 - 24.06.2017 

02.10 - 07.10.2017 

04.12 - 09.12.2017 

12 АМСК деңгейінде салауатты өмір 

салтын қалыптастыру  

Ұйымдардың басқарушылары, олардың орынбасарлары, 

құрылымдық бөлімшелердің меңгерушілеріне, дәрігерлеріне. 

54/1 10.04 - 15.04.2017 

19.06 - 24.06.2017 

02.10 - 07.10.2017 

04.12 - 09.12.2017 

13 Халыққа денсаулық сақтауды 

оқыту 

Денсаулық сақтау саласында медициналық білім беру 

ұйымдарының және ғылыми ұйымдарының дәрігерлеріне, ЕҰ 

дәрігерлер-ұйымдастырушылары, мамандарына арналған.     

54/1  10.04 - 15.04.2017 

19.06 - 24.06.2017 

02.10 - 07.10.2017 

04.12 - 09.12.2017 

СЕМИНАР – ТРЕНИНГТЕРДІҢ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

 

1 Халыққа денсаулық сақтауды 

үйрету 

Денсаулық сақтау саласында медициналық білім беру 

ұйымдарының және ғылыми ұйымдарының дәрігерлеріне, ЕҰ 

дәрігерлер-ұйымдастырушылары, мамандарына.     

18/2 03.04 - 04.04.2017 

02.10 - 03.10.2017 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ ЖӘНЕ ФАРМАЦИЯДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ КАФЕДРАСЫ  

Оқу бөлімінің меңгерушісі: қоғамдық денсаулық сақтау магистрі Аманжолова Улжан Шораевна 

Байланыс телефоны: 8 727 337 80 32, ішкі 150, 155 

Электронды поштасы: u.amanova@ksph.kz 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Денсаулық сақтау менеджменті 

(ҚДСЖМ базасында қашықтан 

оқыту компонентімен) 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және мемлекеттік 

емес денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларына арналған  

864/16  16.01 – 15.05.2017 

13.02 – 12.06.2017 

10.07 – 31.10.2017 

2 Денсаулық сақтау менеджменті 

 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және мемлекеттік 

864/16  

Г/З 

10.04 – 03.08.2017 

10.07 – 31.10.2017 



   

емес денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларына арналған  07.08 – 28.11.2017 

3 Денсаулық сақтаудың мемлекеттік 

ұйымдарда бизнес-жоспарлау 

(ҚДСЖМ базасында қашықтан 

оқыту компонентімен) 

Денсаулық сақтау ұйымы басшыларына, орынбасарлары және 

экономистерге арналған 

 

108/2  15.05 – 10.06.2017 

07.08 – 19.08.2017 

4 

 

Заманауи денсаулық сақтауды 

басқару (ҚДСЖМ базасында 

қашықтан оқыту компонентімен) 

Денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына, басқару кадрлары 

резервінде тұрған денсаулық сақтау ұйымдары мен басқарма 

қызметкерлеріне, медицина ұйымы ұйымы басшылары, 

орынбасарларына арналған 

216/4  27.03 – 22.04.2017 

05.06 – 01.07.2017 

 

5 Денсаулық сақтаудағы сарапшы 

қызметті ұйымдастыру 

(тәуелсіз сараптама) 

(ҚДСЖМ базасында қашықтан 

оқыту компонентімен) 

Басқарушыларға, Бірінші басшылардың орынбасарларына, 

құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілеріне, ішкі аудит 

бөлімінің басқарушылары мен қызметкерлеріне, сарапшы-

дәрігерлер және денсаулық сақтау ұйымдарының 

дәрігерлеріне арналған 

 

216/4  06.02 – 04.03.2017 

17.04 – 17.05.2017 

6 Медициналық көмек сапасын 

басқару 

(ҚДСЖМ базасында қашықтан 

оқыту компонентімен) 

Медицина ұйымдарының басқарушылары мен 

қызметкерлеріне арналған  

216/4  13.02 – 13.03.2017 

29.05 – 24.06.2017 

7 МӘМС негіздері: медицина 

ұйымдарында одан әрі жетілдіру 

жолдары 

Медицина ұйымдарының басқарушылары мен 

қызметкерлеріне арналған 

108/2  27.03 – 08.04.2017 

11.09 – 23.09.2017 

8 Медициналық ұйымдарда 

науқастарды қолдау және ішкі 

бақылау (аудит) қызметін жетілдіру  

 

Басқарушылар, Бірінші басшылардың орынбасарлары, 

құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілеріне, ішкі аудит 

бөлімінің басқарушылары мен қызметкерлері, сарапшы-

дәрігерлер және денсаулық сақтау ұйымдарының 

дәрігерлеріне арналған 

54/1 03.04 – 08.04.2017 

11.09 – 16.09.2017 

9 Денсаулық сақтаудағы қаржылық 

менеджменті 

Басқарушыларға, Бірінші басшылардың орынбасарларына, 

денсаулық сақтау ұйымдарының экономистеріне арналған 

54/1 15.05 – 20.05.2017 

14.08 – 19.08.2017 

10 Денсаулық сақтаудағы экономика Басқарушыларға, Бірінші басшылардың орынбасарларына, 

денсаулық сақтау ұйымдарының экономистеріне арналған 

54/1 20.02 – 25.02.2017 

16.10 – 21.10.2017 

11 HR – менеджмент: корпоративтік 

мәдениет негіздері 

Түрлі басқару деңгейдегі басқарушыларға, денсаулық сақтау 

ұйымдарының кадрлық қызметтерінің басқарушыларына 

арналған 

54/1 13.03 – 18.03.2017 

12.06 – 17.06.2017 

09.10 – 14.10.2017 

12 Кадрлық ресурстарды басқарудың 

заманауи технологиялары 

Денсаулық сақтау ұйымдарының кадрлық қызметтерінің 

басқарушыларына 

54/1 10.07 – 15.07.2017 

16.10 – 21.10.2017 



   

(кадрлық қызмет жұмыскерлері) 

13 Денсаулық сақтаудағы адами 

ресурстарды басқару 

Түрлі басқару деңгейдегі басқарушыларға, денсаулық сақтау 

ұйымдарының кадрлық қызметтерінің басқарушыларына 

108/2 

 

27.03 – 08.04.2017 

09.10 – 21.10.2017 

14 Денсаулық сақтауды ұйымдастыру 

және басқару 

Басқарушыларға, Бірінші басшылардың орынбасарларына 108/2  12.06 – 24.06.2017 

15 Денсаулық сақтаудағы 

көшбасшылық технологиялары 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және мемлекеттік 

емес денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларына арналған  

54/1 23.01 – 28.01.2017 

03.04 – 08.04.2017 

16 Басқарушы: басқару, командалық 

жұмыс, көшбасшылық 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және мемлекеттік 

емес денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларына арналған 

54/1 23.01 - 28.01.2017 

27.03 – 01.04.2017 

17 Операциялық менеджмент. 

Басқарушылық диагностика, 

медициналық ұйымдарында 

өзгерістерді басқару 

Басқарушыларға, Бірінші басшылардың орынбасарларына 

арналған 

216/4  Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

18 Стратегиялық менеджмент: 

стратегиялық жоспарлау 

Медициналық ұйымдардың басқарушыларына, медициналық 

ұйымдардың экономистері мен есепшілеріне, медициналық 

ұйымдардың басқарушыларының орынбасарларына, барлық 

құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілеріне арналған 

108/2  Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

19 Стратегиялық менеджмент: бизнес-

жоспарлау 

Медициналық ұйымдардың басқарушыларына, медициналық 

ұйымдардың экономистері мен есепшілеріне, медициналық 

ұйымдардың басқарушыларының орынбасарларына, барлық 

құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілеріне арналған 

54/1 

108/2 

Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

20 Стратегиялық басқару, 

Денсаулық сақтау саласында 

басқару және бюджеттеу 

(тәуекелдерді басқару жүйесі, 

корпоративтік басқару, CQIPDCA, 

бизнес-жоспар және басқасы) 

Медициналық ұйымдардың басқарушыларына, медициналық 

ұйымдардың экономистері мен есепшілеріне, медициналық 

ұйымдардың басқарушыларының орынбасарларына, барлық 

құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілеріне арналған 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

21 Бақылау кеңесінің жұмысындағы 

ішкі аудит қызметі 

Басқарушыларға, Бірінші басшылардың орынбасарларына, 

құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілеріне, ішкі аудит 

бөлімінің басқарушылары мен қызметкерлеріне, сарапшы-

дәрігерлер және денсаулық сақтау ұйымдарының 

дәрігерлеріне арналған 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

22 Медициналық ұйымдарды ұлттық 

аккредиттеуге дайындау (ҚР) 

Басқарушыларға, Бірінші басшылардың орынбасарларына, 

құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілеріне, ішкі аудит 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 



   

бөлімінің басқарушылары мен қызметкерлеріне, сарапшы-

дәрігерлер және денсаулық сақтау ұйымдарының 

дәрігерлеріне арналған 

қарай 

23 МЖС механизмдері: құқықтық 

негіздер, олардың түрлері және 

денсаулық сақтауда саласында 

қолдану 

Денсаулық сақтау ұйымдастырушылары, басқару кадрлары 

резервінде тұрған денсаулық сақтау ұйымдары мен басқарма 

қызметкерлеріне, медицина ұйымы ұйымы басшыларына, 

орынбасарларына арналған 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

24 CRM денсаулық сақтау 

саласындағы практикалық 

маркетинг (науқастырды тартау 

әдістері) 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және мемлекеттік 

емес денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларына арналған  

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

25 Денсаулық сақтау саласындағы 

заңнаманың құқықтық аспектілері 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және мемлекеттік 

емес денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларына арналған  

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

26 Денсаулық сақтау саласында 

жобаларды басқару. Жаңа 

өнімдерді (қызметтерді) өңдеу 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және мемлекеттік 

емес денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларына арналған  

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

27 Денсаулық сақтау ұйымдарында 

сапа менеджментінің жүйесі 

Медицина ұйымдарының басқарушылары, олардың 

орынбасарларына, медициналық ұйымдардың барлық 

құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілеріне,  

менеджерлері, медициналық ұйымдардың сапасын басқару 

қызметінің мамандарына арналған 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

28 Маркетинг. Денсаулық сақтауда 

заманауи маркетингтік  

коммуникациялар. 

Медицина ұйымдарының басқарушылары және олардың 

орынбасарларына, оның ішінде қаржылық-шаруашылық 

мәселелері жөніндегі орынбасарларына; сонымен қатар 

техникалардың бірегей жиынтықтарын, табысты 

маркетологтар мен менеджерлер пайдаланатын әдістемелер 

мен құралдарды алуда қызығушылық танытқандарға арналған. 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

29 Бақылау кеңесі қызметінің негізгі 

бағыттары 

Медицина ұйымдарының басқарушылары және олардың 

орынбасарларына, оның ішінде қаржылық-шаруашылық 

мәселелері жөніндегі орынбасарларына; сонымен қатар 

техникалардың бірегей жиынтықтарын, табысты 

маркетологтар мен менеджерлер пайдаланатын әдістемелер 

мен құралдарды алуда қызығушылық танытқандарға арналған. 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

30 Медицина ұйымдарын дамытудың 

стратегиялық жоспарын жасаудағы 

Медицина ұйымдарының басқарушылары және олардың 

орынбасарларына, оның ішінде қаржылық-шаруашылық 

216/4 Топты 

қалыптастыруына 



   

дайындық  мәселелері жөніндегі орынбасарларына; сонымен қатар 

техникалардың бірегей жиынтықтарын, табысты 

маркетологтар мен менеджерлер пайдаланатын әдістемелер 

мен құралдарды алуда қызығушылық танытқандарға арналған. 

қарай 

31 Операциялық жоспарды жасаудағы 

дайындық 

Медицина ұйымдарының басқарушылары және олардың 

орынбасарларына, оның ішінде қаржылық-шаруашылық 

мәселелері жөніндегі орынбасарларына; сонымен қатар 

техникалардың бірегей жиынтықтарын, табысты 

маркетологтар мен менеджерлер пайдаланатын әдістемелер 

мен құралдарды алуда қызығушылық танытқандарға арналған. 

216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

32 Инвестициялық жобалар: 

тиімділікті өңдеу және талдау 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және мемлекеттік 

емес денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларына арналған 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

33 Әлеуметтік менеджмент – кадрлық 

саясаттың басым бағыты ретінде 

Түрлі басқару деңгейдегі басқарушыларға, денсаулық сақтау 

ұйымдарының кадрлық қызметтерінің басқарушыларына 

арналған 

54/1 

108/2 

Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

34 МББ-да жаңа HR-технологияларын 

енгізу 

Түрлі басқару деңгейдегі басқарушыларға, денсаулық сақтау 

ұйымдарының кадрлық қызметтерінің басқарушыларына 

арналған 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

35 Заманауи кезеңде дәрілік заттардың 

пайдалануын реттеу 

Провизорлар мен фармацевттерге арналған 108/2 

54/1 

 

Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

36 Экономика мен фармацияның 

өзекті мәселелері 

Провизорлар мен фармацевттерге арналған 108/2 

54/1 

Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

37 Заманауи дәрітанудың таңдаулы 

мәселелері 

Провизорлар мен фармацевттерге арналған 108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

38 «Дәоілік заттарды 

фармакологиялық қадағалау және 

қауіпсіз пайдалану 

Провизорлар мен фармацевттерге, клиникалық фармакологтар, 

жалпы практика дәрігерлері, хирургтар, терапевттер, 

педиатрлар, ҒЗИ оқытушылары, қызметкерлеріне арналған  

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

39 «Фармакологиялық экономика 

және фармакологиялық 

эпидемиология» 

Провизорлар мен фармацевттерге, клиникалық фармакологтар, 

жалпы практика дәрігерлері, хирургтар, терапевттер, 

педиатрлар, ҒЗИ оқытушылары, қызметкерлеріне арналған 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

СЕМИНАР – ТРЕНИНГТЕРДІҢ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

 



   

1 Ораторлық өнер. Көпшіліктің 

алдында сөз сөйлеу дағдылары. 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және мемлекеттік 

емес денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларына арналған 

18/3  Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

2 Дәріс оқу өнері және алғашқы 

ұсынуларды дайындау 

Денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына, жас 

оқытушыларңа, медицина магистрі, басқару кадрлары 

резервіндегі денсаулық сақтау басқармалары және 

ұйымдарының қызметкерлеріне, медицина ұйымдарының 

басқарушылары және басқарушылардың орынбасарларына 

арналған 

18/3  Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

3 Білім беру үдерісіндегі 

инновациялық технологиялар  

Денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына, жас 

оқытушыларңа, медицина магистрі, басқару кадрлары 

резервіндегі денсаулық сақтау басқармалары және 

ұйымдарының қызметкерлеріне, медицина ұйымдарының 

басқарушылары және басқарушылардың орынбасарларына 

арналған 

18/3  Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

4 Кәсіби қызметтегі «айкидо» 

психологиясы  

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және мемлекеттік 

емес денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларына арналған 

18/3  Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

5 Ақпарат, уәж, тәртіптік дағдылар 

және қорлар. 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын мемлекеттік және мемлекеттік 

емес денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларына арналған 

18/3 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 

 

1 Мейіргер ісінің сапасын 

басқарудың әдістемелік негіздері 

Бас және аға мейіргерлерге, жоғары білімді мейіргерлерге 

арналған 

108/2 06.02 - 18.02.2017 

2 Мейіргер ісіндегі медициналық 

көмек сапасын басқару  

Бас және аға мейіргерлерге, жоғары білімді мейіргерлерге 

арналған 
216/4 20.02 - 20.03.2017 

05.06 – 01.07.2017 

 

3 Мейіргерлер ісіндегі менеджмент 

және көшбасшылық 

Бас және аға мейіргерлерге, жоғары білімді мейіргерлерге 

арналған 
54/1 13.03 - 18.03.2017 

10.07 - 15.07.2017 

4 Мейіргерлік қызметті басқарудың 

заманауи тәсілдері 

Бас және аға мейіргерлерге, жоғары білімді мейіргерлерге 

арналған 

54/1 06.02 - 11.02.2017 

10.04 - 15.04.2017 

5 АМСК деңгейінде мейіргерлік 

үдерісті ұйымдастыру және басқару 

Бас және аға мейіргерлерге, жоғары білімді мейіргерлерге 

арналған 
54/1 20.02 - 25.02.2017 

24.04 - 29.04.2017 

26.06 – 01.07.2017 

6 Бас мейіргер қызметіндегі кадрлық Бас және аға мейіргерлерге, жоғары білімді мейіргерлерге 54/1 Топты 



   

менеджмент арналған қалыптастыруына 

қарай 

НУТРИЦИОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ  

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.к. Чуенбекова Ардақ Байбараққызы  

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

Электронды поштасы: kaf_ardak@mail.ru 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Диетотерапия және 

нутрициологияның заманауи 

аспектілері. 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге арналған. 216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

2 Емдік және профилактикалық 

тамақтануды ұйымдастыру 

Орта және жоғары буынның АМСК мамандарына арналған. 108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

3 Түрлі аурулар кезіндегі 

диетотерапия. 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге аналған. 108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

4 Тағамдану мәселесі – денсаулық 

үшін тәуекелдің басты факторы 

ретінде. 

Орта және жоғары буынның АМСК мамандарына арналған. 54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

5 Бір жасқа дейінгі балаларды 

тамақтандыру. 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге аналған. 54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

6 Жүкті және емізетін әйелдердің 

тамақтану ерекшеліктері.  

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге аналған. 54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

7 Егде жастағы адамдардың 

тамақтану ерекшеліктері. 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге аналған. 54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

8 Салмақты түзеткендегі жеке 

амалдары. 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге аналған. 54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай  

СЕМИНАР – ТРЕНИНГТЕРДІҢ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

1 Пайдалы тағамдану негіздері. Тұрғындардың түрлі топтарына арналған. 18/3  Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

mailto:kaf_ardak@mail.ru


   

2 Тағам және ұзақ өмір сүру. Тұрғындардың түрлі топтарына арналған. 18/3 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

3 Ана мен баланың тағамдануы.  Тұрғындардың түрлі топтарына арналған. 18/3 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

4 Спорттық тағам. Спорт клубтарының нұсқаушыларына, тұрғындардың түрлі 

топтарына арналған. 

18/3 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

5 Салмақты түзету. Тұрғындардың түрлі топтарына арналған. 18/3 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 

1 Орта медицина жұмыскерлерінің 

құрамына арналған диетология 

мәселелері. 

Орта және жоғары білім деңгейінің мейіргелеріне арналған 108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

2 Пайдалы тағамдануды 

ұйымдастыру және енгіздері. 

Орта және жоғары білім деңгейінің мейіргелеріне арналған 108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

3 Ана сүтімен емізу. Орта және жоғары білім деңгейінің мейіргелеріне арналған 54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

НЕОНАТОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ БАР ПЕДИАТРИЯ КАФЕДРАСЫ  

Кафедра меңгерушісі: Мұсаева Қаншайым Қайырлықызы  

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

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Пульмонология мәселелері бар 

клиникалық педиатрия  

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне арналған 

216/4 20.02 - 20.03.2017 

09.10 - 04.11.2017 

2 Неонатологияның өзекті мәселелері  Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне арналған 

108/2 03.04 - 22.04.2017 

3 Бронх-өкпе аурулары бар 

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 15.05 - 27.05.2017 



   

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, реабилитолог дәрігерлерге арналған. 

216/4 12.06 - 10.07.2017 

11.09 - 07.10.2017 

5 Балаларға алғашқы медициналық-

санитарлық көмек көрсетудің өзекті 

мәселелері. 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторлары, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне арналған 

216/4 24.07 - 19.08.2017 

13.11 - 09.12.2017 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 

1 Санаториялық-курорттық мекеме 

жағдайындағы мейірбике жұмысы. 

«Мейірбике ісі» мамандықтары бар медицина мамандарына, 

физиотерапия бөлімінің мейірбикелеріне арналған. 

108/2 06.02 - 18.02.2017 

07.08 - 19.08.2017 

2 Физиотерапияның таңдаулы 

мәселелері. 

«Мейірбике ісі» мамандықтары бар медицина мамандарына, 

физиотерапия бөлімінің мейірбикелеріне арналған. 

108/2 16.01 - 28.01.2017 

3 Жұқпалы ауруларды бақылау. АІЖ 

профилактикасындағы мейірбике 

рөлі. 

Орта медицина қызметкерлеріне (мед. бике, акушерлер, 

фельдшерлерге) арналған 

108/2 11.09 - 30.09.2017 

4 Балалар жасындағы ауруларды 

біріктіріп жүргізу 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторлары, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне арналған 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

ҚОСЫМША ЦИКЛДАР 

1 Балалар жасындағы ауруларды 

біріктіріп жүргізу 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторлары, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне арналған 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

2 Балалар жасындағы ауруларды 

біріктіріп жүргізу 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлерінене, жалпы практика дәрігерлерінене арналған 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ДӘЛЕЛДІ МЕДИЦИНА ЖӘНЕ БИОСТАТИСТИКА КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі – Сапарбеков Мурат Какимжанович 

Байланыс телефоны: ұялы тел.: 87076823310. 

E-mail: m.saparbekov@ksph.kz 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Медицина мен денсаулық 

сақтаудағы статистика (жоғары 

білімі бар медицина мамандары 

үшін) 

Курс әртүрлі деңгейдегі ақпараттық-аналитикалық 

орталықтардың медицина мамандарына, әдістемелік- 

ұйымдастыру бөлімі мамандарына, жоғары білімі бар 

медицина статистиктеріне, әдістемелік ұйымдастыру 

жұмыстары жөніндегі орынбасарларға, денсаулық сақтау 

органдары мен ұйымдарының басшыларына, әртүрлі 

108/2 09.01 - 21.01.2017 

03.04 - 15.04.2017 

03.07 - 15.07.2017 
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мамандық, ҒО, ҒЗИ, ЖОО, медучилищелер, колледждер, 

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

арналған 

2 АМСК жүйесінде эпидемиология 

мен гигиенаның өзекті мәселелері 

(тапсырыс берушінің базасында 

қашықтан оқыту компонентімен) 

Эпидемиологиялық, гигиеналық бағыттағы дәрігер-

мамандарға, АМСК жүйесіне, СӨСҚ қызметіне, қоғамдық 

денсаулыққа кіретін медицина ұйымдарының дәрігерлеріне 

арналған. Жоғары, орта медициналық мекемелердің, ҒО 

оқытушыларына, АМСК жүйесінде (емханалар, ЕПҰ) жұмыс 

істеуге ниет білдерген басқа секторлардың мамандарына, 

Комитет, ТҚҚ жөніндегі департаменттер мамандарына 

арналған. 

216/4 06.02 - 04.03. 2017 

03.07 - 29.07.2017 

3 Клиникалық және басқарушылық 

практикада дәлелді медицина 

технологиялары 

Барлық мамандықтардың дәрігерлеріне, медициналық көмек 

сапасының мәселелерімен айналысатын мамандарға, ғылыми 

қызметкерлерге, денсаулық сақтауды ұйымдастырушыларға, 

ҒО, ҒЗИ, ЖОО, медучилищелер, колледждер, ведомстволық 

ұйымдар (ҰҚК, ІІМ, ҚМ, ТЖ) дәрігерлеріне арналған  

108/2 06.03 - 18.03.2017 

15.05 - 27.05.2017 

4 Клиникалық және басқарушылық 

практикада ғылыми зерттеулер 

менеджменті 

ЖОО, колледждер және медициналық ғылыми ұйымдардың, 

ҒЗИ, медучилищелер, ұйымдастырушылық-әдістемелік 

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

ғылыми-педагогикалық кадрларының біліктілігін арттыруға 

арналған 

108/2 03.04 - 15.04.2017  

12.06 - 24.06.2017  

5 Дәлелдер негізінде науқастардың 

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 17.04 - 29.04.2017 

02.10 - 14.10.2017 

6 Тұтынушылардың құқығын қорғау ҚР Тұтынушылар құқығын қорғау департаменті басшыларына, 

бас және жетекші мамандарына арналған  

108/2 15.05 - 27.05.2017 

14.08 - 28.08.2017 

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-

108/2 

 

29.05 - 10.06.2017 

04.09 - 16.09.2017 

 



   

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), Комитет, ТҚҚ жөніндегі 

департаменттерде  жұмыс істейтіндерге арналған. 

8 Емдеу-профилақтикалық 

ұйымдарды медициналық көмек 

көрсетуімен байланысты 

жұқпалардың (МКБЖ) алдын алу 

және бақылау шаралары  

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), Комитет, ТҚҚ жөніндегі 

департаменттерде  жұмыс істейтіндерге арналған. 

108/2 31.07 - 12.08.2017 

16.10 - 28.10.2017 

 

 

9 Қазақстан Республикасында мектеп 

медицинасының өзекті мәселелері 

ҚР БҒМ мектеп мекемелерінде, медучилищелерде, 

колледждерде жұмыс істейтін мамандарға, ТҚҚ жөніндегі 

департаменттердің балалардың және жасөспірімдердің 

гигиенасы бөлімдерінің, медициналық училищелер, 

колледждер мамандарына арналған. 

108/2 13.03 - 25.03.2017 

04.09 - 16.09.2017 

 

10 Қоғамдық денсаулық қызметін 

енгізу жағдайында Қазақстан 

Республикасында АИВ-

жұқпасының эпидемиясына қарсы 

әркет етуді қамтамасыз ету 

бойынша шараларды ұйымдастыру  

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 

108/2 17.04 - 29.04.2017 

18.09 - 30.09.2017 



   

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. 

ҚОСЫМША  ЦИКЛДАР (көшпелі циклдар) 

1 Эпидемиология, дезинфектология, 

дезинсекция, дератизация, 

фумигацияның өзекті мәселелері  

Меншік үлгісіне қарамастан медициналық орталықтың, 

мекемелердің, ЖШС, дезстанция, ЕПҰ, емханалар 

мамандарына арналған 

54/1 

108/2 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша 

2 Профпатологияның өзекті 

мәселелері  

Өнеркәсіптерге қызмет көрсететін және кәсіби 

жарамдылықтың сараптамасын жүргізетін денсаулық сақтау 

ұйымдастырушылары (амбулаториялық-емханалық 

мекемелердің бас дәрігерлері, олардың орынбасарлары, 

құрылымдық бөлімшелердің басқарушыларына) және 

дәрігерлеріне арналған. 

54/1 

108/2 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша 

ЕПҰ ТАПСЫРЫСЫ БОЙЫНША КӨШПЕЛІ АҚЫЛЫ СЕМИНАРЛАР 

 

1 Тұтынушылардың құқығын қорғау ҚР Тұтынушылар құқығын қорғау департаменті басшыларына, 

орынбасарларына, бас және жетекші мамандарына арналған  

54/1 Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша 

2 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), Комитет, ТҚҚ жөніндегі 

департаменттерде  жұмыс істейтіндерге арналған. 

54/1 

 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша 



   

3 Емдеу-профилақтикалық 

ұйымдарды медициналық көмек 

көрсетуімен байланысты 

жұқпалардың (МКБЖ) алдын алу 

және бақылау шаралары 

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), Комитет, ТҚҚ жөніндегі 

департаменттерде  жұмыс істейтіндерге арналған. 

54/1 Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ, ЗЕРТХАНАШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН   

 

1 Емдеу-профилактикалық 

ұйымдарда егудің, шаралардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету  

Медбикелер, ЕПҰ, Қан орталықтарының, ЖИТС 

орталықтарының, ведомстволық ұйымдар (ҰҚК, ІІМ, ҚМ, 

ТЖ), Комитет, ТҚҚ жөніндегі департаменттердің 

зертханашыларына арналған. 

54/1 20.02 - 25.02 2017 

24.04 - 29.04.2017 

2 Науқастарды дайындау, алу 

ережелері, зертханалық 

зерттеулерге арналған 

биоматериалды сақтау және 

тасымалдау  

Медбикелер, ЕПҰ, Қан орталықтарының, ЖИТС 

орталықтарының, ведомстволық ұйымдар (ҰҚК, ІІМ, ҚМ, 

ТЖ), Комитет, ТҚҚ жөніндегі департаменттердің 

зертханашыларына арналған. 

54/1 20.03 - 25.03.2017 

11.09 - 16.09.2017 

3 Қазақстан Республикасының емдеу-

профилактикалық ұйымдарында 

жұқпалы бақылау  

Медбикелер, ЕПҰ, Қан орталықтарының, ЖИТС 

орталықтарының, ведомстволық ұйымдар (ҰҚК, ІІМ, ҚМ, 

ТЖ), Комитет, ТҚҚ жөніндегі департаменттердің 

зертханашыларына арналған. 

54/1 20.02 - 25.02.2017 

02.10 - 07.10.2017 

4 Компьтерлік технологияларды 

пайдалану арқылы медициналық 

статистика көрсеткіштерінің 

есептеуін, бағалауын, талдауын 

жүргізу  

Түрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-талдау 

орталықтарының мамандарына, ұйымдастырушылық-

әдістемелік бөлімдерінің мамандарына, орта білімі бар 

медициналық статистиктеріне арналған. 

54/1 23.01 - 28.01.2017 

09.10 - 14.10.2017 

5 Тұтынушылардың құқығын қорғау 

саласында заңнаманың 

Тұтынушылардың құқығын қорғау бойынша 

департаменттердің жетекші мамандарына (орта білімді) 

54/1 06.02 - 11.02.2017 

16.10 - 21.10.2017 



   

орындалуына бақылау және 

қадағалау жүргізудің өзекті 

мәселелері  

арналған   

КӘСІБИ ПАТОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ КУРСЫМЕН  

ЖАЛПЫ ДӘРІГЕРЛІК ПРАКТИКА (ОТБАСЫЛЫҚ МЕДИЦИНА) КАФЕДРАСЫ  

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.к., Утеулиев Ержан  Сабиталиевич  

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

Электронды поштасы: e.uteuliyev@ksph.kz 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Жалпы практика дәрігері Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, педиатрларға, 

гастроэнтерологтарға, эндокринологтарға, пульмонологтарға, 

гематологтарға, нефрологтарға арналған  

864/16   01.03 - 28.06.2017 

  

04.09 - 28.12.2017 

2 Жалпы практика дәрігері Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, педиатрларға, 

гастроэнтерологтарға, эндокринологтарға, пульмонологтарға, 

гематологтарға, нефрологтарға арналған  

432/8 03.04 - 31.05.2017 

 

04.09 - 28.10.2017 

3 Эндокринология (ересектердің, 

балалардың) 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, педиатрларға, 

гастроэнтерологтарға, эндокринологтарға, пульмонологтарға, 

гематологтарға, нефрологтарға арналған  

864/16 01.03 - 28.06.2017 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Педиатрияның таңдаулы 

мәселелері 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, педиатрларға, 

эндокринологтарға, пульмонологтарға, гематологтарға 

арналған  

216/4 03.04 - 29.04.2017 

 

05.06 - 01.07.2017 

2 Терапияның таңдаулы мәселелері Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, педиатрларға, 

гастроэнтерологтарға, эндокринологтарға, пульмонологтарға, 

гематологтарға, нефрологтарға арналған  

216/4  

10.04 - 08.05.2017 

3 Терапияның таңдаулы мәселелері Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, педиатрларға, 

гастроэнтерологтарға, эндокринологтарға, пульмонологтарға, 

гематологтарға, нефрологтарға арналған  

108/2 15.05 - 27.05.2017 

 

4 МСАК деңгейінде жиі кездесетін 

аурулары бар науқастарды ерте 

диагностикалау, емдеу, алдын алу, 

оңалту 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, педиатрларға, 

гастроэнтерологтарға, эндокринологтарға, пульмонологтарға, 

гематологтарға, нефрологтарға арналған  

108/2 04.09 - 16.09.2017 

5 Клиникалық ЭКГ   Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге арналған 108/2 15.05 - 27.05.2017 

6 Эндокринологияның таңдаулы 

мәселелері 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге арналған  108/2 05.06 - 17.06.2017 

mailto:e.uteuliyev@ksph.kz


   

7 Ішкі аурулары клиникасындағы 

таңдаулы мәселелер 

Жоғары медициналық білімі бар мамандарға арналған  216/4 02.10 - 28.10.2017 

8 Қант диабеті бар науқастарға 

мамандандырылған медициналық 

көмек алгоритмі 

Жоғары медициналық білімі бар мамандарға арналған  108/2 10.04 - 22.04.2017 

9 Қант диабетін диагностикалау және 

емдеудің заманауи әдістері 

Жоғары медициналық білімі бар мамандарға арналған  216/4 02.10 - 28.10.2017 

10 Қалқанша бездің аурулары Жоғары медициналық білімі бар мамандарға арналған  216/4 30.10 - 25.11.2017 

11 Қант диабетінің мектебі Жоғары медициналық білімі бар мамандарға арналған  54/1 13.11 - 18.11.2017 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 

1 Қант диабеті бар науқастарға 

эндокринологиялық көмекті 

ұйымдастыру 

Орта медицина қызметкерлеріне (медбике, акушерлер, 

фельдшерлерге) арналған 

54/1 15.05 - 20.05.2017 

2 Артериялық гипертензия. 

Гипертониялық криздер 

Орта медицина қызметкерлеріне (медбике, акушерлер, 

фельдшерлерге) арналған 

108/2 02.10 - 14.10.2017 

 

3 Қант диабетінің мектебі Орта медицина қызметкерлеріне (медбике, акушерлер, 

фельдшерлерге) арналған 

54/1 13.11 - 18.11.2017 

ТЕРАПИЯ, ПУЛЬМОНОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГЕМАТОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ  

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.к., доцент Мырзағұлова Әсел Орынтайқызы  

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

Email: a.myrzaqulova@ksph.kz 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Терапия (жасөспірімдер терапиясы, 

жедел және шұғыл көмек, 

диетология) 

 

Жоғары медициналық білім, интернатура (бар болса)  

 

864/16 07.08 - 29.11.2017 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Ішкі органдардың ауруларын 

диагностикалау және емдеудің 

заманауи әдістері  

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, педиатрларға, 

кардиологтарға арналған  

216/4 04.09.17-30.09.17 

2 ҚР-да терапиялық көмекті көрсету 

стандарттары (диагностикалау және 

емдеудің алгоритмдері)    

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, педиатрларға, 

гастроэнтерологтарға, эндокринологтарға, пульмонологтарға, 

гематологтарға, нефрологтарға арналған 

216/4 17.04 - 17.05.2017 

 

3 Ішкі аурулардың өзекті мәселелері   Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, педиатрларға 

арналған 

108/2 07.08 – 19.08.2017 

17.04 - 29.04.2017 

mailto:a.myrzaqulova@ksph.kz


   

18.09 - 30.09.2017 

4 Жүкті әйелдердің экстрагениталды 

аурулары 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, кардиологтарға, 

пульмонологтарға, гематологтарға арналған  

108/2 13.03 - 29.03.2017 

15.05 - 27.05.2017 

04.09 - 16.09.2017 

09.10 - 21.10.2017 

5 Терапиядағы инновациялық 

технологиялар  

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге арналған 108/2 07.08 - 19.08.2017 

02.10 - 14.10.2017 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 

 

1 Жүктілік кезіндегі гипертензия 

(науқастың жағдайын бақылау, 

диагностика, тырысу кезінде шұғыл 

көмек көрсету) 

Орта медицина қызметкерлеріне (медбике, акушерлер, 

фельдшерлерге) арналған 

54/1 01.08 - 06.08.2017 

26.12 - 31.12.2017 

 

2 АМСК және стационар кезеңінде 

экстрагениталды патологиясы бар 

жүктілерді емдеп қарау  

Орта медицина қызметкерлеріне (медбике, акушерлер, 

фельдшерлерге) арналған 

108/2 28.03 - 09.04.2017 

15.08 - 27.08.2017 

 

3 Госпитальға дейінгі кезеңде шұғыл 

көмекті көрсету  

Орта медицина қызметкерлеріне (медбике, акушерлер, 

фельдшерлерге) арналған 

216/4 Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша 

ҚОСЫМША  ЦИКЛДАР 

 

1 Терапиялық аурулар 

фармакотерапиясының заманау 

аспектлері  

Барлық мамандықтардың дәрігерлеріне 216/4 Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша 

2 Жүктілік кездегі тиімді терапия 

және фармакотерапиясының 

заманау аспектлері (ықтимал 

жанама әсерлері және жүкті 

әйелдерде пайдалану қауіпсіздігі) 

Барлық мамандықтардың дәрігерлеріне 54/1 Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша 

3 Гематологияның өзекті мәселері Барлық мамандықтардың дәрігерлеріне 108/2 Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша 

4 Гематологияның инновациялық Барлық мамандықтардың дәрігерлеріне 108/2 Тапсырыс 



   

технологиялары  берушінің 

тапсырысы 

бойынша 

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 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Кардиология  

(ересектердің, балалардың), оның 

ішінде интервенциялық 

Жоғары медициналық білім, интернатура (бар болса)  

 

864/16 06.03 - 28.06.2017 

 

2 Ревматология  

(ересектердің, балалардың) 

Жоғары медициналық білім, интернатура (бар болса)  

 

864/16 06.03 - 28.06.2017 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Клиникалық ЭКГ   Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, кардиологтарға 

арналған. 

216/4 06.03 - 06.04.2017 

2 Ішкі аурулар клиникасында 

кардиология мәселелері    

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, педиатрларға, 

гастроэнтерологтарға, эндокринологтарға, пульмонологтарға, 

гематологтарға, нефрологтарға арналған  

216/4 10.04 - 08.05.2017 

30.10 - 25.11.2017 

3 Клиникалық ЭКГ   Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, кардиологтарға 

арналған. 

108/2 15.05 - 27.05.2017 

05.06 - 17.06.2017 

4 Кардиологиядағы функционалдық  

диагностика  

Жоғары медициналық және орта медициналық білімі бар 

мамандарға арналған 

216/4 05.06 - 01.07.2017 

5 Кардиологиядағы шұғыл жағдайлар  Жоғары медициналық және орта медициналық білімі бар 

мамандарға арналған 

54/1 12.06 - 17.06.2017 

18.09 - 30.09.2017 

6 Жіті кононарлық синдром кезінде 

ЭКГ  

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, кардиологтарға, 

парамедиктерге, медбикелерге, фельдшерлерге және т.б. 

арналған.  

54/1 07.08 - 12.08.2017 

7 Артериялық гипертензия. 

Гипертониялық криздер 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, кардиологтарға 

арналған. 

54/1 14.08 - 19.08.2017 

8 Клиникалық ЭКГ  Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, кардиологтарға 

арналған. 
108/2 04.09 - 16.09.2017 

9 Кардиологияның таңдаулы 

мәселелері 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевттерге, кардиологтарға 

арналған. 
216/4 02.10 - 28.10.2017 

10 Артериялық гипертензия және Жалпы практика дәрігерлеріне, кардиологтарға, терапевттерге, 54/1 13.03 - 18.03.2017 

mailto:atarbaeva@mail.ru


   

жүктілік нефрологтарға, эндокринологтарға арналған  

11 Жүктілік және қант диабеті Жалпы практика дәрігерлеріне, кардиологтарға, терапевттерге, 

нефрологтарға, эндокринологтарға арналған  

54/1 03.04 - 08.04.2017 

12 Жүктілік және ЖКС Жалпы практика дәрігерлеріне, кардиологтарға, терапевттерге, 

нефрологтарға, эндокринологтарға арналған  

54/1 02.10 - 07.10.2017 

13 Коморбидтік аурулар: 

АГ+ЖИА+ҚД 

Жалпы практика дәрігерлеріне, кардиологтарға, терапевттерге, 

нефрологтарға, эндокринологтарға арналған  
54/1 06.11 - 11.11.2017 

14 Коллагеноздар Жалпы практика дәрігерлеріне, ревматологтарға, 

терапевттерге арналған  

108/2 10.04 - 22.04.2017 

15 Ревматоидтық артрит Жалпы практика дәрігерлеріне, ревматологтарға, 

терапевттерге арналған 

54/1 13.11 - 18.11.2017 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 

1 Кардиологиядағы шұғыл көмек  Орта медициналық қызметкерлерге (медбике, акушерлер, 

фельдшерлерге) арналған 

54/1 03.04 - 08.04.2017 

2 ЭКГ нормасы және патологиясы Орта медициналық қызметкерлерге (медбике, акушерлер, 

фельдшерлерге) арналған 
54/1 15.05 - 20.05.2017 

3 Артериялық гипертензия. 

Гипертониялық криздер 

Орта медициналық қызметкерлерге (медбике, акушерлер, 

фельдшерлерге) арналған 

108/2 02.10 - 14.10.2017 

 

4 ОКС кезінде клиникалық ЭКГ  Орта медициналық қызметкерлерге (медбике, акушерлер, 

фельдшерлерге) арналған 

54/1 18.09 - 30.09.2017 

 

5 Жүрек-тамыр аурулары бар 

науқастарға медициналық көмек 

көрсету  

Орта медициналық қызметкерлерге (медбике, акушерлер, 

фельдшерлерге) арналған 
216/4  31.10 - 25.11.2017 

СТОМАТОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЖАҚ СҮЙЕК-БЕТ ХИРУРГИЯСЫНЫҢ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.д., доцент Негаметзянов Нурислам Гарифзянович 

Байланыс телефоны: 8(727)301-89-99, 87028009222  

Электронды поштасы: denta73@mail.ru 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Стоматология                         

(ересектердің, балалардың). 

«Стоматология» мамандығы бойынша жоғары медициналық 

білім 

864/16 Тапсырыстың 

түсуіне қарай 

2 Жақ сүйек-бет хирургиясы 

(ересектердің, балалардың). 

Жоғары медициналық білім, интернатура (хирургиялық бағыт)  1080/20 Тапсырыстың 

түсуіне қарай 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

 

mailto:denta73@mail.ru


   

1 Терапиялық стоматологияның 

өзекті мәселелері  

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 216/4 01.02 - 28.06.2017 

01.06 - 28.06.2017 

2 Балалардағы терапиялық 

стоматологияның өзекті мәселелері 

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 216/4 01.02 - 28.02.2017 

01.06 - 28.06.2017 

3 Ортодонтияның өзекті мәселелері  

 

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 216/4 20.02 - 18.03.2017 

03.04 - 29.04.2017 

05.06 - 01.07.2017 

04.09 - 30.09.2017 

4 Балалардағы хирургиялық 

стоматологияның өзекті мәселелері 

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 216/4 20.02 - 18.03.2017 

5 Хирургиялық стоматологияның 

өзекті мәселелері 

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 216/4 20.02 - 18.03.2017 

6 Бала жасы стоматологиясының 

өзекті мәселелері 

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 216/4 02.05 - 30.05.2017 

7 Ортопедиялық стоматологияның 

өзекті мәселелері  

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 216/4 02.05 - 30.05.2017 

8 Жаңа қоғамдық денсаулық сақтау 

жағдайында ҚР халқына 

стоматологиялық көмекті 

ұйымдастыру  

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 216/4 Тапсырыстың 

түсуіне қарай 

9 Жаңа қоғамдық денсаулық сақтау 

қызметін енгізу жағдайында ҚР 

халқына стоматологиялық 

профилактиканы  ұйымдастыру  

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 216/4 Тапсырыстың 

түсуіне қарай 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУДЫҢ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

1 Заманауи диагностика және 

кариестің профилактикасы. 

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 108/2 01.03 - 15.03.2017 

2 Кариес, оның асқынуы, емдеуі. Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 108/2 20.03 - 01.04.2017 

3 Ауыз қуысының кәсіби және жеке 

гигиенасы 

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 108/2 03.04 - 15.04.2017 

4 Тістердің эндодонтиясы Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 54/1 17.04 - 29.04.2017 

5 Стоматологиялық аурулар кезінде 

шұғыл медициналық көмек 

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 54/1 17.04 - 22.04.2017 

6 Жұқпалы аурулар кезінде АҚШҚ-

да байқалуы 

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 54/1 02.05 - 08.05.2017 

04.12 - 09.12.2017 



   

7 Алынбайтын протездерді жасау 

технологиясы 

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 54/1 20.03 - 25.03.2017 

8 Қалыптаспаған түбірлері бар 

уақытша және тұрақты тістердің 

пульпотерапиясы 

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 54/1 01.02 - 07.02.2017 

9 Балаларда стоматологиялық 

қарауларды ұйымдастыру және 

ауыз қуысының гигиенасы 

сабақтарын өткізу  

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 108/2 15.05 - 27.05.2017 

10 Стоматологияда онкологиялық 

сақтық  

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 54/1 27.03 - 01.04.2017 

11 Пародонт ауруы  Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 108/2 02.05 - 16.05.2017 

12 ЖСБ дамуының туа біткен 

ақауларымен ортодонтиялық емдеу. 

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 108/2 02.10 - 14.10.2017 

13 Тіс-жақ ауытқушылығы бар 

науқастарды ортодонтиялық 

емдеуден кейінгі оңалту кезеңі 

Интернатурада дайындығы бар мамандарға арналған 108/2 16.10 - 28.10.2017 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 

1 Ортодонтияның өзекті мәселелері 

(т/техниктері). 

Тіс техниктері, дантисттер, ортодонттар мамандарына 

арналған  

108/2 03.04 - 15.04.2017 

2 Алынбайтын протезді жасау 

технологиясы 

Тіс техниктері, дантисттер, ортодонттар мамандарына 

арналған 

108/2 20.02 - 04.03.2017 

3 Тіс жегінің заманауи 

диагностикасы және 

профилактикасы . 

ОМҚ, тіс дәрігерлері, стоматолог ассистенттері, дантисттер 

мамандарына арналған 

54/1 16.10 - 21.10.2017 

4 Тіс жегі, оның асқынуы, емдеуі. ОМҚ, тіс дәрігерлері, стоматолог ассистенттері, дантисттер 

мамандарына арналған 
54/1 04.09 - 09.09.2017 

5 Тіс жегінің кәсіби және жеке 

гигиенасы (ОМҚ,) 

ОМҚ, тіс дәрігерлері, стоматолог ассистенттері, дантисттер 

мамандарына арналған 

54/1 03.04 - 15.04.2017 

6 АМСК медбикелері, тіс 

гигиенашылар, дәрігерлерге 

арналған балалардың 

профилактикалық стоматологиялық 

қарауларын ұйымдастыру және тіс 

жегі гигиенасының  сабақтарын 

ОМҚ, тіс дәрігерлері, стоматолог ассистенттері, дантисттер 

мамандарына арналған 
108/2 06.11 - 18.11.2017 



   

өткізу. 

ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ  

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.к.,  Шелехов Сергей Юрьевич 

Байланыс телефоны: (727) 376-42-22, 8(701) 730 93 17 

Электронды адресі: sergey.shelekhov@mail.ru 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Заманауи дерматокосметология Дерматокосметологтар, дерматовенеролог дәрігерлер 108/2 

 

02.03 - 15.03.2017 

17.09 - 29.09.2017 

2 Дерматокосметологиядағы 

аппараттық әдістер  

Дерматокосметологтар, дерматовенеролог дәрігерлер, 

физиотерапевттер 

 

108/2 

 

16.04 - 29.04.2017 

02.11 - 14.11.2017 

3 Дерматовенерология және 

дерматокосметологиядағы  

дерматоскопия мәселері 

Дерматокосметологтар, дерматовенеролог дәрігерлер, 

физиотерапевттер, педиатрлар және ЖПД 

54/1 04.05 - 12.05.2017 

16.11 - 21.11.2017 

4 Дерматокосметологиядағы 

инновациялық технологиялар.  

Контурлы пластика. Мезотерапия. 

Ботулотоксин А. 

Дерматокосметологтар, дерматовенеролог дәрігерлер 

 

54 /2 22.06 - 27.06.2017 

22.10 - 27.10.2017 

5 Дерматокосметологиядағы өзекті 

мәселелер  

Дерматокосметологтар, дерматовенеролог дәрігерлер 

 

54/2 

 

01.07 - 05.07.2017 

02.11 - 07.11.2017 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 

1 Дерматокосметологиядағы 

мейірбике ісі  

Медбикелер, фельдшерлер 108/2 10.03 - 26.03.2017 

02.12 - 15.12.2017 

2 Дерматокосметологиядағы 

мейірбике ісі (Химиялық пилингтер 

және аппараттық косметология) 

Медбикелер, фельдшерлер 108/2 10.03 - 26.03.2017 

02.12 - 15.12.2017 

3 Дерматокосметологиядағы 

мейірбике ісі (Мезотерапия негіздері) 

Медбикелер, фельдшерлер 108/2 10.03 - 26.03.2017 

02.12 - 15.12.2017 

ШҰҒЫЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, КАРДИОАНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАТОЛОГИЯ, 

ТОКСИКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГБО КАФЕДРАСЫ 

М.ғ.к., доцент Исмаилов Еркинбек Лесбековичтің басшылығымен 

Байланыс телефоны: +7 7051111068 

Электронды адресі: ajmanm@bk.ru 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Анестезиология және 

реаниматология, оның ішінде 

Хирургиялық бағыт және терапиялық бағыт мамандықтары 

бойынша білім деңгейі және жұмыс өтілі бар мамандар, 

1080/20 09.01 - 03.06.2017 

03.04 - 19.08.2017 

mailto:ajmanm@bk.ru


   

балалардың интернатура (бар болса)  

 

12.06 - 28.10.2017 

14.08 - 30.12.2017 

2 Трансфузиология 

 

Хирургиялық бағыт және терапиялық бағыт мамандықтары 

бойынша білім деңгейі және жұмыс өтілі бар мамандар, 

экстракорпоральдық уытсыздандыру дәрігерлері, нефрологтар 

864/16 20.02 - 10.06.2017 

04.09 - 23.12.2017 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Клиникалық практикадағы 

гемотрансфузиология  

Хирургиялық бағыт және терапиялық бағыт мамандықтары 

бойынша білім деңгейі және жұмыс өтілі бар мамандар, 

экстракорпоральдық уытсыздандыру дәрігерлері, нефрологтар 

216/4 20.02-18.03.2017 

04.09-30.04.2017 

 

2 Анестезиологияның инновациялық 

технологиялары және АТ 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, жедел шұғыл жәрдем 

дәрігерлері 

216/4 

 

16.01 - 11.02.2017 

03.04 - 29.04.2017 

07.08 - 02.09.2017 

13.11 - 09.12.2017 

3 Анестезиологияның инновациялық 

технологиялары және АТ 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, жедел шұғыл жәрдем 

дәрігерлері 

108/2 

 

06.02 - 18.02.2017 

10.04 - 22.04.2017 

12.06 - 24.06.2017 

09.10 - 04.11.2017 

4 Анестезиология мен 

реаниматологияның таңдаулы 

мәселелері 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері 108/2 

 

Айына 1 рет 

 

5 Кардиологиядағы шұғыл көмек  Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, жедел шұғыл жәрдем 

дәрігерлері, ЖПД, терапевттер. 

108/2 

 

Айына 1 рет 

6 Кардиологиядағы шұғыл көмек Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, жедел шұғыл жәрдем 

дәрігерлері, ЖПД, терапевттер. 

54/1 

 

Айына 1 рет 

7 Акушерлік пен гинекологиядағы 

шұғыл көмек және АТ  

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, жедел шұғыл жәрдем 

дәрігерлері, акушер-гинекологтар 

108/2 

 

Айына 1 рет 

8 ҚЖА кезіндеге шұғыл көмек Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, жедел шұғыл жәрдем 

дәрігерлері, ЖПД, терапевттер. 

108/2 

 

06.02 - 18.02.2017 

10.04 - 15.04.2017 

12.06 - 17.06.2017 

09.10 -14.10.2017 

9 Альбуминдік диализ. «МАРС- 

терапия» 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, экстракорпоральдық 

уытсыздандыру дәрігерлері, нефрологтар 

54/1 

 

06.02 - 11.02.2017 

10.04 - 22.04.2017 

12.06 - 24.06.2017 

09.10 - 04.11.2017 

10 Хирургиядағы гемотрансфузия 

қағидалары  

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, барлық бағыттағы 

хирург-дәрігерлер.  

54/1 

 

06.02 - 11.02.2017 

10.04 - 22.04.2017 



   

12.06 - 24.06.2017 

09.10 - 04.11.2017 

11 Акушерлік пен гинекологиядағы 

гемотрансфузия қағидалары 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, барлық бағыттағы 

акушер-гинеколог дәрігерлері.  

54/1 

 

06.02 - 11.02.2017 

10.04 - 22.04.2017 

12.06 - 24.06.2017 

09.10 - 04.11.2017 

12 Терапиядағы гемотрансфузия 

қағидалары 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, барлық бағыттағы 

терапевт-дәрігерлер.  

54/1 

 

06.02 - 11.02.2017 

10.04 - 22.04.2017 

12.06 - 24.06.2017 

09.10 - 04.11.2017 

13 Гипербариялық оттектеу Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері 54/1 

 

06.02 - 11.02.2017 

10.04 - 22.04.2017 

12.06 - 24.06.2017 

09.10 - 04.11.2017 

14 Терапевт дәрігері үшін инфузиялық 

терапия  

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, травматологтар, 

жедел жәрдем, емханалар (ЖПД) дәрігерлері 

54/1 

 

Айына 1 рет 

15 Госпитальға дейінгі кезеңде 

инфузиялық терапия  

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, жедел шұғыл жәрдем, 

ЖПД, терапевттер.  

54/1 

 

Айына 1 рет 

16 Хирургия, травматологияда МҚЖЗ 

және СЖЖ кезіндегі кіші көлемді 

инфузиялық терапия  

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  барлық мамандық 

дәрігерлері 

54/1 

 

Айына 1 рет 

17 Клиникалық практикада ТІТҚҰ 

синдромы  

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  барлық мамандық 

дәрігерлері 

108/2 

 

06.02 - 11.02.2017 

10.04 - 22.04.2017 

12.06 - 24.06.2017 

09.10 - 04.11.2017 

18 Хирургияда  ТІТҚҰ синдромы  Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  хирургиялық 

бағыттағы дәрігерлер. 

54/1 

 

Айына 1 рет 

19 ТІТҚҰ синдромына зертханалық 

мониторинг жүргізу 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  барлық мамандық 

дәрігерлері  

54/1 

 

Айына 1 рет 

20 ҚНЖ органдар арасындағы 

тұрақтылықты белгілейтін әдіс 

ретінде 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  барлық мамандық 

дәрігерлері  

54/1 

 

Айына 1 рет 

21 Заманауи зертханалық  

мониторинг. ҚНЖ анықтау 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  барлық мамандық 

дәрігерлері және зертханашылар. 

54/1 

 

Айына 1 рет 

22 Ацидоз кезіндегі интенсивтік 

терапия  

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  барлық мамандық 

дәрігерлері 

54/1 

 

Айына 1 рет 



   

23 Барлық шок түрлері кезіндегі 

гемодинамикалық қолдау 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  барлық мамандық 

дәрігерлері, шұғыл жедел жәрдем. 

54/1 

 

Айына 1 рет 

24 Ннтенсивтік терапия кезеңіндегі 

ЖБЖ және СБЖ бар науқастарды 

бақылау стратегиясы 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  нефрологтар, 

хирургтар, акушер-гинекологтар, травматологтар, терапевттер. 

54/1 

 

Айына 1 рет 

25 Жіті және созылмалы гемодиализ Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  нефрологтар, 

хирургтар, акушер-гинекологтар, травматологтар, терапевттер. 
54/1 

 

Айына 1 рет 

26 Клиникалық практикадағы 

плазмаферез  

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  нефрологтар, 

хирургтар, акушер-гинекологтар, травматологтар, терапевттер. 

54/1 

 

Айына 1 рет 

27 Травматологиялық практика және 

АТ кезеңінде сепсисті емдеудегі  

ГДФ – ДАБТ  

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  нефрологтар, 

хирургтар, акушер-гинекологтар, травматологтар, терапевттер. 

54/1 

 

1 раз в квартал 

28 АТ-да науқастардың ҚКЛС, УКС Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  нефрологтар, 

хирургтар, акушер-гинекологтар, травматологтар, терапевттер. 

54/1 

 

Айына 1 рет 

29 Күрделі жағдайларда шұғыл 

жәрдем – симмуляциялық 

технологиялар 

Барлық мамандық дәрігерлері 54/1 

 

Еженедельно 

 

30 УД – анестезиолог пен 

реаниматологтың практикасындағы 

тамырлардың және жүйке 

өзектерінің навигациясы 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  хирург-дәрігерлер, 

кардиохирургтар, травматологтар. 

54/1 

 

20.02 - 25.02.2017 

24.04 - 29.04.2017 

19.06 - 24.06.2017 

23.10 - 28.10.2017 

 

31 Күрделі жағдайлардағы шұғыл 

көмек 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  жедел жәрдем 

дәрігерлері, акушер – гинеколог дәрігерлері, кардиологи, 

неврологтар. 

54/1 

108/2 

 

 

Ақпан 

Мамыр 

Шілде 

Қазанның екінші 

жартысы 

32 Анестезиология мен 

реаниматологияның таңдаулы 

мәселелері 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  нефрологтар, 

экстракорпоральдық уытсыздандыру дәрігерлері 

108/2 

 

Ақпан 

Мамыр 

Шілде 

Қазанның екінші 

жартысы 

33 Трансфузиология қағидалары  Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  барлық бағыттағы 

хирург-дәрігерлер. 

54/1 

 

Ақпан 

Мамыр 

Шілде 

Қазанның екінші 



   

жартысы 

СЕМИНАР – ТРЕНИНГТЕРДІҢ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

1 Гемодинамикалық мониторинг – 

мастер-класс 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  хирург-дәрігерлер, 

кардиохирургтар, кардиологтар. 

6/1 

 

Ақпан  

Наурыз  

Маусым  

Қазан  

2 Ezona – ультрадыбыстық 

бақылауды пайдалану арқылы 

аймақтық анестезия және ота 

алдындағы жансыздандыру– 

мастер-класс 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  хирург-дәрігерлер, 

кардиохирургтар, травматологтар. 

6/1 

 

Ақпан 

Наурыз 

Маусым 

Қазан 

3 Клиникалық практикадағы күрделі 

жағдайлар 

Барлық мамандық дәрігерлері 18/2 

 

Апта сайын 

 

4 Метаболиялық мониторинг Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  хирургтар, 

терапевттер, нейрохиргтар, невропатологтар.  

6/1 

 

Ақпан 

Наурыз 

Маусым 

Қазан 

ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: психология магистрі Сатыбалдина Майра Бірләнқызы 

Байланыс телефоны: 8 702 604 44 92 

Электронды поштасы: m.almaty777@mail.ru  

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

 

1 Дағдарысты жағдайларда (өзіне-өзі 

қол жұмсау, жоғалту, зорлық 

көрсету, лаңкестік және т.б.) 

психологиялық көмек беру  

Психологтар, психотерапевттер, әлеуметтік қызметкерлер, 

АМСК дәрігерлері, оңалту, дағдарысты қызметтері мен 

орталықтарының қызметкерлері. 

54/1 23.01 - 28.01.2017 

10.04 - 15.04.2017 

09.10 - 14.10.2017 

2 Медициналық психология :– кеңес 

беру, психокоррекция   

Психологтар, әлеуметтік қызметкерлер, психотерапевттер, 

педагогтар, барлық мамандық дәрігерлері  

54/1 20.02 - 25.02.2017 

25.09 - 30.09.2017 

3 Медициналық психология – кеңес 

беру, психотерапия, психосоматика 

(психикалық түзету)  

(қашықтан оқыту компонентімен) 

Психологтар, әлеуметтік қызметкерлер, педагогтар, барлық 

мамандық дәрігерлері 

108/2 20.02 - 04.03.2017 

25.09 - 07.10.2017 

4 Медициналық қызметті тиімді сату 

тренингі: стратегиялар және 

технологиялар 

Медициналық орталықтардың жұмыскерлері, психологтар, 

әлеуметтік қызметкерлер, ақылы медициналық қызметтер 

саласында жұмыс істейтін барлық мамандық дәрігерлері  

54/1 17.04 - 22.04.2017 

29.06 - 03.07.2017 



   

5 Кеңес беру, психокоррекциялық 

дағдылардың тренингі 

Психологтар, әлеуметтік қызметкерлер, педагогтар, ЖПД 

дәрігерлері және барлық мамандық дәрігерлері  

54/1 15.05 - 20.05.2017 

16.10 - 21.10.2017 

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 20.03 - 01.04.2017 

24.04 - 06.05.2017 

7 Перинаталды психология: бала 

біту, жүктілік және босану 

(Тасыпыс берушінің базасына 

барып оқыту) 

Психологтар, психотерапевттер, әлеуметтік қызметкерлер, 

акушер–гинекологтар, АМСК дәрігерлері, перзентхалар 

қызметкерлері, оңалту, дағдарысты қызметтері мен 

орталықтарының қызметкерлері. 

54/1 03.04 - 08.04.2017 

13.11 - 18.11.2017 

05.06 - 10.06.2017 

13.03 - 18.03.2017 

8 Командадағы коммуникативтік 

жұмыс дағдылары 

Психологтар, әлеуметтік қызметкерлер, барлық мамандық 

дәрігерлері  

54/1 12.06 - 17.06.2017 

11.09 - 16.09.2017 

22.05 - 27.05.2017 

9 Психологиялық кеңес беру кезінде 

арт-терапиялық технологиялар 

Психологтар, психотерапевттер, әлеуметтік қызметкерлер, 

оңалту, дағдарысты қызметтері мен орталықтарының 

қызметкерлері.  

54/1 08.05 - 13.05.2017 

18.09 - 23.09.2017 

ОНКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ  

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.д., профессор 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 17.04 - 13.05.2017 

09.10 - 04.11.2017 

2. Онкологиялық аурулардың ерте 

диагностикасы  

Онколог-дәрігерлер, емхана дәрігерлері (ЖПД, терапевттер, 

хирургтар) 

216/4 20.02 - 18.03.2017 

06.11 - 02.12.2017 

3. Клиникалық онкологияның өзекті 

мәселелері 

Онколог-дәрігерлер 216/4 20.03 - 15.04.2017 

11.09 - 07.10.2017 

4. Маммологияның өзекті мәселелері Онколог-дәрігерлер, маммолог-дәрігерлер 108/2 12.06 - 24.06.2017 

18.12 - 30.12.2017 

5. Онкологиялық аурулардың ерте 

диагностикасы 

Онколог-дәрігерлер, емхана дәрігерлері (ЖПД, терапевттер, 

хирургтар) 

108/2 15.05 - 27.05.2017 

04.12 - 16.12.2017 

6. Клиникалық онкологияның өзекті 

мәселелері 

Онколог-дәрігерлер 108/2 29.05 - 10.06.2017 

26.06 - 08.10.2017 

 



   

МЕДИЦИНАЛЫҚ  РЕАБИЛИТОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ     

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

Байланыс телефоны: 8 (727) 271-61-95, +7 777 20 60 499 

Электронды адресі: kaf_kurort@rambler.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 01.02 - 25.06.2017 

27.02 - 01.07.2017 

04.09 - 28.12.2017 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Медициналық оңалтудың өзекті 

мәселелері 

Реабилитолог дәрігерлерге, физиотерапевтерге, ЕДШ 

дәрігерлері мен нұсқаушыларына, курортолог-дәрігерлері, 

әлеуметтік және оңалту қызметі дәрігерлері мен мамандарына 

арналған. 

108/2 13.02 - 25.02.2017 

27.03 - 10.04.2017 

2 Амбулаториялық-емханалық 

ұйымдарда медициналық 

оңалтудың өзекті мәселелері  

Реабилитолог дәрігерлерге, учаскелік дәрігерлер және ЖПД, 

емханалардың және АМСК ұйымдарының психологтары мен 

әлеуметтік қызметкерлері 

108/2 27.02 - 13.03.2017 

17.04 - 29.04.2017 

3 Физиотерапияның таңдамалы 

мәселелері 

Физиотерапевт-дәрігерлер және реабилитолог-дәрігерлер, 

учаскелік дәрігерлер және ЖПД арналған  

108/2 02.05 - 16.05.2017 

4 ЕДШ таңдаулы мәселелері ЕДШ дәрігерлері мен нұсқаушыларына, реабилитолог-

дәрігерлер, учаскелік дәрігерлер және ЖПД арналған  

108/2 22.05 - 05.06.2017 

5 Медициналық  курортологияның 

таңдаулы мәселелері 

Мамандандырылған балалар санаторийлері мен 

шипажайларының, оңалту орталықтарының дәрігерлері  

108/2 27.03 - 10.04.2017 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ҮШІН 

1 Емдік ұқалау негіздері    Мамандандырылған балалар санаторийлері мен 

шипажайларының, оңалту орталықтарының орта медициналық 

жұмыскерлері   

108/2 27.02 - 11.03.2017 

 

2 Балаларды ұқалау ерекшеліктері Мамандандырылған балалар санаторийлері мен 

шипажайларының, оңалту орталықтарының орта медициналық 

жұмыскерлері   

108/2 15.03 - 29.03.2017 

3 Ағзаға ұқалаудың физиологиялық 

мәні мен механизмі 

Мамандандырылған балалар санаторийлері мен 

шипажайларының, оңалту орталықтарының орта медициналық 

жұмыскерлері   

108/2 05.04 - 19.04.2017 

4 Ұқалау – курорттық ем түрі ретінде  Мамандандырылған балалар санаторийлері мен 108/2 11.04 - 25.04.2017 

mailto:kaf_kurort@rambler.ru


   

 шипажайларының, оңалту орталықтарының орта медициналық 

жұмыскерлері   

5 Медициналық   термо- және 

бальнеотерапияның таңдаулы 

мәселелері 

Мамандандырылған балалар санаторийлері мен 

шипажайларының, оңалту орталықтарының орта медициналық 

жұмыскерлері   

108/2 11.09 - 25.09.2017 

09.10 - 16.09.2017 

6 ЕДШ және кинезотерапияның 

таңдаулы мәселелері 

Мамандандырылған балалар санаторийлері мен 

шипажайларының, оңалту орталықтарының орта медициналық 

жұмыскерлері   

108/2 18.09 - 02.10.2017 

09.11 - 23.11.2017 

 

7 Физиотерапияның таңдаулы 

мәселелері 

Мамандандырылған балалар санаторийлері мен 

шипажайларының, оңалту орталықтарының орта медициналық 

жұмыскерлері   

108/2 01.11 - 14.11.2017 

20.11 - 04.12.2017 

БАЛАЛАР НЕВРОЛОГИЯСЫ КАФЕДРАСЫ  

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

Байланыс телефоны: 87078335758 

Электронды адресі: lati-teckebaeva@yandex.kz 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Балалардың қозғалыс ақаулары 

 

Балалар невропатологтары, неонатологтар, педиатрлар, ЖПД 54/1 03.07 - 08.07.2017 

2 Балалардың пароксизмалдық 

ақаулары 

Балалар невропатологтары, неонатологтар, педиатрлар, ЖПД 108/2 17.04 - 29.04.2017 

3 Балалардың эпилепсиясы. ЭЭГ 

видеомониторингігің негіздері 

Балалар неврологтары 108/2 03.05 - 15.05.2017 

4 Педиатр практикасында жүйке 

жүйесі ауруларының 

диагностикасындағы заманауи 

технологиялар 

Балалар невропатологтары, неонатологтар, педиатрлар, ЖПД 108/2 03.04 - 15.04.2017 

07.08 - 19.08.2017 

5 Балалардың жүйке жүйесінің 

ауруларын диагностикалаудың 

және емдеудің заманауи әдістері  

Балалар неврологтары 216/4 01.03 - 31.03.2017 

6 БЦП ерте диагностикалау Балалар невропатологтары, неонатологтар, педиатрлар, ЖПД 54/1 06.02 - 11.02.2017 

ОРТА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 

1 Жүйке жүйесінің зақымдануы бар 

балаларға арналған ЕФК және 

ұқалау негіздері.  

 

Медбикелер, реабилитологтар. 54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 



   

2. Орта медициналық жұмыскерлерге 

арналған ЭЭГ видеомониторингінің 

негіздері 

Медбикелер, ЭЭГ зерттеу ассистенттері 54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

3. Неврологиялық ауытқушылығы бар 

балаларды күту негіздері 

(медбикелерге арналған) 

 

Медбикелер 54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЖӘНЕ СӘУЛЕЛІК ДИГНОСТИКА КАФЕДРАСЫ  

м.ғ.к. Гульнар Айдархановна Кусаинованың  басшылығымен 

Байланыс телефоны: 8(727)3376905 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Функционалды диагностика Жоғары медициналық білімі бар дәрігерлерге, интернатура 

(бар болса) 

864/16 06.03 - 28.06.2017 

 

2 Сәулелік диагностика 

(рентгенология, компьютерлік және 

магнитті-резонанстық томография, 

ультрадыбыстық диагностика, 

радиоизотоптық диагностика) 

Жоғары медициналық білімі бар дәрігерлерге, интернатура 

(бар болса) 

864/16 06.03 - 28.06.2017 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Кардиологиядағы функционалды 

диагностика  

Жалпы практика дәрігерлері, терапевттер, кардиологтарға 

арналған. 

108/2 15.05 - 27.05.2017 

05.06 - 17.06.2017 

2 Кардиологиядағы ультрадыбыстық 

диагностика  

Жалпы практика дәрігерлері, терапевттер, кардиологтарға 

арналған. 

108/2 04.09 - 16.09.2017 

3 Тамырлардың допплерографиясы Жалпы практика дәрігерлері, терапевттер, функционалды 

диагностика дәрігерлері, хирургтарға арналған. 

108/2 02.10 - 14.10.2017 

4 Клиникалық  электрокардиография   Жалпы практика дәрігерлері, терапевттер, кардиологтар, 

функционалды диагностика дәрігерлері арналған. 

108/2 05.06 - 01.07.2017 

5 Акушерлік пен гинекологиядағы 

ультрадыбыстық диагностика  

Жалпы практика дәрігерлері, терапевттер, акушер-

гинекологтарға арналған 

108/2 12.06 - 24.06.2017 

 

6 Рентгенология Жоғары медициналық білімі бар мамандар 108/2 07.08 - 19.08.2017 

7 Компьютерлік және магнитті-

резонанстық томография 

Жоғары медициналық білімі бар мамандар 54/1 15.05 - 20.05.2017 

8 Функционалды диагностика Жоғары медициналық білімі бар мамандар 216/4 02.10 - 28.10.2017 

9 Балалардың ультрадыбыстық 

диагностикасы 

Жоғары медициналық білімі бар мамандар 216/4 10.04 - 08.05.2017 



   

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) 

Высшее  медицинское образование,  интернатура при наличии 

Врачи оториноларингологии, врачи общей практики, врачи 

хирургического профиля 

1080/20 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 ОРЛ өзекті мәселелері Емхана мен стационарлардың оториноларинголог 

дәрігерлеріне арналған  

216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

2 Оториноларинголог дәрігерлерге 

арналған аудиология және 

сурдология 

Емхана мен стационарлардың оториноларинголог 

дәрігерлеріне арналған  

216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

3 Балалар оториноларингологиясы Емхана мен стационарлардың оториноларинголог 

дәрігерлеріне арналған  

216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

4 Оториноларингологияның 

таңдаулы мәселелері 

Емхана мен стационарлардың оториноларинголог 

дәрігерлеріне арналған  

216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

5 Оториноларинголог дәрігерлерге 

арналған аудиология және 

сурдология 

Емхана мен стационарлардың оториноларинголог 

дәрігерлеріне арналған  

216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

6 Балалар оториноларингологиясы Емхана мен стационарлардың оториноларинголог 

дәрігерлеріне арналған  

216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

БАЛАЛАР (НЕОНАТАЛДЫ) ХИРУРГИЯСЫ, БАЛАЛАР УРОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ НЕФРОЛОГИЯСЫ КАФЕДРАСЫ  

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.д., профессор Әділхан Қанаділұлы Тоқпанов  

Байланыс телефоны: +7 7018005522 

e-mail: adilkhan_kz@mail.ru  

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Асқазан-ішек жолы дамуындағы 

туа біткен ақаулар. Өңеш 

дамуындағы ақаулар. 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

mailto:saule_taukeleva@mail.ru


   

2 Көкет жарығы. Туа біткен көкет 

жарықтары. 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

3 Өт жолдары дамуындағы ақаулар Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

4 Гастрошизис. Кіндікбау 

жарықтары. Меккель 

дивертикулдары  

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

5 Туа біткен кіндік жыланкөзі.  Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

6 Ішектің туа біткен түйнелісі Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

7 Балалардағы жіті ішек түйнелісі Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

8 Гиршпрунг ауруы. Дамудың 

аноректальді кемістіктері  

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

9 Тік ішек эмбриогенезі Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

10 Ішперде қынаптық өсіндісінің 

ауытқуы, жарықтары және еннің 

төмен түсуі 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 



   

11 Қыспажарықтар Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

12 Балалардағы жіті аппендицит Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

13 Перитонит.  Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

14 Балалардағы асқазан-ішек 

қанкетулері. Портальді 

гипертензия. 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

15 Қабынған іріңді сырқаттар кезінде 

бала ағзасының анатомиялық- 

физиологиялық ерекшеліктерінің 

мәні 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

16 Іріңді хирургиялық жұқпа. Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

17 Асқынған ішперде қуысы аурулары Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

18 Балалардағы парапроктиттер Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

19 Паранефриттер, ішперде 

флегмонасы. 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 



   

20 Балалардағы жіті гематогенді 

остеомиелит.  

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

21 Созылмалы остеомиелит. Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

22 Жарақаттар және жарақат жұқпасы Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

23 Жұмсақ тіндердің қабынған іріңді 

аурулары 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

24 Балалардағы анаэробты инфекция Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

25 Күйіктер, күйік ауруы. Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

162/3 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

26 Эхинококкоздар. Бауыр және өкпе 

эхинококкозы 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

54/1 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

27 Несеп шығару жүйесінің туа біткен 

кемістігі. 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

28 Несеп шығару жүйесінің 

эмбриогенезі. 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 



   

29 Бүйректер дамуының туа біткен 

кемістігі. Гидронефроз. Жоғарғы 

несеп жолдарының толық және 

толық емес еселенуі. Бүйректердің 

дистопиясы. 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 

 

Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

30 Несептамырларының 

нейробұлшықтық дисплазиясы. 

Қуық-несептамырларының 

рефлюксі. Несепағар-везикалды 

сегменттің туа біткен стенозы. 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

31 Несеп қуығының экстрофиясы. 

Инфравезикалды обструкциясы. 

Эписпадиялар мен гипоспадиялар 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

32 Несеп-тас ауруы  Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

  СПОРТТЫҚ МЕДИЦИНА КАФЕДРАСЫ 

м.ғ.д. Гульнара Пазылбековна Касымованың басшылығымен  

 Байланыс телефоны: 8 727 337 80 32, вн.155 

 Электронды адресі: g.kasymova@ksph.kz  

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

 

864/16 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 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

2 Спорттық медицинадағы 

инновациялық технологиялар 

Спорттық медицина жөніндегі дәрігерлер, ЕДШ дәрігерлері, 

ауруханалардың, емханалардың, стационалардың, санаторлық-

курорттық мекемелердің реабилитолог-дәрігерлері 

216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

3 Спорттық медицинаның өзекті 

мәселелері 

Спорттық медицина жөніндегі дәрігерлер, ЕДШ дәрігерлері, 

ауруханалардың, емханалардың, стационалардың, санаторлық-

курорттық мекемелердің реабилитолог-дәрігерлері 

216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

4 Спорттық медицинадағы дәлелді Спорттық медицина жөніндегі дәрігерлер, ЕДШ дәрігерлері, 108/2 Топты 

mailto:g.kasymova@ksph.kz


   

медицинаның мәселелері ауруханалардың, емханалардың, стационалардың, санаторлық-

курорттық мекемелердің реабилитолог-дәрігерлері 
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 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

ПСИХИАТРИЯ ЖӘНЕ НАРКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ  

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

Байланыс телефоны: 8(727)3376905 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛЫ 

 Психиатрия 

(наркология,психотерапия, 

сексопатология, медициналық 

психология, сот-психиатриялық 

сараптама, сот-наркологиялық 

сараптама) 

Жоғары медициналық білім, интернатура (бар болса) 864/16 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 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

2 Госпитальға дейінгі, госпитальдағы 

кезеңдерде шұғыл психиатрия  

Психиатрия, наркология, психотерапия, медициналық 

психология, сексопатология, сот-психиатриялық сараптама, 

сот-наркологиялық сараптама мамандықтары бойынша 

дәрігерлер 

216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

3 Амбулаториялық-емханалық  

психиатрия 

Психиатрия, наркология, психотерапия, медициналық 

психология, сексопатология, сот-психиатриялық сараптама, 

сот-наркологиялық сараптама мамандықтары бойынша 

дәрігерлер 

216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

4 Психосоматикалық ауытқулар  Психиатрия, наркология, психотерапия, медициналық 

психология, сексопатология, сот-психиатриялық сараптама, 

сот-наркологиялық сараптама мамандықтары бойынша 

дәрігерлер 

216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 

5 Психиатриядағы дәлелді медицина 

мәселелері  

Психиатрия, наркология, психотерапия, медициналық 

психология, сексопатология, сот-психиатриялық сараптама, 

сот-наркологиялық сараптама мамандықтары бойынша 

216/4 Топты 

қалыптастыруына 

қарай 




