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2021 ЖЫЛҒА D139- «ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ» БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ДОКТОРАНТУРАҒА ТҮСУ 

ЕМТИХАНДАРЫНЫҢ СҰРАҚТАР ТІЗІМІ 

 

1. Қоғамдық денсаулық сақтау туралы түсінік 

2. Қазақстандағы қоғамдық денсаулық қызметі 

3. Денсаулық мәселелеріндегі сауаттылық түрлері 

4. Қоғамдық денсаулық сақтаудың негізгі жедел функциялары. 

5. Жаңа қоғамдық денсаулық сақтау тұжырымдамасы. 

6. Еуропалық аймақтағы "Денсаулық-2020" бағдарламасы 

7. Барлығына денсаулыққа қол жеткізудің жаһандық және аймақтық міндеттері 

арасындағы байланыс. 

8. Қоғамдық денсаулық пен денсаулық сақтауды бағалау индикаторлары. 

9. Денсаулықтың әлеуметтік детерминанттары 

10. Қазақстан халқы денсаулығының демографиялық көрсеткіштері. 

11. Алдын алу деңгейінің денсаулық жағдайына әсері. 

12. ДДҰ жарғысында анықталған денсаулықты нығайту принциптері 

13. Қоғамдық денсаулықтың әлеуметтік маңызы. 

14. Денсаулықты жақсарту үшін қажетті ресурстар. 

15. Халықтың денсаулығы үшін сектораралық жауапкершілік. 

16. Қоғамдық денсаулық сақтаудағы үкіметтік емес ұйымдардың рөлі. 

17. Қазақстанда аурулардың алдын алу бойынша бағдарламалар. 

18. Салауатты өмір салты бағдарламаларының тиімділік критерийлері. 

19. ҚР Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жобалары. 

20. Әлеуметтік осал топтардың денсаулығы, Қазақстандағы денсаулық пен сапалы 

медициналық қызметтерге қолжетімділіктегі теңсіздік мәселелері 

21. Қазақстандағы әлеуметтік маңызы бар аурулар 

22. Қазақстандағы туберкулез ауыртпалығы (туберкулез салдарынан 

сырқаттанушылықтың, таралудың және өлімнің негізгі үрдістері) 

23. Қазақстанда АИТВ/ ЖҚТБ-ның алдын алу жөніндегі басым міндеттер 

24. Әлемдік денсаулық сақтау жүйелері. 

25. Халықтың өз денсаулығына деген көзқарасын өзгерту және жауапкершілігін күшейту 

тетіктері 

26. Биомедициналық этиканың пәні, міндеттері және принциптері. 

27. Қазақстан Республикасындағы ментальді денсаулық мәселелері. Психикалық 

денсаулық туралы түсінік. Негізгі аспектілері. 

28. Салауатты өмір салтын насихаттау бойынша халықпен жұмыс істеу қағидалары 

29. ҚР Денсаулық сақтау жүйесін дамытудың басым мәселелері 

30. Денсаулықты басқару бағдарламалары 

31. Қазақстан Республикасында БМСК-ны дамыту 

32. 21 ғасырдағы қоғамдық денсаулық сақтау. Жетістіктер мен сын-қатерлер 

33. Денсаулықты нығайту жөніндегі халықаралық құжаттар, олардың ережелері. 

34. Астана декларациясының негізгі ережелері 

35. Жаһанданудың денсаулыққа әсері 

36. Денсаулық сақтауды қызмет саласы ретінде анықтау 

37. Денсаулық сақтау жүйесінің мақсаттары және оларға қол жеткізу жолдары 

38. ҚР Денсаулық сақтау жүйесін дамытудың басым мәселелері 

39. 21 ғасырдағы қоғамдық денсаулық сақтау. Жетістіктер мен сын-қатерлер 

40. Қоғамдық денсаулық пен денсаулық сақтауды бағалау индикаторлары. 

41. Денсаулық жағдайын бағалау критерийлері 

42. Денсаулық анықтамалары, демографиялық көрсеткіштер. 

43. Халықтың әртүрлі топтарының денсаулық жағдайын бағалау 

44. Денсаулықты өлшеудегі демографиялық тәсілдер 

45. Жеке және қоғамдық денсаулық туралы ұғымдар. 
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46. Денсаулықты нығайту. ДДҰ бойынша денсаулықты нығайтудың тұрақты дамуының 

негізгі блоктары 

47. Алдын алу деңгейінің денсаулық жағдайына әсері. 

48. ДДҰ бойынша Денсаулықты нығайту қағидаттары 

49. Қоғамдық денсаулықтың әлеуметтік маңызы. 

50. Халық денсаулығы үшін ортақ жауапкершілікті дамыту. 

51. Қоғамдық денсаулық сақтау жөніндегі негізгі халықаралық құжаттар 

52. Халықтың денсаулығы үшін сектораралық жауапкершілік. 

53. Қоғамдық денсаулық сақтаудағы үкіметтік емес ұйымдардың рөлі. 

54. Қазақстандағы денсаулық сақтау жүйесінің басым проблемалары 

55. Қазақстанда аурулардың алдын алу бойынша бағдарламалар. 

56. Қазақстандағы жасөспірімдердің психикалық денсаулығы 

57. Әлеуметтік осал топтардың денсаулығы 

58. ҚР-дағы әлеуметтік маңызы бар аурулар және олардың қоғамдық денсаулық сақтау 

жүйесіндегі рөлі. 

59. Қазақстандағы туберкулездің ауыртпалығы (сырқаттанушылықтың, таралудың және 

өлімнің негізгі үрдістері) 

60. Қазақстандағы туберкулез эпидемиологиясындағы өзекті мәселелер 

61. Қазақстанда АҚТҚ / ЖҚТБ-ның алдын алу жөніндегі басым міндеттер 

62. Әлемдік денсаулық сақтау жүйелері. 

63. Инфекциялық емес аурулардың алдын алу стратегиясы 

64. Медициналық көмектің қол жетімділігінің әлеуметтік-экономикалық аспектілері 

65. Халықтың өз денсаулығына деген көзқарасын өзгерту және жауапкершілігін күшейту 

тетіктері 

66. Биомедициналық этиканың пәні, міндеттері және принциптері. Биоэтиканың негізгі 

принциптері мен нормалары 

67. Қазақстан Республикасындағы ментальді денсаулық мәселелері. 

68. Қоғамдық денсаулық сақтау жүйесіндегі денсаулықты нығайту инфрақұрылымы. 

69. Алматы және Астана декларацияларының негізгі ережелері 

70. Денсаулыққа қатысты теңсіздік мәселелері, теңсіздіктің себептері мен салдары 

71. Салауатты өмір салтын насихаттау бойынша халықпен жұмыс істеу қағидаттары 

72. Денсаулықты басқару бағдарламалары 

73. Қазақстан халқының денсаулық жағдайының демографиялық көрсеткіштері 

74. Қазақстан Республикасында БМСК-ны дамыту 

75. Қоғамдық денсаулық сақтауды дамытуға әртүрлі ғалымдардың қосқан үлесі 

76. Қазақстан Республикасында БМСК-ны жаңғырту 

77. Оттава денсаулық Хартиясы, негізгі ережелер 

78. Оттава хартиясының стратегиясы мен ерекшеліктері 

79. Оттава хартиясы бойынша денсаулық сақтау жүйесін қайта бағдарлау 

80. Джакартадағы денсаулықты нығайту туралы декларация 

81. Қоғамдық денсаулық сақтаудағы денсаулықты нығайту жүйесінің қағидаттары 

82. Денсаулықты нығайту мен алдын-алу арасындағы айырмашылықтар мен ұқсастықтар 

83. Қазақстанда медициналық-әлеуметтік оңалту 

84. Жұқпалы аурулардың алдын алу және оларға қарсы күрес 

85. Скринингтік бағдарламаларды бағалау және олардың тиімділігі. 

86. Денсаулық мәселелеріндегі сауаттылық 

87. Денсаулық мүддесі үшін халықпен түсіндіру жұмысының рөлі 

88. Денсаулық мүддесі үшін халықты жұмылдыру және тарту 

89. Мектеп медицинасын дамыту 

90. Халықтың денсаулығы мен әл-ауқатын эпидқадағалау және бағалау 

91. Денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайлар кезінде және денсаулық үшін 

қауіптерге мониторинг жүргізу және ден қою 

92. Қоршаған ортаның, еңбек, тамақ өнімдерінің және т. б. қауіпсіздігін қамтамасыз етуді 

қоса алғанда, денсаулықты қорғау. 
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93. Денсаулықты нығайту, оның ішінде әлеуметтік детерминанттарға әсер ету және 

денсаулық көрсеткіштері бойынша теңсіздіктерді азайту 

94. Денсаулықтың бұзылуын ерте анықтауды қоса алғанда, аурулардың алдын алу 

95. Денсаулық пен игілік мүддесінде стратегиялық басшылықты қамтамасыз ету 

96. Қоғамдық денсаулық сақтау саласын жеткілікті мөлшердегі білікті кадрлармен 

қамтамасыз ету 

97. Тұрақты ұйымдық құрылымдарды және қаржыландыруды қамтамасыз ету 

98. Денсаулық мүддесі үшін ақпараттық-түсіндіру қызметі, коммуникация және 

әлеуметтік жұмылдыру 

99. Саясат пен практиканы ғылыми негіздеу үшін қоғамдық денсаулық сақтау 

саласындағы зерттеулерді дамыту 

100. Денсаулық адвокациясы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


