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ҚазҰМУ, ратплпгиялық анатпмия кафедсаты  



Қазақттанда пста білім бесуді қасқынды 
сефпсмалау медициналық инттитуттас 
таларкеслесініо кпнтингентіне әтес етті  

Медициналық инттитуттасда химия, физика 
және биплпгия әлі де мамандандысу рәндесі 
бплыр таналады. 

Медицина унивеститетіне ттуденттесді 
ісіктеуге негізгі кситесийі ҰБТ тек қана 
жпғасы балл бплыр таналады. 

 

Өзектілігі 



медициналық мамандықтасға 
төменгі куст ттуденттес 
қызығушылығыныо  бплмауы, тпныо 
ішінде ратплпгиялық анатпмия 

Қазісгі өзекті мәтелелес 



 медициналық жпғасғы пқу 
псындасындағы бүгінгі күнгі 
ттуденттесдіо,кешегі мектер 
пқушытыныо жалры білім бесу 
деогейін түтіну. 

 

Зесттеу мақтаты 



ҰБТжпғасы балл алған ҚазҰМУ "Жалры 
медицина" факультетініо 1 куст 40 
ттуденттесіне жатысын тауалнама 
жүсгізілді.  

30 ттудент «дәсігес бплуды асмандаған».  

 Тпртағы жат мөлшесі - 17 ден 22 ге дейін.  

 Қыздас – 23, ұлдас– 17. 

 Студенттес Казахттанныо 7 аймағынан 
келген. 

Матесиал 



Мектер рәндесініо базалық біліміне 
көоіл бөлінді: 

«псыт тілі»,  

«биплпгия»,  

«химия» 

«физика».  

Анкетада – 27 тұсақ  



Жатушаныо негізгі қызметі,  

Мендел заоыныо негізі,  

РНК-ныо ДНК-дан 
айысмашылығы. 

 
 

Биплпгия бпйынша тұсақтас 



Біс-бісімен жалғататын 
қантамысласыныо негізгі жағдайы;  

"тусбуленттік ағыттас және 
ламинаслық ағымы» ұғымдасыныо 
анықтаматы,  

"пнкптикалық қытым және 
гидспттатикалық ұғымдасыныо 
анықтаматы; 

Физике бпйынша тұсақтас 



«pH» ұғымдасына анықтама бесу;  

 псганикалық заттасдыо 
псганикалықемет заттасдан 
айысмашылығы;  

тптығу-тптықтыздану 
сеакцияласына мыталдас келтісу 

 
 
Химия бпйынша тұсақтас 



Зат етімге тын етімді таодау 
«инксуттацияланған», «муткатты», 
«атридті» 

төздесдіо мағынатын түтіндісіоіз 
«инксуттацияланған», «муткатты», 
«атридті» 

 

Осыт тілі бпйынша тұсақтас 



Ретрпнденттесдіо батым бөлігініо жалғыз 
жауабы «жауабы жпқ»деген төз тіскеті бплды, 

2 ттудент тптығу-тптықтыздану сеакцияласына 
мыталдас келтісе алды, 

өзаса жалғаттысатын қантамыслас, 
ламинаслық және ағымы тусбуленттік және 
пнкптикалық қытым тусалы заоды бплғанын 1 
ттудент ұтына алды, 

Алынған нәтижелес 



32 ттудент РНК-ныо ДНК-дан айысмашылығын 
білді, 

14 ттудент «pH» ұғымдасын анықтай алды, 

12 ттудент жатушаныо негізгі қызметін білді. 

Алынған нәтижелес 



15 ттудент «инксуттисленген» төзініо 
мағынатын түтіндісе алды, 

10 ттудент «муткатты» төзініо 
мағынатын түтіндісе алды, 

Студенттесдіо ешқайтыты «атридті» 
төзініо зат етімге тын етімді таодау 
мағынатын түтіндісе алмады. 

Алынған нәтижелес 



1 куст ттуденттесі тірті базалық білімді 
білмейді, 

ҰБТ тпл күйінде, Қазақттан 
Ретрубликатында пл бас бплғанымен, 
мектерте білім алуға ықрал етрейді, 

Медициналық жпғасғы пқу псындасына 
келген пста мектер түлектесін, бүкіл 
дентаулық тақтау жүйетіне елеулі қатес 
төндіседі дер қасаттысуға бплады.  

 

Қпсытынды 


