
2021 ЖЫЛҒА D141 - "МЕДИЦИНА" БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША 

ДОКТОРАНТУРАҒА ТҮСУ ЕМТИХАНДАРЫНЫҢ СҰРАҚТАР ТІЗБЕСІ 

 

 

1. Ғылыми зерттеу процесінің түсінігі 

2. Зерттеу дизайнының жіктелуі 

3. "Жағдай-бақылау" зерттеуі 

4. Когорттық зерттеулер 

5. Рандомизацияланған бақыланатын клиникалық зерттеулер 

6. Ғылыми жобалар мен гранттық өтінімдер жазу 

7. Ғылыми-зерттеу қателіктерінің негізгі түрлері 

8. Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін практикалық денсаулық сақтауға енгізу 

9. Ғылыми зерттеуді жоспарлау, дайындау және оның жүйелігі 

10. Зерттеу объектісі мен пәні 

11. Зерттеу әдістерін таңдау 

12. Жүйелі шолу 

13. Мета-талдау 

14. Сапалы ғылыми зерттеулер 

15. Ғылыми зерттеулер дизайнының сапасын бағалау 

16. Іріктеменің көлемін таңдау және анықтау. Зерттеу топтарын қалыптастыру. 

17. Ғылыми зерттеулерді жүргізудің этикалық қағидаттары 

18. Ғылыми зерттеулердегі жүйелі және кездейсоқ қателер 

19. Қазақстандық медицина ғылымының дамуы 

20. Ғылыми зерттеулердегі социологиялық әдістер: жалпы сипаттамалары, 

артықшылықтары мен кемшіліктері, қолдану әдістері. 

21. Білім беру ұйымдарындағы ғылыми зерттеулер. Білім беру қызметіне ғылыми 

зерттеулердің нәтижелерін енгізу 

22. Медициналық ақпараттың деректер базасы 

23. Клиникалық зерттеулердің әдіснамалық сапасын бағалау. 

24. Эпидемиология және қоғамдық денсаулық 

 

25. Білім беру ұйымдарындағы ғылыми зерттеулер 

 

26. Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін медициналық практикаға енгізу 

 

27. Білім беру қызметіне ғылыми зерттеулердің нәтижелерін енгізу 

 

28. Ғылыми зерттеу нәтижелерін талдау және түсіндіру 

 

29. Фармакоэпидемиология және фармакоэкономика: анықтамасы, даму кезеңдері, негізгі 

принциптері. 

 

30. Экологиялық ғылыми зерттеулерді жүргізу ерекшеліктері 

 

31. Ғылыми жарияланымдардың құрылымы мен мазмұны 

 

32. Ғылыми жарияланымды басылымға берудің негізгі қағидалары 

 

33. Халықаралық рецензияланатын басылымдардағы жарияланымдар 

 

34. Грантқа өтінім дайындау процесі 



 

35. Пилоттық зерттеулер 

 

36. Медициналық ортадағы қарым-қатынастың этикалық аспектілері. 

 

37. Жасқа байланысты аурулар. 

 

38. Менингиальды синдром. Клиникасы, дифференциалды диагностикасы. 

 

39. Сезімталдықтың бұзылу түрлері .Диагностикасы. Олар кездесетін аурулар.  

40. Глюкозаға төзімділіктің бұзылуы: этиологиясы, клиникалық маңызы, диагностикалық 

критерийлері, емдеу әдістері.  

41. Қант диабеті: дифференциалды диагностика, емдеу тәсілдері.  

42. Диабеттік нефропатия: патогенезі, жіктелуі, клиникалық көріністері, асқынулары 

 

43. Қалқанша бездің гипер-, гипофункциясы синдромы. Этиопатогенезі. Клиникасы. 

Диагностикасы, дифференциалды диагностикасы. Емі. Алдын алу. 

 

44. Кәсіби ауруларды анықтау. Этиологиясы және патогенезі. Жіктелуі. Клиникасы. 

Емдеу және алдын-алу принциптері 

 

45. Жүкті әйелдерді тексеру әдістері: ішті тексеру және өлшеу, пальпация, аускультация, 

пельвиометрия, ұрықтың болжамды массасын есептеу әдістері. 

 

46. Жүктілік және жүрек-тамыр жүйесі аурулары 

 

47. Жыныс мүшелерінің спецификалық емес этиологиядағы қабыну аурулары. Жіктелуі. 

Диагностика әдістері. Клиникасы. Емі. Алдын алу. 

 

48. Жүрек-өкпе реанимациясы. 

 

49. Қарқынды терапия принциптері. 

 

50. Тыныс алуды қолдау әдістері. 

51. Пневмония. Қазіргі классификациясы. Антибактериалды терапияны оңтайлы таңдау 

тәсілдері. 

 

52. Өкпенің созылмалы обструктивті ауруы. Диагностикасының заманауи критерийлері. 

Емі. Бастапқы және қайталама профилактикасы. 

 

53. Бронх демікпесі. Жіктелуі. Патогенезі. Клиникалық көрінісі. Диагностикасы. Емі. 

Алдын алу. 

 

54. Ревматизм. Жіктелуі, диагностикасы. Белсенділік дәрежесін анықтау. Негізгі 

клиникалық синдромдары. 

 

55. Жүре пайда болған жүрек ақаулары. Себептері, патогенезі. Жүректің әртүрлі ақаулары 

бар гемодинамикалық бұзылулардың ерекшеліктері. Клиниканың ерекшеліктері. 

Диагностикасы. 

 



56. Артериялық гипертония. Патогенетикалық даму механизмдері, АГ жіктелуі. Зерттеу 

әдістері. Жүрек-қантамырлары асқынулары қаупінің стратификациясы. Дәрілік және 

дәрілік емес емдеу. 

 

57. Жүрек ырғағының бұзылуы: жіктелуі, диагнозы, клиникалық көрінісінің 

ерекшеліктері. Емдеу принциптері. 

 

58. Жедел коронарлық синдром. Анықтамасы, жіктелуі. Клиникасы. Диагностика 

критерийлері. Ауырсыну синдромына жедел көмек. Емі. 

 

59. Миокард инфарктісі. Қазіргі классификациясы. Клиникалық нұсқалары, кезеңдері. 

Миокард инфарктісінің асқынулары. 

 

60. Кардиологиялық тәжірибедегі функционалды зерттеу әдістері және заманауи 

диагностикалық технологиялары. 

 

61. Артериялық гипертензия мен ЖИА асқынуларының қайталама алдын алу шаралары. 

 

62. Асқазан мен он екі елі ішектің ойық жарасы, эпидемиологиясы, этиологиясы, 

патогенезі, классификациясы, асқынулары. Helicobacter pylori жұқпасын диагностикалау 

әдістері және эрадикациялық емнің тиімділігі. 

 

63. Бауыр циррозы. Эпидемиологиясы, этиологиясы, классификациясы, морфологиялық 

өзгерістері. Бауыр циррозының әртүрлі формаларын диагностикалау. Бауыр циррозын 

емдеу принциптері. Аурудың нәтижелері. 

 

64. Созылмалы гломерулонефрит. Жіктелуі. Клиникалық-зертханалық диагностикасы. 

Емдеу принциптері. Нәтижелері. 

 

65. Анемия. Жіктелуі. Диагностикасы. Клиникасы. Емдеу принциптері. Алдын алу. 

 

66. Лейкоздар. Тәуекел факторлары. Жіктелуі. Диагностикасы. Клиникасы. Емдеу 

принциптері. 

 

67. Жедел және баяу аллергиялық реакциялар. Аллергиялық реакциялардың 

патофизиологиясы және клиникалық көріністері. 

 

68. Поллиноз. Этиологиясы. Патогенезі. Клиникасы. Диагностикасы. Емі. 

 

69. Клиникалық медицинадағы сәулелік диагностиканың негізгі әдістері. 

 

70. Сананың бұзылуы: жіктелуі, патогенезі, клиникасы. Кома. Дифференциалды 

диагностикасы, емі. 

 

71. Құрсақ қуысы мүшелерінің жедел хирургиялық патологиялары. Диагностика 

клиникасы және хирургиялық емдеу принциптері. 

 

72. Сүт безі қатерлі ісігі. Ісік алды аурулары. Қауіп факторлары, диагностикасы мен 

емдеудің жалпы принциптері. 

 

73. Тоқ ішек және тік ішек қатерлі ісігі. Обыралды аурулары. Қауіп факторлары, 

диагностикасы мен емдеудің жалпы принциптері. 



 

74. Жатыр мойны обыры. Обыралды аурулары. Қауіп факторлары, диагностика мен 

емдеудің жалпы принциптері. 

 

75. Сүт безі қатерлі ісігінің скринингі. Жатыр мойны және колоректальды қатерлі ісігі. 

 

76. Өкпе обыры. Обыралды аурулары. Қауіп факторлары, диагностикасы мен емдеудің 

жалпы принциптері. 

 

77. Шок. Түрлері. Анықтау, жіктеу, патогенезі, клиникалық көрінісі. Емдеудің жалпы 

принциптері. 

 

78. Клиникалық өлім туралы түсінік. Терминалды жағдайларды емдеу. Реанимациялық 

шаралардың тиімділігін бағалау. 

 

79. Науқасты тексерудің жалпы принциптері. Негізгі диагностикалық әдістері. 

 

80. Іріңді хирургиялық инфекцияның қоздырғыштары. Жедел іріңді хирургиялық 

инфекцияны диагностикалау мен емдеудің жалпы принциптері. Хирургиялық 

инфекцияның клиникалық көрінісі және диагнозы. Жергілікті және жалпы белгілері. 

 

81. Анестезияның негізгі түрлері. Анестезияға дайындық (премедикация). 

 

82. Асқазан мен он екі елі ішектің перфорациялық жарасы. Клиникасы, диагностикасы, 

емі. 

 

83. Жедел соқырішек. Клиникасы, диагностикасы, емі. 

 

84. Хирургиядағы антибиотикопрофилактика. 

 

85. Жедел ішек өтімсіздігі. Клиникасы, диагностикасы, емі. 

 

86. Хирургиядағы инфузиялық терапия. Көрсеткіштері, жүргізу принциптері. 

 

87. Медициналық қызметтің коммуникативтік негіздері (науқас пен дәрігердің өзара іс-

қимылы). 

 

88. Адамның қатысуымен биомедициналық зерттеулердің этикалық және құқықтық 

аспектілері. 

 

89. Онкологиядағы бастапқы және анықтамалық диагностика. "Онкологиялық сақтық" 

түсінігі. 

 

90. Инфекциялық емес аурулардың профилактикасының түрлері (біріншілік, екіншілік, 

үшіншілік профилактика) 

 

91. Жүрек-қан тамырлары ауруларын алдын алу бойынша негізгі іс-шаралар (бастапқы, 

қайталама, үшінші профилактика). 

 

92. Тыныс алу мүшелері  ауруларының профилактикасы бойынша негізгі іс-шаралар 

(біріншілік, екіншілік, үшіншілік профилактика). 

 



93. Ас қорыту органдары ауруларының профилактикасы бойынша негізгі іс-шаралар 

(бастапқы, екінші, үшінші профилактика). 

 

94. Кәсіптік аурулардың профилактикасы жөніндегі негізгі іс-шаралар (бастапқы, 

қайталама, үшінші профилактика). 

 

95. COVID-19-бен ауырған науқастарды оңалту. 

 

96. Көрнекі локализация мүшелерінің ісіктерінің алдын алу. 

 

97. Стационарлардағы медициналық қателіктердің алдын алу принциптері. 

 

98. Өлгеннен кейінгі ағзаларды донорлықтың маңыздылығы. 

 

99. Клондау өмірді сақтай ала ма? 

 

100. Адамдарға жасалынатын эксперимент этикасы. 

 


