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                 ЖОБА 
 

  
 

«Ревматология (ересектер, балалар)» кәсіби стандарты 
 

1. Жалпы ережелер 
 

1. «Ревматология (ересектер, балалар)» кәсіби стандарты 
- өзінің кәсіби қызметін таңдауды жүзеге асыратын медициналық 

институттардың талапкерлері мен студенттеріне; 

- одан әрі кәсіптік даму бағдары ретінде «Ревматология (ересектер, балалар)» 
мамандығы бойынша денсаулық сақтау жүйесінің қызметкерлеріне; 

- білім беру бағдарламаларын жетілдіруге арналған бағдар ретінде 
медициналық білім беру саласының қызметкерлеріне; 

- денсаулық сақтау ұйымдарының кадрлық қызметтеріне; 
- ревматологиялық қызметтің, денсаулық сақтау ұйымдарының және ҚР 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің адам ресурстарды 
басқаруын жетілдіруге; 

- жекелелен ұйымдардағы сияқты жалпы салада ұтымды кадрлық саясатты 
жүзеге асыруға және адами ресурстарды дамытуды жоспарлауға арналған.  

2. Осы кәсіби стандартта мынадай терминдер мен анықтамалар 
қолданылады: 

- біліктілік – қызметкердің нақты еңбек функцияларын сапалы орындауға 
дайяндық дәрежесі; 

- біліктілік деңгейі – қиындық параметрлері, еңбек іс-қимылының стандартты 

еместігімен, жауапкершілікпен және дербестікпен сараланатын қызметкердің 
даярлығы мен құзырет деңгейіне қойылатын талаптар жиынтығы; 

ұлттық біліктілік шеңбері (ҰБШ) – еңбек нарығында танылған біліктілік 
деңгейлерінің құрылымдық сипаты; 

ұлттық біліктілік жүйесі (ҰБЖ) – еңбек нарығы тарапынан мамандықтар 
біліктілігіне қойылатын сұраныстар мен ұсыныстарды құқықтық және 

институтционалдық реттеу тетіктерінің жиынтығы; 
салалық біліктілік шеңбері (СБШ) – салада танылған біліктілік деңгейлерінің 

құрылымдық сипаты; 
кәсіби топ – жалпы ықпалдастырылған негізі бар (ұқсас немесе жақын 

тағайындамалар, объектілер, технологиялар, оның ішінде еңбек құралы) және 
оларды орындауға арналған еңбек функциялары мен құзыретінің ұқсас жиынтығын 
болжайтын кәсіби кіші топтар жиынтығы; 

кәсіби кіші топ – еңбек функцияларының тұтастай жиынтығымен 
қалыптастырылған және олардың құзыреттерін орындау үшін қажетті кәсіптердің 

жиынтығы; 
кәсіби стандарт (КС) – кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік 

деңгейіне, құзыретке, мазмұнына, сапасына және еңбек жағдайына қойылатын 
талаптарды айқындайтын стандарт; 
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кәсіп – арнайы даярлық нәтижесінде алынған және білім беру туралы тиісті 
құжаттармен расталатын белгілік бір білімді, білікті және практикалық дағдыны 

талап ететін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі; 
еңбек функциясы – еңбек процесінің бір немесе бірнеше міндеттерін шешуге 

бағытталған іс-қимылдардың өзара байланысының жинағы; 
білім – еңбек функцияларын орындау кезінде белгілі бір міндеттерді шешуге 

мүмкіндік беретін тексерілген ақпарат жиынтығын игеру; 
аурулардың халықаралық жіктемесі 10 қайта қарау (АХАЖ-10) – бұл 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымдарына мүше елдердегі халықтың 
денсаулығын зерделеу кезіндегі 10 қайта қараудың негізгі нормативтік құжаты 
болып табылатын медициналық ғылымды дамытудың заманауи кезеңін 

бейнелейтін аурулар мен патологиялық жағдайлар тобының жүйесі; 
дағды – бірнеше қайтара қайталау жолымен автоматтандыруға дейін 

жеткізілген іс-қимыл; 
нормативтік құқықтық акт – референдумда қабылданған не уәкiлеттi орган 

немесе мемлекеттiң лауазымды адамы қабылдаған, құқықтық нормаларды бел-
гiлейтiн, олардың қолданылуын өзгертетiн, тоқтататын немесе тоқтата тұратын 

белгiленген нысандағы жазбаша ресми құжат, сондай-ақ жазбаша ресми құжатпен 
бірдей және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған элек-

трондық-цифрлық нысандағы құжат; 
іскерлік – алынған білімнің жиынтығымен қамтамасыз етілетін және 

жаттығулар арқылы қалыптастырылған іс-қимылдарды орындаудың игерілген 
тәсілі; 

бейінді маман – белгілі бір мамандық бойынша сертификаты бар жоғары 
медициналық білімді медицина қызметкері; 

денсаулық - аурулар мен дене кемістіктерінің болмауы ғана емес, тұтастай 

тәни, рухани (психикалық) және әлеуметтік салауаттылық жағдайы; 
денсаулық сақтау ұйымы – денсаулық сақтау саласында қызметті жүзеге 

асыратын заңды тұлға; 
инновациялық медициналық технологиялар - медицина (биомедицина) 

саласына, фармацияға және денсаулық сақтау саласындағы ақпараттандыруға 
енгізілуі экономикалық тұрғыдан тиімді және (немесе) әлеуметтік мәні бар болып 

табылатын ғылыми және ғылыми-техникалық қызметтің әдістері мен 
құралдарының жиынтығы;  

медицина қызметкерлері – кәсіби медициналық білімі бар және медициналық 
қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар; 

медициналық көмек – халықтың денсаулығын сақтауға және қалпына 
келтіруге бағытталған медициналық қызметтер көрсетудің дәрілік көмекті 
қамтитын жиынтығы; 

медициналық көмектің сапасы - көрсетілетін медициналық көмектің уәкілетті 
орган бекіткен және медициналық ғылым мен технологияның қазіргі заманғы даму 

деңгейі негізінде белгіленген стандарттарға сәйкестік деңгейі;  
денсаулық сақтау саласындағы медициналық сараптама (денсаулық сақтау 

саласындағы сараптама) - денсаулық сақтау қызметінің әртүрлі аяларындағы 
құралдардың, әдістердің, технологиялардың, көрсетілетін қызметтердің деңгейі 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K090000193_/k193.1.htm
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мен сапасын анықтауға бағытталған ұйымдастырушылық, талдамалық және 
практикалық іс-шаралардың жиынтығы; 

денсаулық сақтау саласындағы стандарт (стандарт) - медициналық, 
фармацевтикалық қызмет, медициналық және фармацевтикалық білім беру 

саласындағы қағидаларды, жалпы қағидаттар мен сипаттамаларды белгілейтін 
нормативтік құқықтық акт; 

медициналық қызмет – жоғары немесе орта кәсіби медициналық білім алған 
жеке тұлғалардың, сондай-ақ заңды тұлғалардың азаматтардың денсаулығын 

сақтауға бағытталған кәсіби қызметі; 
медициналық қызметтер көрсету - денсаулық сақтау субъектілерінің нақты 

адамға қатысты профилактикалық, диагностикалық, емдеу немесе оңалту бағыты 

бар іс-қимылы;  
медициналық ұйым –  негізгі қызметі медициналық көмек көрсету болып 

табылатын денсаулық сақтау ұйымы; 
пациент –  медициналық қызметтерді тұтынушы болып табылатын жеке 

тұлға; 
диагностика – аурудың болуы немесе болмауы фактісін белгілеуге 

бағытталған медициналық қызметтердің жиынтығы; 
динамикалық байқау - халық денсаулығының жай-күйін жүйелі түрде байқау, 

сондай-ақ осы байқаудың нәтижелері бойынша қажетті медициналық көмек 
көрсету;  

донор - донорлық қан, оның компоненттері, өзге де донорлық материал 
(оның ішінде шәует, жыныс жасушалары, аналық жасуша) алу жүргізілетін, 

сондай-ақ реципиентке транспланттау үшін тіндерді және (немесе) ағзаларды 
(ағзалардың бөліктерін) алу жүргізілетін адам, адамның мәйіті, жануар;  

емдеу - ауыруды жоюға, оның бетін қайтаруға және (немесе) барысын жеңіл-

детуге, сондай-ақ оның асқынуының алдын алуға бағытталған медициналық 
қызметтер көрсету кешені;  

консилиум - кемінде үш дәрігердің қатысуымен диагноз қою, емдеу тактика-
сын айқындау және ауруды болжау мақсатында адамды зерттеу;  

инвазиялық әдістер - адам организмнің ішкі ортасына ену жолымен жүзеге 
асырылатын диагностикалау мен емдеу әдістері;  

клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеу - адамның денсаулығына ерек-
ше әсер етуін және (немесе) қауіпсіздігін зерделеу мақсатында сыналатын затты 

немесе физикалық әсерді, аурулар профилактикасының, оларды диагностикалау 
мен емдеудің құралдарын, әдістері мен технологияларын зерделеу жөніндегі хими-

ялық, физикалық, биологиялық, микробиологиялық, фармакологиялық, токсиколо-
гиялық және басқа да эксперименттік ғылыми зерттеулер немесе зерттеулер сери-
ясы;  

клиникалық зерттеу - субъект ретінде адамды қатыстыра отырып, аурулар-
дың профилактикасы, оларды диагностикалау мен емдеу құралдарының, әдістері 

мен технологияларының қауіпсіздігі мен тиімділігін анықтау немесе растау үшін 
жүргізілетін зерттеу;  
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профилактика - аурулардың пайда болуының, олардың ерте сатыда өршуінің 
алдын алуға және орын алған асқынуларды, ағзалар мен тіндердің бүлінулерін 

бақылауға бағытталған медициналық және медициналық емес іс-шаралар кешені;  
медициналық оңалту - науқастар мен мүгедектер организмінің бұзылған және 

(немесе) жоғалтқан функцияларын сақтауға, ішінара немесе толық қалпына 
келтіруге бағытталған медициналық қызметтер көрсету кешені;  

реципиент - донорлық қан немесе одан бөлінген компоненттер және (немесе) 
препараттар құйылатын, еркектің немесе әйелдің донорлық материалы (шәует 

немесе аналық жасуша) енгізілетін не донордан алынған тіндерді және (немесе) 
ағзаны (ағзаның бөліктерін) транспланттау жасалатын пациент;  

тәуелсіз сарапшы - денсаулық сақтау субъектілерінің қызметіне тәуелсіз 

сараптама жүргізу үшін белгіленген тәртіппен аккредиттелген жеке тұлға;   
Осы кәсіби стандартта мынадай қысқартулар қолданылады: 

 БА–Басшылардың, мамандардың және басқа да қызметкерлер лауазымдарының 

біліктілк анықтамалығы; 

 АХАЖ-10 –Аурулардың халықаралық жіктемесі 10 қайта қарау; 

 НҚА–Нормативтік құқықтық акт; 

 ЖОО–Жоғары оқу орыны; 

 БАҚ–Бұқаралық ақпарат құралы 

 

2. Кәсіби стандарт паспорты 
 

3. Кәсіби стандарттың атауы: Ревматология (ересектер, балалар). 
4. Кәсіби стандартты әзірлеу мақсаты: «Ревматология (ересектер, 

балалар)» кәсіби кіші тобын қызметкерлерінің білімдеріне, біліктеріне, 
дағдыларына және құзыреттеріне қойылатын талаптарға сәйкес келетін еңбек 
функцияларының, оларды іске асыру бойынша міндеттердің жүйелі және 

құрылымдық сипаты. 
5. Кәсіби стандарттың қысқаша сипаттамасы: ревматикалық аурулары бар 

пациенттерді диагностикалау, емдеу, профилактикалау және оңалту, 
ревматологиялық пациенттерге көрсетілетін медициналық қызметтердің көлемі мен 

сапасын сараптау; мамандарды даярлау және ревматологиялық бейінді зерттеу. 
Мамандар біліктілігі деңгейінің өсуімен әрбір келесі деңгей алдыңғы деңгейдің 

функцияларының орындалуын және оларды жаңа құзыреттерге сәйкес кеңейтуді 
көздейді. 

6. Негізгі топ: дәрігерлік қызмет.  
Кәсіби топ: дәрігерлер. 

3. Кәсіптер карточкалары 
7. Кәсіптер тізбесі 

Ревматолог дәрігер – СБШ бойынша деңгейі – 7.1.В, 7.2.В, 7.3.В, 7.3.А, 7.4.В, 
7.4.А; 

«Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша сарапшы дәрігер – 

СБШ бойынша деңгейі –7.3.В, 7.3.А, 7.4.В, 7.4.А, 8; 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1100001304#z5
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1100001304#z5
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P090001559_#z7
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«Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша оқытушы – СБШ 
бойынша деңгейі – 7.2.В, 7.3.В, 7.3.А, 7.4.В, 7.4.А, 8; 

ревматология саласындағы ғылыми қызметкер – СБШ бойынша деңгейі –
7.2.В, 7.3.В, 7.3.А, 7.4.В, 7.4.А, 8. 

Кәсіптер карточкалары осы Кәсіби стандартқа қосымшада келтірілген. 
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«Ревматология (ересектер, балалар)» 
кәсіби стандартына  

қосымша  
 

«Ревматолог дәрігер (ересектер, балалар)» кәсібінің карточкасы 

 

Кәсіп коды  2221 

Кәсіп атауы  «Ревматолог дәрігер (ересектер, балалар)». 

СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі  

7.1.В 

БА бойынша 
біліктілік деңгейі. 

- 

Кәсіби білім деңгейі ҚР медициналық ЖОО-ны 2009 жылға дейін аяқтаған кезде: 
1.  «Емдеу ісі» немесе «педиатрия» мамандығы бойынша 
жоғары медициналық білім. 

2. «Терапия» немесе «Педиатрия» мамандығы бойынша интер-
натура. 

3. «Ревматология (ересектер, балалар)», «Балалар ревматологи-
ясы» сияқты мамандықтардың бірі бойынша қайта даярлықтан 
өту. 

ҚР медициналық ЖОО-ны 2009 жылдан кейін аяқтаған кезде: 
1. «Жалпы медицина» арнайы жоғары білім. 

2. Клиникалық мамандық бойынша интернатура. 
3. «Ревматология, оның ішінде балалар ревматологиясы» ма-
мандығы бойынша резидентура. 

Практика 5 жылдан астам болмаған кезде «Ревматология (ере-
сектер, балалар)» мамандығы бойынша қайта даярлықтан өту. 

Мамандық бойынша тәжірибе талап етілмейді. 

Еңбек функциялары 1) Ревматикалық ауруларға күдікпен ревматологта диспан-
серлік есепте тұрған ревматикалық аурулары бар пациенттерді 
амбулаториялық қабылдау.  

2) Ревматикалық аурулары бар пациентті медициналық ұйым-

дардың тиісті бөлімшелеріне емдеуге жатқызу. 

3) Ревматикалық аурулары бар пациентті емдеу.  

4) Пациентті және оның өкілдерін ревматикалық аурулар 
мәселелері бойынша ақпараттандыру. 

1-еңбек функциясы 

 
Ревматикалық ауру-

ларға күдікпен ревма-
тологта диспансерлік 
есепте тұрған ревма-

тикалық аурулары бар 
пациенттерді амбула-

ториялық қабылдау. 

Іскерлігі мен дағдылары: : 

1. Ревматологиялық патологияға күдігі бар пациентті бастапқы 
тексеріп-қарау кезінде ересектер мен балалар ревматологиялық 

практикасындағынегізгі симптомдар мен синдромдарды 
айқындау. 
2. Науқасқа сауалнама жүргізу, анамнез жинау және Рейно 

синдромын, буын, тері, сіреспе синдромдарын саралап 
диагностикалау дағдылары. 

3. Процесс белсенділігін, буын синдромының айқындылығын 
бағалай білу: ауыратын буындар санын (АБС), іскен буындар 
санын (ІБС), пациент пен дәрігердің пікірі бойынша 

денсаулықтың жалпы жағдайын бағалауды (100-миллиметрлік 
визуалды ұқсас шкала  – ВҰШ см) айқындау. 

4. Ревматологиялық патологияға күдігі бар пациентке 
негізделген диагностикалық зерттеулер тағайындау дағдылары. 
5. Ревамтикалық аурулардың белсенділігін (DAS28, BASDAI, 



7 
 

Selena/Sledai  және басқа индекстер) бағалай білу. 

6. Ревматология шеңберінде патологиялық процесті айқындау 
кезінде функционалдық жеткіліксіздік деңгейін бағалау 

дағдысы. 
7. Ревматологиялық патологияға күдігі бар пациенттің 
диагностикалық зерттеу нәтижелерін (біріктіру тіндерінің, 

көгілдір қабықшаның биопаттарын және басқаларды жалпы 
клиникалық, иммунологиялық, морфологиялық зерттеулер) 

дұрыс түсіндіре білу. 
 8. Мынадай: рентгенологиялық, магнитті резонансты (МРТ), 
компьютерлік томография (КТ), артроскопия, буындарды, жүрек 

пен қан тамырларын ультрадыбыстық зерттеу (УДЗ), 
денситометрия, электрокардиография (ЭКГ), ЭКГ холтерлік 

мониторингілеу, АҚ, өңеш арқылы ширықтыру (ӨАШ) сияқты 
аспаптық зерттеу әдістерінің нәтижелерін түсіндіру. 
9. Емдеуді талап ететін ревматологиялық патологияны 

айқындаған кезде АХЖ10 сәйкес диагнозды дұрыс қоя білу. 
10. Белгілі бір, оның ішінде хирургиялық араласуларды талап 

ететін аурулардың асқынуларын уақтылы айқындай білу. 
11. Дәрілік заттарды (цитостатистикалық, 
глюкоротикостероидтар, аминохинолинді шығарылғандар, 

гендік-инженерлік биологиялық препараттар (ГИБП), 
бактерияға қарсы, коагулянтқа қарсы және агрегантты қарсы 

препараттар) қабылдайтын ревматологиялық патологиясы бар 
пациенттерге амбулаториялық ем тағайындау және 
мониторингтей білу. 

 12. Ревматикалық аурулары бар науқастарды белгіленген 
тәртіппен мамандандырылған медициналық көмек көрсету үшін 

іріктей білу және жіберу. 
13. Ревматикалық патологиясы бар пациенттің шұғыл және 
жоспарлы емдеуге жатқызылуын айқындай білу. 

14. Кезек күттірмейтін жағдайларда шұғыл көмек көрсете білу. 
15. Диагностикалық және емдік буын ішілік және буын маңы 

манипуляцияларды жүзеге асыра білу. 
16. Ревматикалық патологиясы бар пациентті жоспарлы емдеуге 
жатқызу үшін құжаттарын ресімдей білу. 

17. Емдеуге жатқызу бюросы порталы бойынша жұмыс істеу 
дағдысы. 

18. Ревматикалық патологиясы бар науқастарды диспансерлеу 
дағдысы. 
19. Оңалту іс-шараларына және санаториялық-курорттық емдеу-

ге жіберу үшін науқастарды іріктеу дағдысы. 
20. Жұмысқа немесе оқуға еңбекке уақытша жарамсыздығына 

сараптаманы жүзеге асыра білу. 
21. Ревматикалық патологиясы бар науқастарды (ересктер мен 
балаларды) медициналық-әлеуметтік сараптамаға уақтылы 

жіберу дағдысы. 
22. Амбулаториялық қабылдау бойынша жылдық есептілікті 

дайындау дағдысы. 
23. Ревматикалық патологиясы бар науқастар үшін дәрілік 
заттарға қажеттіліктің жылдық көлемін қалыптастыру дағдысы. 

24. Хирургиялық емдеуге жататын ауыр, диагностикалық 
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түсініксіз және сирек патологиялық ревматикалық жағдайларды 

айқындау жағдайлары туралы мүдделі тараптарды уақтылы 
хабардар ете білу. 

 25. Ревматикалық патологиясы бар науқастар мектебінің 
жұмысын ұйымдастыра білу және қатысу. 

 Білімі: 

1. Медицинадағы НҚА талаптары, ревматология бойынша 

клиникалық ұсынымдар және клиникалық хаттамалардың 
(клиникалық нұсқаулардың) стандарттары. 

2. Коммуникативтік дағдылар мен медициналық психология 
негіздері. Медициналық этика және дентология негіздері. 
3. Сүйек-буын жүйесінің және біріктіргіш тіндердің құрылымы, 

анатомиясы, функциясы,  сүйек-буын жүйесін бағалау әдістері 
(буын индекстері, буынның функционалдық қабілетін, 

өміршеңдік сапасын айқындау және басқалары), өмірлік мәні 
бар ағзалар мен жүйелердің (жүрек-қан тамыры, тыныс алу, 
бөлу органдарының және т.б.) құрылымы және функциясы. 

4. Этиология, патогенез, патоморфология, жіктеме, клиникалық 
пайда болулар, диагностика, аурулар мен ревматологиялық 

бейінді зақымдардың, сондай-ақ асқынулардың қағидаттары. 
5. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы шеңберінде 
ревматология симпотмдары мен синдромдарының негіздері. 

Сүйек-буын жүйесінің негізгі ауруларын (буын индекстері-
ауыратын буындардың, ісіп кеткен буындардың санын есептеу, 

DAS, DAS28, BASDAI, BASFI, Ричи және басқалары.; терінің 
көгерген қабықшасы биопаттарын, бұлшық еттерді, бүйректі 
және басқаларын морфологиялық зерттеу, буындар мен 

омыртқаның коагулограммасы, рентгенографиясы, бүйректің 
функционалдық сынамасы)  диагностикалауда пайдаланылатын 

клиникалық және функционалдық зерттеу әдістері.  
6. Ревматологиялық практикада пайдаланылатын арнайы зерттеу 
әдістері (функционалдық индекстердің, буын УДЗ, артроскопия, 

жылу жүргізу, буындарды рентгенологиялық, магнитті-
резонансты зерттеулер, компьютерлік томография бағасы). 

7. Ревматикалық аурулары бар науқастарды белсенді бақылау 
мен емдеу қағидаттары мен әдістері; пациенттерді аурудың 
сипаттамасы және қолданылатын дәрілік заттардың жанама 

әсерлері туралы хабардар ету; пульс терапияға, плазмоферезге, 
гемосорбциге, буындар пункциясына, дәрі-дәрмектік емес 

әдістерге айғақтар. 
8. Ревматикалық аурудан зардап шегетін жүкті әйелдерді 
диагностикалаудың,  емдеу мен бақылаудың ерекшеліктері. 

10. Ревматикалық аурулары бар пациенттерде мүгедектік 
белгілері болған кезде медициналық-әлеуметтік сараптамаға 

жолдаманы ресімдеу қағидаттары мен қағидалары. 
 11. Емдеуге жатқызу бюросы порталын пайдалану қағидасы мен 
тәртібі. 

12. Негізгі ревматологиялық аурулар бойынша тіркелімді 
толтыру қағидалары. 
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2-еңбек функциясы 

 
Ревматикалық 

аурулары бар 
пациентті 
медициналық 

ұйымның тиісті 
бөлімшесіне емдеуге 

жатқызу  

Іскерлігі мен дағдылары:  

1. Пациентке шұғыл білікті медициналық көмек көрсету 
дағдысы. 

2. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы шеңберінде 
пациенттерді стационардың реанимация және қарқынды терапия 
бөлімшесіне шұғыл емдеуге жатқызуға айғақтарын бағалау 

дағдысы. 
3. Стационардың бейінді бөлімшелеріне шұғыл емдеуге 

жатқызуға айғақтарын бағалау дағдысы. 
4. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы шеңберінде 
пациентті күндізгі стационарға жоспарлы емдеуге жатқызуды 

жүзеге асыру дағдысы. 
5. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы шеңберінде 

пациентті тәуліктік стационарға  жоспарлы емдеуге жатқызуды 
жүзеге асыру дағдысы. 

Білімі: 
1. Медицинадағы НҚА талаптарын, ревматология бойынша 

клиникалық ұсынымдар және клиникалық хаттамалардың 
(клиникалық нұсқаулардың) стандарттары. 

2. Шұғыл медициналық көмекті талап ететін патологиялық 
жағдай. 
3. Алғашқы медициналық көмекті көрсету қағидасы. 

4. Кезек күттірмейтін білікті көмек көрсету қағидасы. 
5. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы шеңберінде 

шұғыл мамандандырылған медициналық көмекті талап ететін 
патологиялық жағдай. 
6. Шұғыл білікті медициналық көмекті талап ететін 

патологиялық жағдай. 
7.  «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы 

шеңберінде кезек күттірмейтін білікті көмек көрсету қағидасы. 
8. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы шеңберінде 
пациентті стационардың бейінді бөлімшелеріне шұғыл емдеуге 

жатқызуға айғақтар. 
9.  «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы 

шеңберінде пациентті стационардың реанимация және 
қарқынды терапия бөлімшесіне шұғыл емдеуге жатқызуға 
айғақтар. 

10. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы шеңберінде 
пациентті күндізгі стационарға жоспарлы емдеуге жатқызуға 

айғақтар. 
11. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы шеңберінде 
пациентті тәуліктік стационарға  жоспарлы емдеуге жатқызуға 

айғақтар. 
12. Емдеуге жатқызу бюросы порталымен жұмыс істеу 

қағидасы. 

3-еңбек функциясы 
 
Ревматологиялық па-

циентті емдеу 
 

Іскерлігі мен дағдылары:  
1. Ревматологиялық патологияға күдік бар пациентті бастапқы 

тексеріп-қарау жүргізу кезінде ересектер мен балалардың 

ревматологиялық практикасындағы негізгі симптомдар мен 

синдромдарды айқындау дағдысы. 

2. Бөлімшдегі бақылауындағы науқастарға күнделікті тексеріп-

қарау жүргізу дағдысы. 
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3. Диагностикалау дағдысы, ревматикалық аурулардың 

белесенді және тиімді терапиясын бағалаудың заманауи 
халықаралық индекстерін (буындық есеп, DAS28, BASDAI, 

Selena/Sledai  және басқа да индекстер) пайдалана білу. 
4. Халықаралық индекстерді қолдана отырып, жүргізілген емдеу-
диагностикалық ықпалдардың тиімділігін бағалай білу. 

5. Науқастардың клиникалық-зертханалық көрсеткіштерін 
динамикалық бақылау және дәрілік заттардың жанама әсерлерін 

болдырмау мақсатында емдік іс-шараларды шұғыл түзету 
дағдысы. 
6. Фармакотерапияның заманауи әдістерін – базистік қабынуға 

қарсы препараттарды (БҚҚП) және гендік-инженерлік 
биологиялық препараттарды (ГИБП) қолдана отырып, 

ревматикалық аурулары бар науқастарды емдеу дағдысы. 
7. Ревматикалық аурулардың ағымын болжай білу. 
8. Ревматикалық аурулардың асқынуын профилактикалауды 

жүзеге асыра білу. 
9. Медициналық, оның ішінде электрондық құжаттаманы 

ресімдеу және жүргізу дағдысы. 
10. Пациентті стационардан шығаруды жүргізу және ресімдеу, 
медициналық-әлеуметтік сараптамаға жіберу дағдысы. 

 Білімі: 

1. Медицинадағы НҚА талаптары, ревматология бойынша 
клиникалық ұсынымдар және клиникалық хаттамалардың (кли-

никалық нұсқаулардың) стандарттары. 
2. Әртүрлі ревматологиялық патологиялық жағдайлар кезіндегі 
негізгі шағымдар және олардың сипаттамалық ерекшеліктері. 

3. Ревматологиялық патология кезінде айқындалатын негізгі 
анамнестикалық белгілер. 

4. Бастан өткерген аурулардың салдарлары және олардың 
басқа аурулардың ағымына ықпал етуі. 
5. Қалыпты, топографиялық және патологиялық анатомия, 

қалыпты және патологиялық физиология, биохимия. 
6. Ішкі аурулар пропедевтикасы. 

7. Этиология, патогенез, жіктеме, клиникалық пайда болулар, 
диагностикалық критерийлер, сараланған диагностика және 
ревматологиялық ауруларды емдеу қағидаттары. 

8. Қанның, ликвордың, несептің, сілекейдің, асқазан сөлінің, 
өттің, қақырықтың, экссудаттың, транссудаттың,асқазан сөлін, 

көк ет сұйықтығын фракциялық зерттеудің, қалыпты және 
патологияда копрологиялық зерттеудіңзертханалық 
көрсеткіштері; тері-бұлшық ет қиындысының биопсиясы. 

9. Иммунологиялық зерттеулер. 
10. Иммундық генетикалық зерттеулер. 

11. Аспаптық зерттеулер. 
12. Инфекциялық аурулардың, аурухана ішілік инфекциялардың 
клиникалық пайда болулары. 

13. Инфекциялық аурулар және аурухана ішілік инфекциялар 
айқындалған кезде НҚА талаптарына сәйкес іс-қимыл, шұғыл 

хабардар ету алгоритмі. 
14. Еңбекке уақытша жарамсыздық белгілері (патологиялық 
жағдайлардың тізбесі). 
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15. Медициналық сараптама жүргізу тәртібі. 

16. Медицинлық сараптама жүргізу кезінде медициналық 
құжаттаманы ресімдеу тәртібі. 

4-еңбек функциясы 
 

Пациентті және оның 
өкілдерін ревматоло-

гиялық аурулар 
кезіндегі патологи-
ялық жағдайлар тура-

лы хабардар ету 
 

Іскерлігі мен дағдылары:  
1. Пациентке және оның заңды өкіліне ревматологиялық ауру-

дың болуы мүмкін баламалы дамуы жөнінде консультация беру 
дағдысы. 

2.  Пациентті және оның заңды өкілін профилактиканың  

зерттеп-қараудың, емдеудің  әдістері мен тәсілдерін таңдау 

мүмкіндігі және қолданылатын дәрілік заттардың жанама 

әсерлері туралы  хабардар ету дағдысы. 

3. Инвазивті және қиын емдеу-диагностикалық емшараларды 
жүргізуге хабардар етілген келісімн алу дағдысы. 
4. Пациентті және оның заңды өкілін сақталуы ревматикалық 

ауруларды табысты диагностикалау мен емдеу үшін қажетті 
қағидаларға оқыту дағдысы. 

5. Дәрігерлік этика мен пациенттер құқығының талаптарына 
сәйкес ақпаратты БАҚ-қа және интернет ресурстарға бере білу. 
 

Білімі: 

1. Денсаулық сақтаудағы (пациенттің және оның заңды өкіл-
дерінің құқықтарына қатысты) НҚА талаптары. 

2. Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы негізгі НҚА. 
3. Коммуникативтік дағдфлар және пациенттермен, жұмыс 
бойынша әріптестермен тиімді араласа білу қағидалары. 

4. Медициналық этика және дентаология. 
5. Назологияға және диагностика мен емдеу әдістеріне қарай 

пациенттерге арналған мамандандырылған ұсынымдар. 
6. Этиология, патогенез, клиникалық көрініс, ағым, 
аурулардың сатысы және «Ревматология (ересектер, балалар)» 

мамандығы шеңберінде ауруларды диагностикалау. 
7. Ауруларды бейініне сәйкес емдеу әдістері. 

Жеке құзыреттілікке 

қойылатын талаптар 

 

1. Этика, дентология және дәреже сатысы қағидаларын сақтау 

дағдылары. 
2. Денсаулық сақтау ұйымдарының санитариялық-гигиеналық 
режімді және қоршаған ортаның эпидемиологиялық қауіпсіздігін 

сақтау дағдысы. 
3. Медициналық қызметтер көрсету процестерін 

құжаттамаландыруды (оның ішінде электрондық) жүзеге асыра 
білу. 
4. Үздіксіз кәсіби жетілдіру дағдылары. 

«Ревматолог дәрігер (ересектер, балалар)» кәсібінің карточкасы 

 

Кәсіп коды 2221 

Кәсіп атауы Ревматолог дәрігер (ересектер, балалар)   

СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі 

7.2.В 

БА бойынша біліктілк 
деңгейі 

- 

Кәсіби білім деңгейі  «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша соңғы 
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5 жылда кемінде  216 сағат көлемінде біліктілікті арттыру. 

7.1.В  деңгейінде мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі кемін-
де 3 жыл, оның ішінде үздіксіз кемінде 2 жыл. 

Еңбек функциялары 1) «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы 

шеңберінде басқа мамандықтардың дәрігерлеріне 
консультациялық қызметтер көрсету. 

2) «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы шеңберінде 

диспансерлік науқастарға және жалпы алғанда дені сау 
адамдарға профилактикалық және оңалту іс-шараларын 
ұйымдастыру. 

1-еңбек функциясы  

 
«Ревматология 

(ересектер, балалар)» 
мамандығы 
шеңберінде басқа 

мамандықтардың 
дәрігерлеріне 

консультациялық 
қызметтер көрсету 

Іскерлігі мен дағдылары:  

1. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы шеңберінде 
басқа мамандықтардың дәрігерлеріне консультация беру 

дағдысы. 
2. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы шеңберінде 
дәрігерге дейінгі көмек және мейіргерлік іс мамандарына 

консультация беру дағдысы. 
3. МСАК дәрігерлерінің арасында «Ревматология (ересектер, 

балалар)» мамандығы шеңберінде Алгоритмдер бойынша 
түсіндірме жұмыстар жүргізу дағдысы. 
4. Дәрігерлік консилиумдарда, клиникалық конференцияларда 

ұсынылған тәсілдерді таныстыру дағдысы. 
5. Жарияланымдарды ресімдеу дағдысы. 

6. Кәсіби ақпараттық алмасу алаңдарында дербес  
материалдарын баяндай білу. 

Білімі: 
1.  Коммуникативті тиімді араласу қағидалары. 

2.  Медициналық этика, дентология және дәреже сатысы 
қағидалары.  

3. Ревматологтар, соның ішінде шетелдік ревматологтар қоғам-
дастығында соңғы бес жылда танылған заманауи зерттеулердің 
негізгі нәтижелері. 

4.  Ревматологтар қоғамдастығында соңғы бес жылда танылған 
негізгі заманауи зерттеулердің әдіснамасы. 

5. Авторлық құқық саласындағы НҚА. 

2-еңбек функциясы  
 
 

«Ревматология 
(ересектер, балалар)» 

мамандығы 
шеңберінде 
диспансерлік 

науқастарға және 
жалпы алғанда дені 

сау адамдарға 
профилактикалық 
және оңалту іс-

шараларын 
ұйымдастыру 

Іскерлігі мен дағдылары:  
1. Ревматология саласындағы сырқаттанушылықты төмендетуге 
бағытталған жалпы санитариялық-гигиеналық іс-шаралар өткізу 

бойынша нұсқаулық жүргізу дағдысы. 
2. Ревматикалық ауруларды жеке профилактикалау бойынша 

нұсқаулық жүргізу дағдысы. 
3. Ревматикалық ауруларды профилактикалауды ұйымдастыру 
дағдысы. 

4.  Ревматологиялық бейінді науқастарға физикалық оңалту 
ұйымдастыру дағдысы. 

5. Ревматологиялық бейінді науқастарға психологиялық оңалту 
ұйымдастыру дағдысы. 
6. Ревматологиялық бейінді науқастарға кәсіби, әлеуметтік-

экономикалық оңалту ұйымдастыру бойынша  ұсыныстар 
дағдысы. 
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Білімі: 

1. Стандарттар, НҚА және ревматология, профилактика және 
ңалту саласындағы регламенттейтін басқа да құжаттар. 

2. Ревматикалық ауруларды ерекше және ерекше емес профи-
лактикалау. 
3. Ревматикалық аурулары бар науқастарды оңалту. 

4. Ревматикалық аурулары бар науқастарды қоршаған ортаға 
және қоғамға бейімдеу.  

«Ревматолог дәрігер (ересектер, балалар)» кәсібінің карточкасы 

 

Кәсіп коды 2221 

Кәсіп атауы Ревматолог дәрігер (ересектер, балалар)   

СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі 

7.3.В 

БА бойынша біліктілк 

деңгейі 

 

Кәсіби білім деңгейі  «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша соңғы 
5 жылда кемінде  216 сағат көлемінде біліктілікті арттыру. 

«Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 5 
жылдан астам практика болмаған кезде. 
7.2.В деңгейінде мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі 

кемінде 3 жыл, оның ішінде үздіксіз кемінде 2 жыл. 

Еңбек функциялары. 1) Ревматологиялық бейіндегі сирек патологиялық 
жағдайлардың диагностикасы. 

2) Ревматологиялық бейіндегі сирек патологиялық 
жағдайларды емдеу.  

1-еңбек функциясы  

 
 

Ревматологиялық 
бейіндегі сирек 
патологиялық 

жағдайларды 
диагностикалау 

Іскерлігі мен дағдылары:  

1. Ревматологиялық бейіндегі сирек патологиялық жағдайларды 
диагностикалау кезінде зертханалық-диагностикалық зерттеулер 

нәтижелерін талдау дағдысы. 
2. Ревматологиялық бейіндегі сирек патологиялық жағдайлар 
кезінде аспаптық диагностикалау әдістерінің нәтижелерін талдау 

дағдысы. 
3. Дәрігерлік консилиумдарды ұйымдастыру дағдысы. 

4. Ревматологиялық бейіндегі сирек патологиялық жағдайларды 
диагностикалау кезінде консультанттардың қорытындысынан 
ақпаратты синтездеу білу. 

Білімі: 
1. Стандарттар, НҚА және кеңесші топтар мен дәрігерлік 
консилиумдар ұйымдастыруды регламенттейтін басқа да 

құжаттар. 
2.  Эпидемиология, этиология, патогенез, патоморфология, 

клиникалық көрініс, ревматологиялық бейіндегі сирек 
патологиялық жағдайларды диагностикалау. 
3.  Ревматологиялық бейіндегі сирек патологиялық 

жағдайларды диагностикалау кезінде зертханалық-
диагностикалық зерттеулерді тағайындауға айғақтар. 

4. Ревматологиялық бейіндегі сирек патологиялық 
жағдайларды диагностикалау кезінде аспаптық зерттеп-қарау 
әдістеріне айғақтар. 

5. Ревматологтар қоғамдастығында соңғы бес жылда танылған 
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ревматологиялық бейіндегі сирек патологиялық жағдайларды 

диагностикалауға қатысты заманауи зерттеулердің негізгі 
нәтижелері. 

2-еңбек функциясы  
 

Ревматологиялық 

бейіндегі сирек пато-

логиялық жағдайлар-

ды емдеу 

 

Іскерлігі мен дағдылары:  
1. Ревматологиялық бейіндегі сирек патологиялық жағдайлар-

ды консервативті емдеу дағдысы. 
2. Ревматологиялық бейіндегі сирек патологиялық 

жағдайларды емдеуге арналған инвазивті манипуляцияларды 
жасау дағдысы. 

Білімі: 

1. Стандарттар, НҚА және инвазивті манипуляцияларды 
жасауды регламенттейтін басқа да құжаттар. 
2. Ревматологиялық бейіндегі сирек патологиялық жағдайларды  

емдеу. 
3. Ревматологтар қоғамдастығында соңғы бес жылда танылған  

ревматологиялық бейіндегі сирек патологиялық жағдайларды 
емдеуге қатысты заманауи зерттеулердің негізгі нәтижелері.  

«Ревматолог дәрігер (ересектер, балалар)» кәсібінің карточкасы 

Кәсіп коды 2221 

Кәсіп атауы Ревматолог дәрігер (ересектер, балалар)   

СБШ бойынша 

біліктілік деңгейі 

7.4.В 

БА бойынша біліктілк 
деңгейі 

 

Кәсіби білім деңгейі  «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша соңғы 

5 жылда кемінде  216 сағат көлемінде біліктілікті арттыру. 
5 жылдан астам практика болмаған кезде «Ревматология (ере-
сектер, балалар)» мамандығы бойынша қайта даяру. 

7.3.В деңгейінде мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі 
кемінде 3 жыл, оның ішінде үздіксіз кемінде 2 жыл. 

Еңбек функциялары. 1) Ревматологиялық ауруларды диагностикалау мен емдеудің 

қиын жағдайлары кезінде ревматолог дәрігерлерге консультаци-
ялық қызметтер көрсету. 

2) «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы шеңберінде 
медициналық көмекті жетілдіруді ұйымдастыру. 

1-еңбек функциясы  
 
Ревматологиялық ау-

руларды диагностика-
лау мен емдеудің 
қиын жағдайлары 

кезінде ревматолог 
дәрігерлерге консуль-

тациялық қызметтер 
көрсету 

Іскерлігі мен дағдылары:  
1. Біліктілігі төмен ревматологтардың қызметіне 
ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылық жасау, оларға 

консультациялық- диагностикалық көмек көрсету дағдысы. 
2. Арнай зерттеу мен емдеу әдістерін қолдануды талап ететін 
адамдарды қалалық, облыстық және республикалық мәні бар 

ревматологиялық бөлімшелерге жіберудегі даулы мәселелер 
бойынша шешім қабылдай білу. 

Білімі: 

1. Стандарттар, НҚА және ревматология саласындағы басқа да 
регламенттейтін құжаттар. 
2. Ревматологтар қоғамдастығында соңғы бес жылда танылған  

заманауи зерттеулердің негізгі нәтижелері. 

2-еңбек функциясы  
 

 

Іскерлігі мен дағдылары:  
1. Ревматологиялық науқастардың дерекқорын құру дағдысы. 

2. Тіркелім және жылдық есептілік бойынша ақпаратты толтыру 
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«Ревматология (ере-

сектер, балалар)» ма-
мандығы шеңберінде 

медициналық көмекті 
жетілдіруді ұйымда-
стыру 

және жинақтау сапасын бақылау дағдысы. 

3. Пациенттің қозғалыс бағдарын үйлестіру және 
ревматологиялық көмек көрсету кезінде сабақтастықты 

қамтамасыз ету дағдысы. 
4. Халыққа амбулаториялық-емханалық, стационарлық, 
стационарды алмастыратын деңгейрде оңалту көмегін көрсететін 

құрылымдық бөлімшелердің жұмысын ұйымдастыру дағдысы. 
5. Ревматологиялық патологиясы бар пациенттердің өмірі мен 

денсаулығына қауіп төндіретін жағдай туындаған кезде 
жоспарлы және шұғыл сипаттағы шаралар қабылдай білу. 
6. Өңір бойынша қажеттіліктерді жоспарлау және болжай, 

жинақтай білу, ревматологиялық науқастарға арналған шығыс 
материалдарын, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен дәрілік 

заттарды бақылауды ұйымдастыра білу. 
7. Ревматологиялық пациенттерге жоғары технологиялық 
медициналық көрсетудің уақтылы басталуына бақылауды жүзеге 

асыра білу. 
8. Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органда есептілік 

нысандар бойынша уақтылы есеп ұсыну дағдысы. 

Білімі: 
1. Стандарттар, НҚА және ревматология саласындағы басқа да 
регламенттейтін құжаттар. 

2. Ревматологтар қоғамдастығында соңғы бес жылда танылған  
заманауи зерттеулердің негізгі нәтижелері. 

СБШ шеңберінде 
басқа да кәсіптермен 

байланыс  

2221 
 

2310 
 

2224 
 
2223 

2223 

«Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сарапшы-дәрігер.  

«Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығының 
оқытушысы. 

«Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы 
бойынша ғылыми қызметкер. 
Ревматологиялық бөлімшенің/кабинеттің меңгерушісі. 

Штаттан тыс бас (қаланың/ауданның; облыстың, 
республиканың) ревматологы. 

«Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша сарапшы-дәрігер»  

кәсібінің карточкасы  

Кәсіп коды 2221 

Кәсіп атауы «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша са-
рапшы-дәрігер  

СБШ бойынша 

біліктілік деңгейі 

7.3.В 

БА бойынша біліктілк 
деңгейі 

- 

Кәсіби білім деңгейі  ҚР медициналық ЖОО-ны 2009 жылға дейін аяқтаған кезде: 

1. «Емдеу ісі» немесе «педиатрия» мамандығы бойынша жоғары 
медициналық білім. 
 2. Клиникалық мамандық бойынша интернатура. 

 3. «Ревматология (ересектер, балалар)», «Балалар ревматологи-
ясы» сияқты мамандықтардың бірі бойынша қайта даярлықтан 

өту. 
4. «Тәуелсіз сараптама» циклында кемінде 216 сағат көлемінде 
біліктілікті арттыру. 

 ҚР медициналық ЖОО-ны 2009 жылдан кейін аяқтаған кезде: 
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 1.  «Жалпы медицина» арнайы жоғары білім. 

 2. Клиникалық мамандық бойынша интернатура. 
 3. «Ревматология, оның ішінде балалар ревматологиясы» ма-

мандығы бойынша резидентура. 
4. «Тәуелсіз сараптама» циклында кемінде 216 сағат көлемінде 
біліктілікті арттыру. 

«Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша соңғы 
5 жылда 216 сағат көлемінде біліктілікті арттыру. 

Практика 5 жылдан астам болмаған кезде «Ревматология (ере-
сектер, балалар)» мамандығы бойынша қайта даярлықтан өту. 
7.3.В деңгейінен төмен емес мамандық бойынша жұмыс 

тәжірибесі кемінде 3 жыл, оның ішінде үздіксіз кемінде 2 жыл. 

Еңбек функциялары 1) «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
мамандандырылған қызметтердің көлемі мен сапасына 

сараптама жүргізу 

1-еңбек функциясы  
 

«Ревматология (ере-
сектер, балалар)» ма-
мандығы бойынша 

мамандандырылған 
қызметтердің көлемі 

мен сапасына 
сараптама жүргізу 

Іскерлігі мен дағдылары:  

1. Ревматологиялық көмек шеңберінде жүзеге асырылатын 

мамандандырылған медициналық қызметтердің көлемін бақылау 
дағдысы. 
2. Ревматологиялық көмек шеңберінде жүзеге асырылатын 

мамандандырылған медициналық қызметтердің сапасын 
бақылау дағдысы. 

3. Мамандандырылған ревматологиялық көмектің түйінді 
көрсеткіштеріне мониторинг жүргізу дағдысы. 
4. Ішкі істер, прокуратура және сот органдарының, сондай-ақ 

басқа да мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне 
мамандандырылған медициналық көмек көрсету және «Ревмато-

логия (ересектер, балалар)» мамандығы бойыншамедициналық 
құжаттама жүргізу сапасы мәселелерінде консультациялық 
көмек ұсыну дағдысы. 

5. Мамандандырылған ревматологиялық көмектің 
медициналық қызметтерін жүзеге асыратын денсаулық сақтау 

субъектілерінің есепке алу және есіптілік құжаттамаларына 
талдау жүргізе білу. 
6.  Қауіп факторларын айқындай білу және ұйым басшылығын 

мамандандырылған ревматологиялық көмектің медициналық 
қызметтері сапасы саласында туындайтын жүйелі проблемалар 
туралы уақтылы хабардар ете білу. 

Білімі: 

1. Халық денсаулығын сақтау, медициналық қызметтердің 
көлемі мен сапасын сараптау саласындағы қоғамдық 

қатынастарды реттейтін денсаулық сақтау саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы. 

2. Халық денсаулығының көрсеткіштері. 
3. Халық сырқаттанушылығы, зерттеу әдістері, талдаулар. 
4. Медициналық статистика. 

5. Денсаулық сақтау саласындағы лицензиялау, аттестаттау, 
сертификаттау. 

6. Денсаулық сақтаудағы сараптама түрлері. 
7. Медициналық қызметтердің сапасы мен мемлекеттік 
бақылауды сараптамалық бағалау. 

8. Медициналық қызметтердің сапасы мен ішкі аудит қызметін 
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сараптамалық бағалау. 

9. Денсаулық сақтаудағы стандарттау. 
10. Медициналық ұйымдарды аккредиттеу. 

11. Аккредиттеу стандарттары. 
12. Дәлелді медицина. 
13. Медициналық қателіктер. 

14. Сараптама мәселелері бойынша басқа органдармен және 
ұйымдармен өзара іс-қимыл. 

15. Медициналық көмектің (әдістер, технологиялар, талдау, 
бағалау, мониторинг) сапасына сараптама жүргізу әдістері. 
16. Денсаулық сақтау ұйымдары жұмысының сапасын 

бағдарламалық кешендер негізінде сараптамалық бағалау. 
17. Тәуелсіз сарапшының жұмысын ақпараттық қамтамасыз ету. 

Жеке құзыреттілікке 

қойылатын талаптар 

 

1. Объективті бағалау дағдысы. 

2. Тәуелсіз жұмыс істеу дағдысы. 
3. Шығармашылық әлеуетті дамытудың материалдық емес 
уәждеу дағдысы. 

4. Жүйелі проблемалар мен ақауларды айқындай білу. 
5. Болжай білу. 

 

«Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша сарапшы-дәрігер»  

кәсібінің карточкасы  

Кәсіп коды 2221 

Кәсіп атауы «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша са-

рапшы-дәрігер 

СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі 

7.4.В 

БА бойынша біліктілк 

деңгейі 

 

Кәсіби білім деңгейі  «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша соңғы 
5 жылда 216 сағат көлемінде біліктілікті арттыру. 
Практика 5 жылдан астам болмаған кезде «Ревматология (ере-

сектер, балалар)» мамандығы бойынша қайта даярлықтан өту. 
7.3.В деңгейінен төмен емес мамандық бойынша жұмыс тәжіри-

бесі кемінде 3 жыл, оның ішінде үздіксіз кемінде 2 жыл. 

Еңбек функциялары 1) «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
мамандандырылған медициналық көме тиімділігі мен сапасының 
проблемаларын шешуді әдістемелік қамтамасыз ету 

(стандарттарды, лиагностика және емдеу хаттамаларын, 
алгоритмдерін және нұсқаулықтарды әзірлеу). 

1-еңбек функциясы  

 
«Ревматология (ере-

сектер, балалар)» ма-
мандығы бойынша 
мамандандырылған 

медициналық көме 
тиімділігі мен 

сапасының 
проблемаларын 
шешуді әдістемелік 

қамтамасыз ету 

Іскерлігі мен дағдылары:  

1. Қызметкерлердің пікірлерін зерделеу және персоналды 
мамандандырылған ревматологиялық көмкті жүзеге асыру 

кезінде пациенттердің сапасын жақсарту және қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету бойынша шаралар туралы хабардар ету. 
2. Медициналық көмек сапасын қамтамасыз ету мәселелер 

бйоынша мамандандырылған ревматологиялық көмекті жүзеге 
асыратын ұйымдардың әлеуеттін арттыру. 

3. Денсаулық сақтау ұйымдарының медициналық персоналын 
мамандандырылған ревматологиялық көмек қызметтерінің 
сапасы мәселелері бойынша оқыту. 

4. Мамандандырылған ревматологиялық көмек бойынша 
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(стандарттарды, 

лиагностика және 
емдеу хаттамаларын, 

алгоритмдерін және 
нұсқаулықтарды 
әзірлеу) 

стандарттарды, диагностика мен емдеу хаттамаларын, 

алгоритмдер мен нұқсаулықтарды әзірлеуге қатысу. 

Білімі: 

1. Жаңа технологияларды енгізу мәселелері бойынша НҚА. 

2. Зерттеу қызметінің негіздері. 
3. Қолданбалы зерттеу әдіснамасы. 
4. Статистикалық талдау мен болжамның сандық әдістері. 

5. Ревматологияны дамытудың өзекті мәслелері. 
6. Тәлімгерлік пен нұсқаулықты жүзеге асыру әдіснамасы. 

7. Мастер-класстарды өткізу әдіснамасы. 
8. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
стандарттарды, диагностика мен емдеу хаттамаларын, 

алгоритмдер мен нұсқалықтарды әзірлеу бойынша нұсқаулықтар 
мен әдістемелік ұсынымдар. 

«Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша сарапшы-дәрігер»  

кәсібінің карточкасы 

Кәсіп коды 2221 

Кәсіп атауы «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша са-

рапшы-дәрігер 

СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі 

8 

БА бойынша біліктілк 

деңгейі 

 

Кәсіби білім деңгейі  PhD-докторантура (аспирантура, докторантура)/ оқу немесе 
ғылыми дәрежесі.  

Практика 5 жылдан астам болмаған кезде «Ревматология (ере-
сектер, балалар)» мамандығы бойынша қайта даярлықтан өту. 
7.2.В деңгейінен төмен емес мамандық бойынша жұмыс тәжіри-

бесі кемінде 3 жыл, оның ішінде үздіксіз кемінде 2 жыл. 

Еңбек функциялары 1) Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
стандарттарды, диагностика мен емдеу хаттамаларын, 

алгоритмдер мен нұсқаулықтарды сараптау. 

2) Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
оқу-әдістемелік әдебиетті және зерттеулерді сараптау. 

1-еңбек функциясы  

 
Ревматология (ересек-
тер, балалар)» ма-

мандығы бойынша 
стандарттарды, 

диагностика мен 
емдеу хаттамаларын, 
алгоритмдер мен 

нұсқаулықтарды 
сараптау. 

Іскерлігі мен дағдылары:  

1. Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
стандарттарға, диагностика мен емдеу хаттамаларына, 
алгоритмдер мен нұсқаулықтарға сараптама жүргізу дағдысы. 

2.  Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
стандарттарды, диагностика мен емдеу хаттамаларын, 

алгоритмдер мен нұсқаулықтарды рецензиялау дағдысы. 
3. Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
стандарттарды, диагностика мен емдеу хаттамаларын, 

алгоритмдер мен нұсқаулықтарды әзірлеу сапасы бойынша 
сараптамалық қорытынды қалыптастыру дағдысы. 
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Білімі: 

1. Стандарттарға, диагностика мен емдеу хаттамаларына, 
алгоритмдер мен нұсқаулықтарға сараптама жүргізу әдістері. 

2. Стандарттарды, диагностика мен емдеу хаттамаларын, 
алгоритмдер мен нұсқаулықтарды рецензиялау қағидалары. 
3. Стандарттарды, диагностика мен емдеу хаттамаларын, 

алгоритмдер мен нұсқаулықтарды әзірлеу сапасы бойынша 
сараптамалық қорытынды қалыптастыру қағидасы. 

2-еңбек функциясы   
 

Ревматология (ересек-
тер, балалар)» ма-

мандығы бойынша 
оқу-әдістемелік 
әдебиетті және 

зерттеулерді сараптау. 

Іскерлігі мен дағдылары:  

1. Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша оқу-

әдістемелік әдебиетке және зерттеулерге сараптама жүргізу 
дағдысы. 

2.  Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
оқу-әдістемелік әдебиетті және зерттеулерді рецензиялау 
дағдысы. 

3. Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша оқу-
әдістемелік әдебиетті және зерттеулерді әзірлеу сапасы бойынша 

сараптамалық қорытынды қалыптастыру дағдысы. 

Білімі: 

1. Оқу-әдістемелік әдебиетке сараптама жүргізу әдісітері. 
2. Оқу-әдістемелік әдебиетті және зерттеулерді рецензиялау 

қағидасы. 
3.  Оқу-әдістемелік әдебиетті және зерттеулерді әзірлеу сапасы 

бойынша сараптамалық қорытынды қалыптастыру қағидасы. 

СБШ шеңберінде 
басқа да кәсіптермен 
байланыс. 

2221 
2310 
 

2224 
 

2223 
2223 

Ревматолог дәрігер (ересектер, балалар). 
«Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша 
оқытушы» . 

«Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша 
ғылыми қызметкер» . 

Ревматологиялық бөлімше/кабинет меңгерушісі. 
Штаттан тыс бас (қаланың/ауданның; облыстың, 
республиканың) ревматологы. 

«Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша оқытушы»  

кәсібінің карточкасы  

Кәсіп коды 2310 

Кәсіп атауы «Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша оқы-
тушы»  

СБШ бойынша 

біліктілік деңгейі 

7.2.В 

БА бойынша біліктілк 
деңгейі 

- 

Кәсіби білім деңгейі  ҚР медициналық ЖОО-ны 2009 жылға дейін аяқтаған кезде:: 

1. «Емдеу ісі» немесе «педиатрия» мамандығы бойынша 
жоғары медициналық білім. 

2. Клиникалық мамандық бойынша интернатура. 
3. «Ревматология (ересектер, балалар)», «Балалар ревматологи-
ясы» сияқты мамандықтардың бірі бойынша қайта даярлықтан 

өту. 
4. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 

«Тренинг-жаттықтушылар» циклы бойынша біліктілікті артты-
ру. 
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ҚР медициналық ЖОО-ны 2009 жылдан кейін аяқтаған кезде: 

 1.  «Жалпы медицина» арнайы жоғары білім. 
 2. "Терапия" немесе "Педиатрия"мамандығы бойынша интерна-

тура. 
 3. «Ревматология, оның ішінде балалар ревматологиясы» ма-
мандығы бойынша резидентура. 

4. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
«Тренинг-жаттықтушылар» циклы бойынша біліктілікті артты-

ру. 
«Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша соңғы 
5 жылда 216 сағат көлемінде біліктілікті арттыру. 

Практика 5 жылдан астам болмаған кезде «Ревматология (ере-
сектер, балалар)» мамандығы бойынша қайта даярлықтан өту. 

7.1.В деңгейінен төмен емес мамандық бойынша жұмыс 
тәжірибесі кемінде 3 жыл, оның ішінде үздіксіз кемінде 2 жыл. 

Еңбек функциялары 1) «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
сабақ өткізу. 

1-еңбек функциясы  
 
«Ревматология (ере-

сектер, балалар)» ма-
мандығы бойынша 

сабақ өткізу 

Іскерлігі мен дағдылары:  

1. Білім алушыларға таныстыру метариалдары мен клиникалық 
талдауларды пайдалана отырып, практикалық семинар 

сабақтарды өткізу арқылы білімді беру.   
2. Ревматологиялық аурулар кезінде білікті дәрігерлік 

медициналық көмек көрсету үшін негізгі медициналық емдеу-
диагностикалық және профилактикалық араласулар дағдыларын 
қалыптастыру іскерлігі. 

3. Білім алушыларды ынталандыру үшін белсенді оқыту 
әдістерін пайдалану іскерлігі. 

4. Дәлелді медицина негізінде кәсіби шешімдер қабылдауға 
үйрету іскерлігі. 
5. Педагогикалық бақылаудың адекватты әдістерін оқыту 

мақсатына қол жеткізу деңгейін өлшеу іскерлігі. 
6. Білім алушылар арасында тәрбиелік жұмыс жүргізе білу 

(кәсіби және психологиялық сапаны қалыптастыру), халықпен 
араласу, әріптестермен, әлеуметтік қызметтердің 
қызметкерлерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде тиісті 

коммуникативті дағдыларды қалыптастыру. 
7. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 

таныстыру материалдарын әзірлей білу және оқу процесінде 

ақпараттық технологияларды пайдалану. 

8. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 

практикалық және (немесе) ғылыми қызметті жүзеге асыра және 

алынған тәжірибені педагогикалық практикада қолдану іскерлігі. 

9. Бүкіл кәсіптік қызмет бойы үздіксіз кәсіптік оқуға және өз 

білімдері мен дағдыларын жетілдіруге қажеттілікті 

қалыптастыру іскерлігі. 

Білімі: 

1.Медицинадағы НҚА талаптарын, ревматология бойынша 

клиникалық нұсқауларды және клиникалық хаттамалардың 

(клиникалық нұсқаулардың) стандарттарын. 

2. Этиология, патогенезді, жіктеме, клиника, диагностика, 

диагностикалық критерийлер, ревматологиялық ауруларды 
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дербес диагностикалау мен емдеу қағидаттары туралы уақтылы 

ұсыну. Ревматикалық аурулардан зардап шегетін жүкті 

әйелдерді диагностикалаудың, емдеу мен бақылаудың 

ерекшеліктері. Медициналық құжаттаманы (амбулаториялық 

картаны, сырқатнаманы, диспансерлік картаны, МӘСК-ке 

жолдаманы және т.б.) ресімдеу қағидаттары мен қағидалары.  

3. Педагогика мен психология негіздері. 

1. Оқу материалын ауызша және жазбаша жазу әдістері мен 
тәсілдері. 
2. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 

оқытудың базалық әдістері мен технологиялары. 
3. Студенттің өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыру 

әдістері. 
4. Медициналық білім берудегі дәлелді медицина негіздері. 
5. Тиімді таныстыруларды әзірлеу қағидалары. 

Жеке құзыреттілікке 

қойылатын талаптар 

1. Логикалық және сыни ойлау қабілетінің дағдылары, дәлелдей 

білу және шешіміне аргумент таба білу, ауызша және жазбаша 
нысанда өзінің ойын дұрыс  және логикалық тұрғыдан оңтайлы 

қорытындылай білу дағдылары.  
2. Шығармашыл ұжымда жұмыс істей білу іскерлігі.  
3. Шебер сөйлеу білу дағдылары.  

4. Ақпарат пен білімін жүйеге келтіре білу іскерлігі.  
5. Ақпаратты талдау және синтездеу дағдылары.  

6. Ағылшын тіліндегі ғылыми әдебиеттерді оқи білу және түсіне 
білу дағдылары.  
7. Кәсіби қызметте өз бетінше шешім қабылдай білу іскерлігі.  

8. Одан арғы өзінің кәсіби дамуын жобалай білу іскерлігі.  
9. Ғылыми еңбектер мен жариялымдарды жаза білу іскерлігі.  

10. Халықаралық конференцияларға, съездерге, конгрестерге 
және т.б. тұрақты қатыса білу дағдылары.  

«Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша оқытушы»  

кәсібінің карточкасы 

Кәсіп коды 2310 

Кәсіп атауы «Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша оқы-
тушы»  

СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі 

7.3.В 

БА бойынша біліктілк 
деңгейі 

- 

Кәсіби білім деңгейі  «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
соңғы 5 жылда 216 сағат көлемінде біліктілікті арттыру. 

Практика 5 жылдан астам болмаған кезде «Ревматология (ере-
сектер, балалар)» мамандығы бойынша қайта даярлықтан өту. 

7.2.В деңгейінен төмен емес мамандық бойынша жұмыс 
тәжірибесі кемінде 3 жыл, оның ішінде үздіксіз кемінде 2 жыл. 

Еңбек функциялары 1. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
сабақ өткізу және консультация беру. 
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1-еңбек функциясы  

 
«Ревматология (ересек-

тер, балалар)» ма-
мандығы бойынша 
сабақ өткізу және 

консультация беру 

Іскерлігі мен дағдылары:  

1. Білім алушыларға білімді беру, білім алушылардың 
белсенділігін ынаталандыра білу дағдылары, оқытудың 

интерактивті әдістерін, инновациялық емдеу әдістерін 
пайдалана отырып лекция, практикалық  және семинар 
сабақтарын, клиникалық талдауларды өткізу арқылы  

дағдылары мен іскерлігін қалыптастыру.   
2. Ревматологиялық аурулар кезінде білікті дәрігерлік 

медициналық көмек көрсету үшін негізгі медициналық емдеу-
диагностикалық және профилактикалық араласулар 
дағдыларын қалыптастыру іскерлігі. 

3. Педагогикалық бақылаудың адекватты әдісімен оқыту 
мақсатына қол жеткізу деңгейін өлешй білу дағдылары.  

4. Білім алушылар арасында тәрбиелік жұмыс жүргізе білу 
(кәсіби және психологиялық сапаны қалыптастыру), халықпен 
араласу, әріптестермен, әлеуметтік қызметтердің 

қызметкерлерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде тиісті 
коммуникативті дағдыларды қалыптастыру. 

5. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 

таныстыру материалдарын әзірлей білу және оқу процесінде 

ақпараттық технологияларды пайдалану. 

6. Оқу процесін бағалау және оны жетілдіруді айқындау 

іскерлігі. 
7. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 

дербес практикалық және (немесе) ғылыми қызметін талдау 
және алған білімді педагогоикалық практиканы жетілдіру үшін 
пайдалану іскерлігі. 

8.  Резиденттерге жетекшілік ету іскерлігі. 
9. Бүкіл кәсіптік қызмет бойы үздіксіз кәсіптік оқуға және өз 

білімдері мен дағдыларын жетілдіруге қажеттілікті 
қалыптастыру іскерлігі. 

Білімі: 

1.Медицинадағы НҚА талаптарын, ревматология бойынша 

клиникалық нұсқауларды және клиникалық хаттамалардың 

(клиникалық нұсқаулардың) стандарттарын. 

2. Медициналық білім беру жүйесінің нормативтік-құқықтық 

реттеу негіздері. 
3. Этиология, патогенезді, жіктеме, клиника, диагностика, 

диагностикалық критерийлер, ревматологиялық ауруларды 

дербес диагностикалау мен емдеу қағидаттары туралы уақтылы 

ұсыну. Ревматикалық аурулардан зардап шегетін жүкті 

әйелдерді диагностикалаудың, емдеу мен бақылаудың 

ерекшеліктері. Медициналық құжаттаманы (амбулаториялық 

картаны, сырқатнаманы, диспансерлік картаны, МӘСК-ке 

жолдаманы және т.б.) ресімдеу қағидаттары мен қағидалары.  

4. Педагогика мен психология негіздері. 

5. Оқу материалын ауызша және жазбаша жазу әдістері мен 
қабылдаулары. 
6. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 

заманауи, оның ішінде интерактивті, білім беру 
технологиялары. 
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7. Студенттің өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыру 

әдістері. 
8. Дәлелді медицина. 

9. Тиімді таныстырулар әзірлеу қағидалары. 
10. Оқыту тиімділігін арттыру стратегиялары. 
11. Тұлғалық-бағдарланған оқыту әдістері (студент-

орталықтанған оқыту). 

«Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша оқытушы»  

кәсібінің карточкасы 

Кәсіп коды 2310 

Кәсіп атауы «Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша оқы-

тушы»  

СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі 

7.4.В 

БА бойынша біліктілк 

деңгейі 

 

Кәсіби білім деңгейі  «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша соңғы 
5 жылда 216 сағат көлемінде біліктілікті арттыру. 

Практика 5 жылдан астам болмаған кезде «Ревматология (ере-
сектер, балалар)» мамандығы бойынша қайта даярлықтан өту. 
7.3.В деңгейінен төмен емес мамандық бойынша жұмыс тәжіри-

бесі кемінде 3 жыл, оның ішінде үздіксіз кемінде 2 жыл. 

Еңбек функциялары 1) «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 

педагогикалық және оқу-әдістемелік қызмет (оқытушы-

әдіснамашы). 

1-еңбек функциясы  
 

«Ревматология (ере-
сектер, балалар)» ма-

мандығы бойынша 
педагогикалық және 
оқу-әдістемелік 

қызмет (оқытушы-
әдіснамашы) 

Іскерлігі мен дағдылары:  

1. Оқытудың түпкілікті нәтижесіне қарай оқыту  мақсаттарын, 

міндеттерін және әдістерін қалыптастыру іскерлігі.  
2. Құзыретті бағдарланған тәсіл негізінде «Ревматология 

(ересектер, балалар)» мамандығы бойынша оқу жұмыс 
жоспарларын және бағдарламаларды, оқу әдістемелік 
материалдарды және бақылау өлшеу құралдарын әзірлеу және 

бағалау іскерлігі.   
3. Жаңа білім беру технологияларын пайдалана отырып лекция, 

практикалық және семинар сабақтарды, мастер кластарды және 
тренингтерді әдістемелік сүйемелдеу және бағалау жүргізе білу 
дағдылары. 

4. Педагогикалық бақылаудың адекватты әдісімен оқыту 
мақсатына қол жеткізу деңгейін өлшеу әдіснамасын әзірлеу 

және жүзеге асыру дағдылары.  
 5. Білім алушылар арасында тәрбиелік жұмыс жүргізу, сапасын 
бағалау және жетілдіру (білім алушылардың жан-жақты 

тұлғалық дамуы, кәсіби және психологиялық сапаны 
қалыптастыру) дағдылары. 

 6. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 

практикалық және (немесе) ғылыми қызмет нәтижелерінің 

негізінде дербес педагогикалық практиканы жетілдіру 

дағдылары. 
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Білімі: 

1. Медициналық білім беру жүйесін нормативтік құқықтық 
реттеу, ұлттық және халықаралық стандарттар және талаптар. 

2. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
оқытудың заманауи әдістері мен технологиялары. 
3. Медициналық білім берудегі іпедагогика және психология. 

4. Дәлелді медицина. 
5. Оқыту тиімділігін арттыру стратегиясы. 

6. Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларды, оқу-
әдістемелік материалдарды және бақылау-өлшеу құралдарын 
құзыретті бағдарланған тәсіл негізінде әзірлеу мен ресімідеу 

технологиясы. 
7. Тұлғалық-бағдарланған оқыту әдістері (студент-

орталықтанған оқыту). 
8. Білім беру бағдарламаларын бағалау. Білім беру 
бағдарламаларын аккредиттеу. 

«Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша оқытушы»  

кәсібінің карточкасы 

Кәсіп коды 2310 

Кәсіп атауы «Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша оқы-
тушы»  

СБШ бойынша 

біліктілік деңгейі 

8. 

БА бойынша біліктілк 
деңгейі 

 

Кәсіби білім деңгейі  "Медицина" ғылыми-педагогикалық магистратура. 

«Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша соңғы 
5 жылда 216 сағат көлемінде біліктілікті арттыру. 

Практика 5 жылдан астам болмаған кезде «Ревматология 
(ересектер, балалар)» мамандығы бойынша қайта даярлықтан 
өту. 

7.2.В деңгейінен төмен емес мамандық бойынша жұмыс 
тәжірибесі кемінде 3 жыл, оның ішінде үздіксіз кемінде 2 жыл. 

Еңбек функциялары 1) Білім беру саласындағы зерттеулерге негізделген «Ревматоло-

гия (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша педагогикалық 
және оқу-әдістемелік қызмет (зерттеуші-оқытушы, сарапшы). 

1-еңбек функциясы  
 

Білім беру 
саласындағы 

зерттеулерге 
негізделген «Ревмато-
логия (ересектер, ба-

лалар)» мамандығы 
бойынша 

педагогикалық және 
оқу-әдістемелік 
қызмет (зерттеуші-

оқытушы, сарапшы) 

Іскерлігі мен дағдылары:  

1. Медициналық білім мен оқытылатын пән саласында 

мақсаттар мен міндеттерді қою, әдіснама мен зерттеу жүргізу 
дағдылары. 

2. Оқытудың түпкілікті нәтижесіне қарай оқыту мақсаттарын, 
міндеттерін, әдістерін және білім мен дағдының бақылауын 
жетілдіру бойынша ұсыныстарды қалыптастыру, бағалау және 

әзірлеу дағдылары. 
3. Құзыретті бағдарланған тәсіл негізінде «Ревматология (ере-

сектер, балалар)» мамандығы бойынша оқу жұмыс жоспарларын 
және бағдарламаларды, оқу әдістемелік материалдарды және 
бақылау өлшеу құралдарын әзірлеу мен бағалау дағдылары. 

4. Жаңа білім беру технологияларын пайдалана отырып лекция, 
практикалық және семинар сабақтарды, мастер кластарды және 

тренингтерді әдістемелік сүйемелдеу және бағалау жүргізе білу 
дағдылары. 
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5. Оқу және ғылыми-әдістемелік өнімдерді әзірлеу және 

бағалау дағдылары. 
6. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 

білім беру бағдарламаларын жобалау, стандарттар мен үлгілік 
оқу бағдарламаларын әзірлеу іскерлігі. 

Білімі: 

1. Медициналық білім беру жүйесін нормативтік құқықтық 

реттеу, ұлттық және халықаралық стандарттар және талаптар. 
2. Медициналық білім берудегі педагогика және психология.  
3. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 

оқытудың заманауи әдістері мен технологиялары. 
4. Дәлелді медицина.  

5. Оқыту тиімділігін арттыру стратегиясы. 
6. Оқу және ғылыми-әдістемелік әдебиетті әзірлеу қағидалары. 
Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларды, оқу-әдістемелік 

материалдарды және бақылау-өлшеу құралдарын құзыретті 
бағдарланған тәсіл негізінде әзірлеу мен ресімідеу 

технологиясы. 
7. Білім беру бағдарламаларын бағалау. Білім беру 
бағдарламаларын аккредиттеу.  

СБШ шеңберінде 
басқа да кәсіптермен 
байланыс  

2221 
2221 
 

2224 
 

2223 
2223 

Ревматолог дәрігер (ересектер, балалар). 
«Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сарапшы дәрігер . 

«Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша 
ғылыми қызметкер» . 

Ревматологиялық бөлімше/кабинет меңгерушісі. 
Штаттан тыс бас (қаланың/ауданның; облыстың, 
республиканың) ревматологы. 

«Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша ғылыми қызметкер»  

кәсібінің карточкасы. 

Кәсіп коды 2224 

Кәсіп атауы «Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша ғылы-
ми қызметкер»  

СБШ бойынша 

біліктілік деңгейі 

7.2.В. 

БА бойынша біліктілк 
деңгейі 

- 

Кәсіби білім деңгейі  ҚР медициналық ЖОО-ны 2009 жылға дейін аяқтаған кезде:: 

1. «Емдеу ісі» немесе «педиатрия» мамандығы бойынша 
жоғары медициналық білім. 
2. Клиникалық мамандық бойынша интернатура. 

3. Интернатура по Клинической специальности. 
4. «Ревматология (ересектер, балалар)» сияқты мамандықтардың 

бірі бойынша қайта даярлықтан өту. 
5. «Ғылыми зерттеулер әдіснамасы» циклы бойынша біліктілікті 
арттыру. 

ҚР медициналық ЖОО-ны 2009 жылдан кейін аяқтаған кезде: 
 1.  «Жалпы медицина» арнайы жоғары білім. 

 2. Клиникалық мамандық бойынша интернатура. 
 3. «Ревматология, оның ішінде балалар ревматологиясы» ма-
мандығы бойынша резидентура. 
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4. «Ғылыми зерттеулер әдіснамасы» циклы бойынша біліктілікті 

арттыру. 
«Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша соңғы 

5 жылда 216 сағат көлемінде біліктілікті арттыру. 
Практика 5 жылдан астам болмаған кезде «Ревматология 
(ересектер, балалар)» мамандығы бойынша қайта даярлықтан 

өту. 
7.1.В деңгейінен төмен емес мамандық бойынша жұмыс 

тәжірибесі кемінде 3 жыл, оның ішінде үздіксіз кемінде 2 жыл. 

Еңбек функциялары «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
ғылыми зерттеулерге қатысудың техникалық деңгейі. 

1-еңбек функциясы  

 
«Ревматология (ере-
сектер, балалар)» ма-

мандығы бойынша 
ғылыми зерттеулерге 

қатысудың 
техникалық деңгейі. 

Іскерлігі мен дағдылары:  

1. Ғылыми зерттеулерде заманауи ақпараттық технологияларды 
және дәлелді медицина қағидаттарын пайдалану іскерлігі. 
2. Белгіленген стандартты операциялық рәсімдерге, 

хаттамаларға, жоспарларға және зерттеу әдістеріне сәйкес «Рев-
матология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша ғылыми 

зерттеулерді орындау іскерлігі. 
3. Заманауи компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, 
статистикалық өңдеуді жүзеге асыру іскерлігі. 

4. Жариялауға ғылыми деректерді дайындау іскерлігі. 
5. Ғылыми есептерді ресімдеу іскерлігі. 

Білімі: 

1. Дәлелді медицина қағидаттары. 
2. Ғылыми зерттеулерді нормативтік құықықтық реттеу 
қағидаттары. 

3. Денсаулық сақтау саласындағы зерттеулерді этикалық реттеу 
қағидаттары. 

4. Заманауи ақпараттық технологиялар. 
5. Жалпы медициналық статистика. 

Жеке құзыреттілікке 

қойылатын талаптар 

1. Логикалық және сыни ойлау қабілетінің дағдылары, дәлелдей 
білу және шешіміне аргумент таба білу, ауызша және жазбаша 

нысанда өзінің ойын дұрыс  және логикалық тұрғыдан оңтайлы 
қорытындылай білу дағдылары.  

2. Шығармашыл ұжымда жұмыс істей білу іскерлігі.  
3. Шебер сөйлеу білу дағдылары.  
4. Ақпарат мен білімін жүйеге келтіре білу іскерлігі.  

5. Ақпаратты талдау және синтездеу дағдылары.  
6. Кәсіби қызметте өз бетінше шешім қабылдай білу іскерлігі. 

7. Ағылшын тіліндегі ғылыми әдебиетті оқи білу және түсіне 
білу дағдылары. 
8. Кәсіби қызметте дербес шешім қабылдай білу іскерлігі. 

9. Өзінің одан әрі кәсіби дамуын жобалай білу іскерлігі.  
10. Ғылыми еңбектер мен жариялымдарды жаза білу дағдылары.  

11. Халықаралық конференцияларға, съездерге, конгрестерге 
және т.б. тұрақты қатысу дағдылары.  

«Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша ғылыми қызметкер»  

кәсібінің карточкасы. 

Кәсіп коды 2224 

Кәсіп атауы «Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша ғылы-

ми қызметкер» . 
СБШ бойынша 7.3. В 
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біліктілік деңгейі 

БА бойынша біліктілк 

деңгейі 

- 

Кәсіби білім деңгейі  «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша соңғы 
5 жылда 216 сағат көлемінде біліктілікті арттыру. 

7.2.В деңгейінен төмен емес мамандық бойынша жұмыс 
тәжірибесі кемінде 3 жыл, оның ішінде үздіксіз кемінде 2 жыл. 

Еңбек функциялары 1) «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 

ғылыми зерттеулерге қатысудың талдамалық деңгейі. 

1-еңбек функциясы  
 
«Ревматология (ере-

сектер, балалар)» ма-
мандығы бойынша 

ғылыми зерттеулерге 
қатысудың 
талдамалық деңгейі 

Іскерлігі мен дағдылары:  

1. Логикалық және сыни ойлау қабілетінің дағдылары, дәлелдей 
білу және шешіміне аргумент таба білу дағдылары.  

2. Ғылыми зерттеулерде заманауи ақпараттық технологияларды 
және дәлелді медицина қағидаттарын пайдалану дағдылары. 

3.Белгіленген стандартты операциялық рәсімдерге, хаттамаларға, 
жоспарларға және зерттеу әдістеріне сәйкес «Ревматология 
(ересектер, балалар)» мамандығы бойынша ғылыми зерттеулерді 

орындау дағдылары. 
4. Заманауи компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, 

статистикалық өңдеуді жүзеге асыру дағдылары, статистикалық 
талдау нәтижелерін жасай білу іскерлігі. 
5. Жариялауға ғылыми деректерді дайындау және ғылыми 

жарияланымдарды жазу іскерлігі. 
6. Ғылыми есептерді ресімдеу іскерлігі. 

7. Зерттеу нәтижелерін ұсыну іскерлігі. 

Білімі: 

1. Ғылыми зерттеулердің халықаралық және ұлттық 

стандарттары, ғылыми зерттеулер саласындағы нормативтік 
құқықтық актілер. 
2. Ревматологиядағы этикалық реттеу тәртібі мен принциптері. 

3. Ревматология саласында ғылыми зерттеулер жүргізу тәртібі. 
4. Ревматология саласындағы ғылыми зерттеулердің бастапқы 

(сипаттамалық және талдамалық) әдістері. 
5. Жалпы және медициналық статистика. 

«Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша ғылыми қызметкер»  

кәсібінің карточкасы. 

Кәсіп коды 2224 

Кәсіп атауы «Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша ғылы-

ми қызметкер» . 
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі 

7.4.В 

БА бойынша біліктілк 
деңгейі 

- 

Кәсіби білім деңгейі  «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша соңғы 
5 жылда 216 сағат көлемінде біліктілікті арттыру. 

7.3.В деңгейінен төмен емес мамандық бойынша жұмыс 
тәжірибесі кемінде 3 жыл, оның ішінде үздіксіз кемінде 2 жыл. 

Практика 5 жылдан астам болмаған кезде «Ревматология 
(ересектер, балалар)» мамандығы бойынша қайта даярлықтан 
өту. 

Еңбек функциялары 1) «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
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дербес зерттеулер жүргізу. 

1-еңбек функциясы  

 
«Ревматология 

(ересектер, балалар)» 
мамандығы бойынша 
дербес зерттеулер 

жүргізу 

Іскерлігі мен дағдылары:  

1. Ғылыми зерттеулерде заманауи ақпараттық технологияларды 
және дәлелді медицина қағидаттарын пайдалану дағдылары. 

2. Проблемаларды айқындау, зерттеу мәселесін қою және 
«Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
зерттеу жобаларының өзектілігін негіздеу іскерлігі. 

3. Зерттеу мақсаттары мен міндеттерін, гипотездерді 
қалыптастыру, зерттеу дизайндарын жасау және «Ревматология 

(ересектер, балалар)» мамандығы бойынша зерттеу әдістерін 
таңдау іскерлігі. 
4. Ғылыми жобаларды жазу және грантқа өтінім беру іскерлігі. 

5. Белгіленген хаттамаларға, жоспарларға және зерттеу 
әдістеріне сәйкес, оның ішінде  зерттеудің жекелеген 

бағыттарына жауапты ретінде (жауапты орындаушы) 
«Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
ғылыми зерттеулерді орындау дағдылары. 

6. Деректерді статистикалық өңдеуді жүзеге асыру дағдылары. 
7. Жариялауға ғылыми деректерді дайындау және ғылыми 

жарияланымдарды жазу дағдылары. 
8.  Ғылыми есептерді дайындау және ресімдеу, зерттеу 
нәтижелерін ұсыну дағдылары. 

 

Білімі: 

1. Ғылыми зерттеулердің халықаралық және ұлттық 

стандарттары, ғылыми зерттеулер саласындағы нормативтік 
құқықтық актілер. 

2. Денсаулық сақтау саласындағы зерттеулерді  этикалық реттеу 
тәртібі мен принциптері. 
3. Ревматология саласында ғылыми зерттеулер жүргізу тәртібі. 

4. Ревматология саласындағы ғылыми зерттеулердің бастапқы 
(сипаттамалық және талдамалық) және екінші (жүйелі шолулар, 

мета-талдаулар) әдістері. 
5. Биостатистика. 

«Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша ғылыми қызметкер»  

кәсібінің карточкасы. 

Кәсіп коды 2224 

Кәсіп атауы «Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша ғылы-

ми қызметкер»  

СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі 

8. 

БА бойынша біліктілк 

деңгейі 

- 

Кәсіби білім деңгейі  PhD-докторантура (аспирантура, докторантура)/ оқу немесе 
ғылыми дәрежесі. 

Практика 5 жылдан астам болмаған кезде «Ревматология 
(ересектер, балалар)» мамандығы бойынша қайта даярлықтан 
өту.  

7.2.В деңгейінен төмен емес мамандық бойынша жұмыс 
тәжірибесі кемінде 3 жыл, оның ішінде үздіксіз кемінде 2 жыл. 

Еңбек функциялары 1) «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 

зерттеу жобаларын әзірлеу және ұйымдастыру. 
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1-еңбек функциясы  

 
«Ревматология 

(ересектер, балалар)» 
мамандығы бойынша 
зерттеу жобаларын 

әзірлеу және 
ұйымдастыру 

Іскерлігі мен дағдылары:  

1. Проблемаларды айқындау, зерттеу мәселесін қою және 
«Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 

зерттеу жобаларының өзектілігін негіздеу дағдылары. 
2. Зерттеу мақсаттары мен міндеттерін, гипотездерді 
қалыптастыру, зерттеу дизайндарын жасау және «Ревматология 

(ересектер, балалар)» мамандығы бойынша зерттеу әдістерін 
таңдау дағдылары. 

3. Ғылыми жобаларды жазу және грантқа өтінім беру 
дағдылары. 
4. Ғылыми зерттеу хаттамалары мен жоспарын әзірлеу 

дағдылары. 
5. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 

ғылыми зерттеулер әдіснамасын әзірлеу дағдылары. 
6. «Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 
ғылыми зерттеулерді, оның ішінде зерттеу басшысы, жоба 

менеджері ретінде ұйымдастыру және жүргізу дағдылары. 
7. Деректерді статистикалық өңдеуді жүзеге асыру дағдылары. 

8. Ғылыми жарияланымдарды жазу және рецензиялау 
дағдылары. 
9. Ғылыми есептерді жазу және рецензиялау дағдылары. 

10. Зерттеу қызметі шеңберінде кешенді пәнаралық, 
сектораралық проблемаларды шешу іскерлігі.  

Білімі: 

1. Ғылыми зерттеулердің халықаралық және ұлттық 
стандарттары, ғылыми зерттеулер саласындағы нормативтік 
құқықтық актілер. 

2. Денсаулық сақтау саласындағы зерттеулерді  этикалық реттеу 
тәртібі мен принциптері. 

3. Ревматология саласында ғылыми зерттеулер жүргізу тәртібі. 
4. Ревматология саласындағы ғылыми зерттеулердің бастапқы 
(сипаттамалық және талдамалық) және екінші (жүйелі шолулар, 

мета-талдаулар) әдістері. 
5. Биостатистика. 

6. Ғылыми зерттеулер менеджменті. 
7. Ғылыми зерттеулерге қаржыландыруды іздеу және тарту. 
Фандрайзинг. 

СБШ шеңберінде 

басқа да кәсіптермен 
байланыс  

2221 

2221 
 

2310 
 
2223 

2223 

Ревматолог дәрігер (ересектер, балалар). 

«Ревматология (ересектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сарапшы дәрігер . 

«Ревматология (ересектер, балалар) мамандығы бойынша 
ғылыми қызметкер» . 
Ревматологиялық бөлімше/кабинет меңгерушісі. 

Штаттан тыс бас (қаланың/ауданның; облыстың, 
республиканың) ревматологы. 

Кәсіби стандарттың техникалық деректері 

Әзірленді  

Нұсқа нөмірі және 

шығарылған жылы  

1-нұсқа, 2014 жыл 

Қайта қараудың 
болжамды мерзімі  

2016 жыл 
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