
 

«Тіс және ауыз қуысының шырышты қабығының ауруларын емдеу және алдын алу» пәні 
бойынша Ұлттық біліктілік тестілеуге арналған тест спецификациясы 

 
1. Мақсаты: Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтарды 
аттестаттау барысында Ұлттық біліктілік тестілеуге арналған тест тапсырмаларын әзірлеу үшін 
құрастырылған. 
2. Мiндетi: Педагогтардың біліктілік деңгейінің біліктілік талаптарға сәйкестігін анықтау.  
3. Мазмұны: «09110100 – Стоматология» мамандығы, 3W09110101 - Стоматологиялық 
гигиенашы, 4S09110102 – Дантист, 4S09110103 - Стоматолог-дәрігердің көмекшісі 
біліктіліктеріне арналған «Тіс және ауыз қуысының шырышты қабығының ауруларын 
емдеу және алдын алу» пәні бойынша педагогтарды аттестациялауға арналған тест. 

№ Тақырып № Тақырыпша 
01 Стоматологиялық ауруларды 

тексеру әдістері  
01 Стоматологиялық ауруларды тексерудің негізгі 

әдістері  
02 Стоматологиялық ауруларды тексерудің 

қосымша әдістері 
02 Тістің катты тіндерінің кариес 

емес аурулары 
03 Тістің катты тіндерінің шыққанша бұзылуы 
04 Тістің катты тіндерінің шыққаннан кейін 

бұзылуы 
03 Тіс кариесі 05 Кариестің этиологиясы мен жіктелуі 

06 Дақ кезіндегі кариес. Клиникасы. Емі 

07 Орташа кариес. Клиникасы. Емі 

08 Терең кариес. Клиникасы. 
Емі 

04 Пульпа аурулары  09 Пульпиттің этиологиясы мен жіктелуі 

10 Жедел пульпит 

11 Созылмалы пульпит 

12 Созылмалы пульпиттің асқынуы 

13 Пульпиттерді емдеу әдістері 

05 Периодонт аурулары  14 Периодонтиттің этиологиясы мен жіктелуі  

15 Жедел периодонтит 

16 Созылмалы периодонтит  

17 Созылмалы периодонтиттің асқынуы 

18 Периодонтиттегі рентген диагностика  

19 Периодонтитті емдеу әдістері 

Мәнмәтіндік тапсырмалар (мәтін, кесте, графика, статистикалық ақпараттар, суреттер және 
т.б). 

 
4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы: 
Ұрық физиологиясы. Жүктілік кезіндегі әйел ағзасындағы өзгеруі. 
Жүктілік диагностикасы және жүктілікті жүргізу.  
Жүкті әйелдердің құсуы. Преэклампсияның жеңіл және ауыр дәрежесі. Эклампсия. Жүктіліктің 
үзілу қаупі. Басталған түсік. Жүрістегі түсік. Мерзімінен  асқан жүктілік. Босанудың 
физиологиясы. Қауіпсіз аналық.  



 

Нәрестенің жамбаспен келуі. Босанғаннан кейінгі септикалық асқынулар: Хориоамнионит. 
Босанғанан кейінгі  жара. Эндометрит.   
Сепсис, септикалық шок. Акушерияліқ қан кетулер. Плацентаның жатуы. Қалыпты орналасқан 
плацентаның мерзімінен бұрын бөлінуі. Босанғаннан кейінгі кезең патологиясы.  
Әйел жыныс мүшелерінің қабыну аурулары. Ерекшеліксіз емес және ерекшелікті этиология.  
Гинекологиядағы іштеспе: Эктопиялық жүктілік.Аналық бездің апоплексиясы. Аналық без ісігі 
аяқтарының бұралуы.  
 
5. Тесттің бір нұсқасындағы тест тапсырмаларының қиындығы: Тест тапсырмаларының 
қиындығы 3 деңгейде беріледі: базалық деңгейде (A) – 25 %; орташа деңгейде (B) – 50 %; 
жоғары деңгейде (C) – 25 %. 
Базалық деңгейдегі тест тапсырмалары қарапайым білім мен дағдыларын пайдалануға, 
түсушінің ең төменгі дайындық деңгейіне баға беруге, белгілі бір нұсқаулардың көмегімен 
әрекеттерді орындауға, қарапайым дәлелдер мен ұғымдарды пайдалануға негізделген. 
Орташа деңгейдегі тест тапсырмалары негізгі білім мен дағдыларын дұрыс пайдалануға, жаңа 
жағдайларда қарапайым модельдерді тануға, деректерді талдау мен салыстыруға, жүйелеуге, 
дәлелдерді қолданып, ақпаратты жалпылау мен қорытынды жасау қабілеттерін бағалауға 
негізделген. 
Жоғары деңгейдегі тест тапсырмалары неғұрлым күрделі білім мен дағдыларын пайдалануды, 
тапсырмалардың күрделі модельдерін тануды, мәселелерді шешу үшін білім мен дағдыларын 
біріктіруді, күрделі ақпаратты немесе деректерді талдауды, пайымдауды, тұжырымдарды 
негіздеуге бағытталған. 
 
6. Тест тапсырмаларының формалары: Бір дұрыс жауапты және бір немесе бірнеше дұрыс 
жауапты таңдауға арналған жабық формадағы тест тапсырмалары. 
 
7. Тест тапсырмаларын орындау уақыты: 
Бір тапсырманы орындаудың орташа ұзақтығы 1,5 – 2 минутты құрайды. 
 
8. Бағалау: 
Аттестация кезінде тестілеудің жиынтық балы есептелінеді. 
Бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауап таңдалған тапсырма үшін ‒ 1 балл, дұрыс 
орындалмаған тапсырмаға ‒ 0 балл алады. 
Бірнеше жауап нұсқасынан барлық дұрыс жауаптар үшін ‒ 2 балл, жіберілген бір қате үшін – 1 
балл, екі және одан көп қате жауап үшін – 0 балл беріледі. 
 
9.Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 
Негізгі әдебиет: 
1. Терапевтическая стоматология: рук-во к практическим занятиям: учебное пособие / Ю.М. 
Максимовский, А.В. Митронин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.; 
2. Фантомный курс терапевтической стоматологии / учебник А.И. Николаев, Л.М. Цепов. - М.: 
МЕДпресс-информ, 2009.; 
3. Стоматология: учебник / под ред. Н.Н. Бажанова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2008. 4. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей 
зубов. Эндодонтия : рук-во к практическим занятиям : учеб. пособие : [рек. ГБОУ ДПО "Рос. 
мед. акад. последипломного образования"] / Ю.М. Максимовский, А.В. Митронин ; под общ. 
ред. Ю.М. Максимовского. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2016. 
Қосымша әдебиет: 
1. Боровский Е.В. Клиническая эндодонтия. – М., 2003. 
2. Боровсий Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. — М., 2007.; 
3. Максимовский Ю.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии (атлас) – М., 2005.; 
4. Скорикова Л.А. Пропедевтика стоматологических заболеваний. — Ростов-на-Дону, 2002. 
 


