
 

«Мейіргер ісі негіздері» 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: «09120100 - Емдеу ісі» мамандығы, 4S09120101 – Фельдшер біліктілігі, 
«09130200 - Акушерлік іс» мамандығы, 4S09130201 – Акушер біліктілігі және «09130100 - 
Мейіргер ісі» мамандығы, 3W09130101 - Күту ісінің кіші мейіргері, 3W09130102 – 
Массажист, 4S09130103 - Жалпы практикадағы мейіргер біліктіліктеріне арналған 
«Мейіргер ісі негіздері» пәні бойынша педагогтарды аттестациялауға арналған тест.   

№ Тақырып № Тақырыпша 
01 Мейіргер ісінің  мазмұны 01 Мейіргер  ісінің теориясы мен модельдері 

02 Мейіргерлік  істегі қарым-қатынас  

03 Мейіргерлік  процесс 

02 Медициналық көмекті 
ұйымдастыру 

04 Қабылдау бөлімшесі мейіргерінің  міндеттері. 
Пациентті ауруханаға қабылдау 

03 Жұқпа қауіпсіздігі 05 Аурухана  ішілік жұқпалы аурудың алдын алуын 
бақылау және қауіпсіздік шаралары 

06 Медициналық мекемелердегі санитарлы-эпидемияға 
қарсы шаралар. Зарарсыздандыру. Залалсыздандыру  

04 Пациентке  және 
мейіргерлерге   арналған 
қауіпсіз ауруханалық орта 

07 Емдеу бөлімшелер ішінде  пациенттерді  қауіпсіз 
тасымалдау. Пациентті төсекке орналастыру 

08 Пациентті  көтеру, ауыстыру және сүйемелдеу 
кезіндегі қауіпсіз техникалық әдістері 

05 Жеке бас тазалығын  
жүргізгенде пациентке көмек 
көрсету 

09 Өзіне-өзі қызмет ету тапшылығы бар пациенттерге 
күтім көрсету прицинптері 

06 Пациенттің  тамақтануы 
және тамақтандыру 

10 Медициналық мекемелерде емдік тамақтануды 
ұйымдастыру 

07 Пациенттің  функциональды 
жағдайын бағалау 

11 Дене қызуын өлшеу. Тыныс алуды бақылау. Қан 
қысымын өлшеу. Тамыр соғуды зерттеу 

8 Қан айналысына әсер ететін 
шаралар 

12 Қарапайым  физиотерапиялық емшараларды 
қолдану 

9 Лабораториялық зерттеу 
әдістеріне науқасты 
дайындау және биологиялық 
материалдарды алу 

13 Лабораториялық зерттеу әдістеріне пациентті 
дайындау және зәр мен нәжісті жинау 

14 Пациенттерге эндоскопиялық  және 
рентгенологиялық зерттеулерге дайындау 

10 Дәрілік емнің әдістері мен 
тәсілдері 

15 Дәрі – дәрмектердің негізгі топтары              
Дәрі- дәрмектерді жазып алу, сақтау, үлестіру және 
есептеу 

16 Дәрі- дәрмектерді энтеральды және сыртқа қолдану 
әдістері 

17 Тері ішіне,тері астына, бұлшық етке инъекцияларын 
орындау іс – әрекеттері 



 

18 Көк тамырға инъекцияны жасауды және көк 
тамырға сұйықтықты тамшылатып енгізуді орындау 
іс –әрекеттері 

19 Көктамырдан қан алу іс-әрекетін орындау. Венозды 
катетрмен жұмыс жасау ережесі 

11 Реабилитология негіздері 20 Реабилитология негіздері. Реабилитацияның негізгі 
әдістері. Медициналық реабилитацияның кезеңдері 

21 Тірек –қимыл аппаратының зақымдануындағы 
реабилитация 

22 Жүрек –қан тамырлар жүйесі ауруларындағы 
реабилитация 

23 Пациенттің шеткері жүйке жүйесінің аурулары және  
зақымдануындағы реабилитация 

12 Паллиативті  көмек  24 Паллиативті  көмекті ұйымдастыру 

25 Паллиативтік    пациенттерге стационар    және үй 
жағдайында бақылау және күтім көрсету 

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

 
4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы: 
Мейіргер ісінің  мазмұны. Мейіргер ісінің теориясы мен модельдері. Мейіргерлік  істегі. 
Мейіргерлік  процесс қарым-қатынас.Медициналық көмекті ұйымдастыру. Қабылдау бөлімшесі 
мейіргерінің  міндеттері. Пациентті ауруханаға қабылдау.Жұқпа қауіпсіздігі. Аурухана  ішілік 
жұқпалы аурудың алдын алуын бақылау және қауіпсіздік шаралары. Медициналық 
мекемелердегі санитарлы-эпидемияға қарсы шаралар. Зарарсыздандыру. Залалсыздандыру. 
Пациентке  және мейіргерлерге арналған қауіпсіз ауруханалық орта. Емдеу бөлімшелер ішінде  
пациенттерді  қауіпсіз тасымалдау. Пациентті  төсекке орналастыру. Пациентті  көтеру, 
ауыстыру және сүйемелдеу кезіндегі қауіпсіз техникалық әдістері.Жеке бас тазалығын  
жүргізгенде пациентке көмек көрсету. Өзіне-өзі қызмет ету тапшылығы бар пациенттерге күтім 
көрсету прицинптері. 
Пациенттің  тамақтануы және тамақтандыру. Медициналық мекемелерде емдік тамақтануды 
ұйымдастыру.Пациенттің  функциональды жағдайын бағалау. Дене қызуын өлшеу. Тыныс 
алуды бақылау. Қан қысымын өлшеу. Тамыр соғуды зерттеу. Қан айналысына әсер ететін 
шаралар. Қарапайым  физиотерапиялық емшараларды қолдану. Лабораториялық зерттеу 
әдістеріне науқасты дайындау және биологиялық материалдарды алу. Лабораториялық зерттеу 
әдістеріне пациентті дайындау және зәр мен нәжісті жинау. Пациенттерге эндоскопиялық  және 
рентгенологиялық зерттеулерге дайындау. Дәрілік емнің әдістері мен тәсілдері. Дәрі – 
дәрмектердің негізгі топтары. Дәрі- дәрмектерді жазып алу, сақтау, үлестіру және есептеу. Дәрі- 
дәрмектерді энтеральды және сыртқа қолдану әдістері. Тері ішіне,тері астына, бұлшық етке 
инъекцияларын орындау іс – әрекеттері. Көктамырдан қан алу іс-әрекетін орындау. Венозды 
катетрмен жұмыс жасау ережесі. Көк тамырға инъекцияны жасауды және көк тамырға 
сұйықтықты тамшылатып енгізуді орындау іс –әрекеттері.Реабилитология негіздері. 
Реабилитология негіздері. Реабилитацияның негізгі әдістері. Медициналық реабилитацияның 
кезеңдері. Тірек –қимыл аппаратының зақымдануындағы реабилитация. Жүрек –қан тамырлар 
жүйесі ауруларындағы реабилитация. Пациенттің шеткері жүйке жүйесінің аурулары және 
зақымдануындағы реабилитация.Паллиативті  көмек. Паллиативті  көмекті ұйымдастыру. 
Паллиативтік пациенттерге стационар және үй жағдайында бақылау және күтім көрсету. 
 



 

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 әдебиеттер: 
1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского 
дела». Учебное пособие для медицинских училищ и колледжей, 2 издание, изд. «ГЭОТАР – 
Медиа», 2012. 
2. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела:– 2 издание М., 
ГЭОТАР – Медиа, 2010 г. 
3. Кулешова Л. И. «Основы сестринского дела»: курс лекций, сестринские технологии (издание 
2-ое), Ростов-на-Дону, Феникс, 2011 г. 
4. Обуховец Т.П. «Основы сестринского дела» Практикум. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010 
(издание 10-ое, стереотипное) под редакцией К.М.Н. Б.В Кабарухина. 
5. Широкова Н.В. и др. «Основы сестринского дела»: Алгоритмы манипуляций: учебное 
пособие М. ГЭОТАР – Медиа, 2009 г. 
6. Яромич И.В. «Сестринское дело и манипуляционная техника», Минск, 2010 г.  
7. Сборник стандартов сестринских технологий по дисциплине «Основы сестринского дела». 
Нурманова М.Ш., Матакова Ж.Т., Бейскулова Э.Т., г. Алматы «Sunnur» ТОО, 2011 г. 
8. Мейірбикелік іс негіздері. С. Қ. Муратбекова – Астана, 2007 г. 
9. Мейірбике ісі негіздері пәне бойынша мейірбикелік технологиялар стандарттарының жинағы 
М.Ш. Нурманова, Ж.Т. Матакова, Э.Т. Бейскулова, Қарағанды: ЖК «Ақ Нұр баспасы», 2012 ж. 
10. Основы сестринского дела. Скворцов В. Ростов –на Дону «Феникс» 2008г. 
11. Манипуляции в сестринских деле. Учебное пособие Чижа.А.Г. «Феникс» 2010г. 
12. Медицинская реабилитация. П/ред. Епифанова. 18-19г. (Казах. яз.) Под ред. А.В. 
Епифанова, Е.Е. Ачкасова, В.А. Епифанова; Пер. на казах. Ш.Ш. Жалмаханова; Под ред. А.Н. 
Саржановой ГЭОТАР-Медиа 2019 



 

13. Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа, глаза и его придаточного аппарата 
(направление подготовки 34.02.01 (060501) под ред. А. Ю. Овчинникова ГЭОТАР-Медиа 2019 
14. Онкология : учебник. — 2-е изд., испр. и доп. под ред. О. О. Янушевича, Л. З. Вельшера , Г. 
П. Генс, А. Ю. Дробышева  ГЭОТАР-Медиа 2019 
15. Технологии выполнения простых медицинских услуг. М. А. Шарочева, В. А. Тихомирова 
ГЭОТАР-Медиа 2020 
Қосымша әдебиеттер: 
1. Осипова В.Л. «Внутрибольничная инфекция»: учебное пособие М. ГЭОТАР – Медиа, 2012 г. 
2. Основы сестринского дела. Ситуационные задачи: практикум. Морозова Г.И. – М., 2009 г. 
3. О.Н. Страцкевич, Н.Ф. Багдасарова, Сестринское дело в гериатрии, Минск, 2010 г. 
4. В.Л. Осипова, Внутрибольничная инфекция, учебное пособие для медицинских училищ и 
колледжей. Москва, изд. группа «ГЭОТАР – Медиа», 2012 г. 
5. З.Е.Сопина, И.А.Фомушкина, Э.О.Костюкова, Современная методология сестринского дела. 
Москва, изд. группа «ГЭОТАР – Медиа», 2009 г. 
6. С. Санов Наүқасадамдарды жалпы күту. Қарағанды, 2013 ж. 
7. Н.Ю.Корягина, Н.В.Широкова, Ю.А.Наговицина, Е.Р.Шилина, В.Р.Цымбалюк. 
Мамандандырылған медбикелік күтімді ұйымдастыру. Мәскеу,изд. «ГЭОТАР – Медиа», 2015 г. 
8. Л.Т.Кулимова  Коммуникация негіздері. Қарағанды, 2012 ж. 
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