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Кіріспе 
 
Қазақстан Республикасының қолданысындағы жүкті әйелдер мен балаларды 
патронаждық қарауды реформалаудың және ДДСҰ мен БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ) 
ұсынған жүкті әйелдер мен ерте жастағы балаларға патронаждық қызметтің әмбебап 
жетілдірілген моделін енгізудің Пилоттық жобасы  ЮНИСЕФ-тің қолдауымен 2015 
жылдың екінші жартысында Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрлігінің  
(ҚР ДСМ) бастамасымен жүзеге асты.  
  

2016-2017 жылдары Қызылорда облысының үш емханасында Жаңа модельдің Пилоттық жобасы 
іске асырылды. Осы уақыт аралығында патронаждық қызметтің құрылымы өзгерді,бастапқы 
медициналық-санитарлық көмектің (БМСК) мультидисциплинарлық командасындағы мамандар:  
патронаждық мейіргерлердің, жалпы тәжірибедегі дәрігерлердің, әлеуметтік қызметкерлердің  
кәсіби құзыреттіліктері мен қызметтік міндеттері  қайта қаралды. 
 
Патронаждық қызметкерлердің кәсіби өсуіндегі  оқыту мен қолдау ЮНИСЕФ-тің ұлттық 
эксперттерімен сыртқы және ішкі қолдау курацияларын\супервизияларыненгізу арқылы  біріншілік 
және үздіксіз оқыту жолымен жүргізілді. ЮНИСЕФ-тің дүниежүзіндегі барынша дәлелденген 
практикасы негізінде ISSA Халықаралық Ассоциациясымен бірлесіп ЮНИСЕФ-тің 16 ақпараттық 
модульдері және қосымша ақпараттық карталары құрастырылды.  
 
Пилоттық жоба нәтижелері патронаждық қызметтің жаңа моделінің тиімділігін дәлелдеді: жүкті 
әйелдерді үй жағдайында ерте бақылауға алуды қамту, денсаулыққа  қауіпті үш белгі жөнінде білетін 
жүкті әйелдер үлесі, тек ана сүтімен тамақтанатын жас нәрестелер саны жоғарылады;сәбилер және 
балалар өлімі көрсеткіштері төмендеді;отбасыларының  патронаждық қызметке қанағаттану 
деңгейлері өсті.      
 
2017 жылы патронаждық қызметтің әмбебап жетілдірілген моделінің пилоттық технологиясын  
ҚР-дағы  басқа да БМСК ұйымдарына   трансферлеудің тиімді механизмін құру қажеттігі туындады, 
технологияны трансферлеуді енгізудің бірегей схемасын құру және бірегей құралдар мен 
технологияларды қолданып оқыту жөніндегі  мәселелер  жедел көтерілді.  
 
Патронаждық қызметтің әмбебап жетілдірілген моделін пилоттық негізде енгізуді жалғастыру   
жоғары медициналық колледждердің клиникалық базалары болып табылатын-практикалық 
денсаулық сақтау ұйымдарында мейіргерлік қызметті басқарудың жаңа моделін құрастыру және 
енгізу бойынша  пилоттық жобаны іске асыру аясында іске асты.   
 
Жоба 2017 жылы тамызда ҚР ДСМ  және Денсаулық сақтауды дамыту Республикалық орталығының 
(ДСДРО) бастамасымен және «Қазақстан медициналық колледждер Одағы» ЗТБ-нің үйлестіруімен 
Қазақстанның 7 аймағының 9 емханасында орындалды.   
 
Қазақстанның 9 емханасында пилоттық жобаны  тарату нәтижелері практикалық денсаулық сақтау 
ұйымдарына жаңа патронаждық модельді енгізудің бірегей қадамдық технологиясы мен құралдары 
жазылған әдістемелік нұсқаулықтар құрастыру қажеттігін көрсетті. 2017 жылдың желтоқсанында ҚР-
да педиатриялық көмек көрсетудің жаңа ұлттық Стандарты қабылданды, онда әмбебап 
жетілдірілген патронаждық модельді республиканың барлық аймағында қолдануды бастауға нұсқау 
берілген. 2018 жылы ДСДРО және Қазақстанның медициналық колледждер Одағы мен ЮНИСЕФ-
тің бірлесуімен жүкті әйелдер мен ерте жастағы балаларды патронаждық қараудың әмбебап 
жетілдірілген моделін БМСК ұйымдарына енгізу үшін әдістемелік нұсқаулықтар құрастырылды.  
 
2017 жылдың қазанында Бурабайда жоғары медициналық колледждерде мейіргерлерді даярлау 
бағдарламаларына ЮНИСЕФ-тің біріздендірілген оқу модульдерін енгізу жөнінде ЮНИСЕФ, ДСДРО 
және Қазақстанның медициналық колледждер Одағының біріккен семинар-кеңесі өткізілді. Осы 
әдістемелік нұсқаулықтар аталған семинар-кеңестің ұсыныстарын  іске асыру нәтижесі болып 
табылады.  
 
Қазақстан Республикасы тұрғындарының денсаулығын жақсартуға бағытталған, барынша 
дәлелденген клиникалық практиканы іске асыру үшін, қажетті базалық және кәсіби құзыреттіліктерді 
меңгерген, жоғары біліктілікті мейіргерлерді даярлауда   әдістемелік нұсқаулықтар медициналық 
колледждердің мейіргер ісі оқытушыларына көмек береді деп авторлар үміттенеді.  
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1-ші тарау 
 
Білім беру бағдарламасын құрастыруда және іске асыруда 
ЮНИСЕФ-тің ақпараттық модульдерін тиімді қолдану 
бойынша нұсқаулықтар  

 
 

 

Әрқашан,қандай ақпаратты, қандай көлемде және қандай оқу курсына енгізу жөнінде 
ойланғанымызда, біздің алдымызда білім бағдарламасының ескірген, мазмұнға негізделген 
(content-based model)  идеологиялық моделін қолдану жөніндегі потенциалды «алдану» тұрады.   
  
Білім берудің бұл –алғашқы, тарихи моделі тек бағдарламаның мазмұнына негізделеді.   Сондықтан, 
білім бағдарламасын құрастыруда жекелеген пәндерге бөлінген бағдарламаның мазмұнын анықтау  
негізге алынады. Контентті модельге сәйкес, білім беру-осы мазмұнды беру, яғни оқытушыдан 
студентке жеткізу болып табылады. Сондықтан, білімді бағалау студенттердің қажетті мазмұнды 
көбінесе жай есте сақтау немесе түсіну деңгейінде игеруін бағалауға құрылады. Тиісінше, мазмұнға 
ғана бағытталған білім беруде мазмұнның қалай берілетініне, оқыту әдістеріне аса көңіл бөлінбейді, 
білім беруде басты рольді оқытушы атқарады. Басқаша айтқанда, білім берудің контентті моделінде 
көпшілік жағдайда «кіріске» көңіл бөлінеді.  
 
Білім беру бағдарламасының  құзыреттілікке негізделген моделінде (competence-based 
model),керісінше, «процеске» және  «шығысқа» көңіл бөлінеді.  
 
«Шығысқа» көңіл бөлу- білім бағдарламасы оқу орнын бітірушінің жұмыс жасайтын ұйымындағы 
одан талап етілетін қызметтік нұсқаулықтарды,  мәдениетті, кәсіби іс-әрекетке дайын болатын   
құзыреттіліктерді (білім, дағды, қарым-қатынас) белгілейді. Әдетте құзыреттіліктер барынша кең 
ауқымда жазылады және оқыту нәтижесі барынша нақты ашылады. 
 
Сондықтан, медициналық колледждердің құзыреттілікке негізделген білім бағдарламасын 
құрастырушылар ең алдымен, денсаулық сақтау саласының ағымдағы жағдайын және даму 
тенденциясын зерделеуі қажет. Бұл оларға  болашақ оқу орнын бітірушінің жұмыс орнында неге 
кезігетінін түсінуге көмектеседі.  
 
Жүкті әйелдерге және ерте жастағы балаларға патронаждық қызмет көрсетудің әмбебап 
жетілдірілген моделіне қатысты атқарылатын жұмыстар  ҚР ДСМ-нің «Қазақстан Республикасында 
педиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыру Стандартын бекіту туралы» 2017 жылғы 29 
желтоқсандағы №1027 және «Қазақстан Республикасында бастапқы медициналық-санитарлық 
көмекті дамытудың 2018-2022 жылдарға арналған негізгі бағыттарын бекіту туралы» 2018 жылғы 27 
шілдедегі №461 бұйрықтарымен ресми түрде бекітілді. 
 
Патронаждық қызметтің әмбебап жетілдірілген моделін енгізу бойынша пилоттық жоба аясында 
құрастырылған операционалдық процедуралар стандарты патронаждық мейіргердің кәсіби 
құзыреттіліктеріне қойылатын талаптарды айқындайды және оқыту нәтижесін құрастырудың негізі 
болып табылады.  
 
Сондықтан, авторлар әдістемелік нұсқаулықтарда ЮНИСЕФ-тің қандай ақпараттық модульдерін, 
қандай оқу модульдеріне немесе пәндерге енгізу қажеттігін көрсетумен ғана шектелмей, 
патронаждық қызметтің әмбебап жетілдірілген моделі бойынша оқыту нәтижелерін де құрастырды.   
 
Мейіргерлердің оқу бағдарламаларымен жұмыс жүргізу барысында авторлар, патронаждық 
қызметтің әмбебап жетілдірілген моделін мейіргерлердің қолданбалы бакалавриат (Ұлттық біліктілік 
аясының 5 деңгейі) деңгейінде, сол сияқты техникалық және кәсіби білім (Ұлттық біліктілік аясының 
4 деңгейі) деңгейінде де ұсынылуы  қажет деген шешімге келді.  
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Мейіргерлердің аталған біліктілік  деңгейлері құзыреттілік деңгейімен ерекшеленетін болғандықтан,  
ЮНИСЕФ-тің бір ақпараттық модулін бірдей атаудағы оқу модульдеріне\пәндерге қолданған 
жағдайда, оқыту нәтижесі бірдей болуы немесе айырмашылықтар болуы  мүмкін. Айырмашылықтар 
мазмұн бойынша да, сол сияқты Блумның когнитивті домен, Симпсонның психомоторлық домен, 
Кратуолдың аффективті домен  таксономияларының деңгейіне сәйкес болуы мүмкін.  
 
«Процеске» көңіл бөлу- құзыреттілікке негізделген білім бағдарламасы әр студенттің жеке даму 
процесіне бағытталады және алған білім мен есте сақталған фактілер терминімен емес, іс-әрекет 
пен тәжірибе терминдерімен құрастырылады. Бұған студент-орталықтандырылған және жеке 
тұлғаға бағытталған белсенді оқыту әдістері ықпал жасайды.  
 
Сол себептен де авторлар, ЮНИСЕФ-тің барлық ақпараттық модульдері оқытылатын бір оқу 
модулін таңдамай, білімнің конструктивизм идеологиясына сәйкес болуы мақсатында және талап 
етілетін құзыреттіліктерді тұтас білім бағдарламасы аясында, оқудың барлық кезеңдері процесінде 
дамыту үшін  ақпараттық модульдерді бірнеше түрлі оқу модульдеріне\пәндерге енгізді.  
 
Авторлардың ұсыныстары біріздендірілген  схемамен құрылды: МЖМБС бойынша оқу модулінің 
\пәннің мазмұнын қарай келе, сәйкес тақырыптар ЮНИСЕФ-тің ақпараттық модульдерін енгізгеннен 
кейін кеңейтілген контентте барынша нақты ашылды және кеңейтілген контент бойынша оқыту 
нәтижесін құрудың мысалдары келтірілді.  Оқу нәтижесін құру берілген оқу модулі аясында дамитын 
нақты құзыреттіліктерге байланысты болғандықтан,  модуль атауының жанында жақша ішінде 
дамитын құзыреттіліктер қысқартылған түрде МЖМБС сәйкес келтірілген (БҚ-базалық 
құзыреттіліктер, КҚ-кәсіби құзыреттіліктер).   
 
ЮНИСЕФ-тің ақпараттық модульдерінің мазмұнын оқу пәндері бойынша бөлу және оқыту нәтижесін 
құру ұсыныс сипатында, мысал ретінде берілгенін  және әрбір медицина колледжі өз оқу 
бағдарламасында қамтуы тиіс минимальды деңгей екенін еске саламыз. Әрбір колледж өзінің білім 
беру іс-әрекетіндегі дербестігінің мүмкіндігі шегінде оқу модульдерінің\пәндерінің мазмұнын бөлуді 
және оқу бағдарламасының моделіне сәйкес оқу нәтижесін құруды өзгертуіне болады. Дегенмен, 
әрбір медицина колледжі ЮНИСЕФ-тің жүкті әйелдер мен ерте жастағы балаларға патронаждық 
қызметтің әмбебап жетілдірілген моделі бойынша  15 Ақпараттық модульдерін оқу бағдарламасына 
толық енгізілуіне, оқу нәтижесі ЮНИСЕФ-тің ақпараттық модульдерінің мазмұнына, Ұлттық біліктілік 
аясына сәйкес білім деңгейіне, МЖМБС құзыреттіліктеріне сәйкестігіне кепіл болуы тиіс.   
 
Білім бағдарламасын «процеске» бағыттап іске асыру толық оқу бағдарламасы бойынша тек 
ақпараттарды және оқу нәтижесін бөлу ғана емес, сонымен бірге студент-орталықтандырылған 
және жеке тұлғаға бағытталған оқыту технологияларын қолдануды ұсыну болып табылады.  
 
ЮНИСЕФ-тің ақпараттық  модульдерін пәннің оқу-әдістемелік кешендері (ОӘК) құрамына енгізіп,  
оны студенттердің өзбетінше зерделеуіне ұсыну қажет. Лекция кезінде ЮНИСЕФ-тің ақпараттық 
модульдерінің толық мазмұнын бермеу қажет және практикалық сабақтарда қайталап айту қажет 
емес-бұл оқыту тәсілі құзыреттілікке бағытталған оқыту емес, оқытудың контенттік моделі.   Кіші 
топшаларда  дискуссия түріндегі теориялық талқылаудың белсенді әдістерін қолданған дұрыс.  
 
Патронаждық қызметтің әмбебап жетілдірілген моделін меңгертуде CBL (Case-Based Learning) 
кейске-бағытталған оқытуды қолдану - оқытудың өте тиімді  әдісі болып табылады. Бұл жағдайда 
колледждің клиникалық базасындағы патронаж мейіргерінің практикадағы шынайы оқиғаларын 
негізге алуға болады, сол оқиға негізінде ситуациялық есеп құрастырып,студентке ситуациялық 
есепті шешуді  үй тапсырмасы ретінде ұсыну қажет.   Кең тараған қателіктерді жібермеу маңызды: 
кейде оқытушылар студентке ситуациялық есепті ұсынып, дайындыққа уақыт беріп, сонан соң 
ситуациялық есептің шешімін сұрайды-бұл бір теориялық сабақ уақытында іске асырылады. 
Ситуациялық есеп (кейс) қолданылғанына қарамастан, бұл оқыту тәсілі құзыреттілікке 
бағытталмаған, білім бағдарламасының контентті моделі-бұл жерде құзыреттіліктің дамуы  емес, 
білім тексеріледі. Құзыреттілікке негізделген оқу бағдарламасы аясында студентке кейс ұсынылады, 
ал оның шешімі бірнеше күннен немесе аптадан соң сұралады. Кейсті шешу үшін студент өз бетінше 
ЮНИСЕФ-тің ақпараттық модульдерін зерделейді, клиникалық базадағы өз менторымен 
ақылдасады, клиникалық практика  процесін бақылайды, шынайы клиникалық практикада осыған 
ұқсас мәселелердің қалай шешілетінін зерделейді, сонан соң ғана аргументтерді келтіріп, 
оқытушыға кейс шешімін ұсынады.  
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Келесі қолдануға болатын оқыту әдістеріне TBL жатады. TBL – екі әртүрлі оқыту: есепке бағытталған 
(Task-Based Learning) және командаға бағытталған (Team-Based Learning) әдістерінің  
аббревиатурасы болып табылады.   
 
Есепке бағыттап оқыту  (Task-Based Learning) кезінде студентке шешу үшін практикадағы қандай да 
бір шынайы тапсырма (мысалы, патронажға барып, бір жасқа дейінгі баланың анасына қосымша 
тамақты дұрыс даярлауға көмектесу)  ұсынылады. Осы тапсырманы шешу үшін студент ақпараттық 
материалды оқып шығуы қажет, шынайы практикада оның менторы осы тапсырманы қалай 
орындайтынын қарауы қажет, ментордың бақылауымен өзі жасап, кері байланыс алуы тиіс.  
 
Командаға бағытталған оқыту (Team-Based Learning), яғни тапсырма студентке жеке емес, 
студенттер тобына ұсынылады.  Бұл кезде  студент бойында базалық (командада жұмыс жасау) 
құзыреттілік дамиды, команда мүшелерінің түрлілігіне байланысты креативті шешімді барынша 
іздеуге мүмкіншілік туады, команданың басқа мүшелерінен кері байланыс алу нәтижесінде оқуды 
меңгеру жеделдейді және тереңдейді.   
 
Оқытудың PBL әдісін қолдану да жақсы нәтиже көрсетеді. Бұл аббревиатура да екі түрлі оқыту 
әдісіне: проблемаға бағытталған (Problem-Based Learning) және жобаға бағытталған (Project-Based 
Learning) арналған..  
 
Проблемаға бағытталған оқытуда (Problem-Based Learning) студент проблеманың шешімін  топ 
алдында ұсынуы тиіс.   Проблеманың сипаттамасы студентке ұсынылады, бұл жағдайда бірнеше 
аптада,  бірнеше рет кездесу барысында проблеманы шешудің түрлі аспектілері ашылады. Бұл 
оқыту әдісінде патронаж мейіргерінің практикасынан шынайы ситуацияны сценарий ретінде  
қолдану және оқыту модулі\пәні уақытының әр аптасында  немесе екі аптада бір сессия өткізу 
ұсынылады.  
 
Жобаға бағытталған оқыту (Project-Based Learning) – патронаждық модельді меңгертудегі тағы бір 
оқыту технологиясы, бұл кезде волонтерлардың жұмыстарын тек қана қолдау қажет. Егер 
патронаждық қызметтің әмбебап жетілдірілген моделі аясындағы шынайы жобаны колледждің 
клиникалық базасында, студенттерге волонтер болуды ұсынып, және  клиникалық практика кезінде 
оны  іске асырса, студенттер үшін де, клиникалық база үшін де пайдалы болатыны сөзсіз.  
 
Бағалау технологиясын да құзыреттілік идеологиялық білім беру моделі аясында қолдану қажет.  
Бұл жағдайда білімді бағалау әдістері (тест-тапсырмалары, ауызша сұрау),  дағдыларды бағалау 
әдістері (ОҚКЕ-ОСКЭ, клиникалық практиканы бағалау) және қарым-қатынас дағдыларын бағалау ( 
360 қа бағалау, портфолио, пікірлесу) әдістері қолданылуы қажет. Түрлі бағалау әдістерін  
біріктіріп қолдануды іске асыру  оқытушының бағдарламаны құрастырушы ретіндегі шеберлігін 
көрсетеді.  
 
Бағалау суммативті (құзыреттілік деңгейін анықтаудағы қорытынды бағалау), сол сияқты 
формативті (суммативті бағаға әсер етпейтін, бірақ студентке кері байланыс беру мақсатындағы, 
студент бойында құзыреттіліктің дамуына комектесетін ағымдық бағалау) сипатта болатынына аса 
назар аударыңыздар. Психологиялық күйзеліс туғызбау мақсатында, суммативті емтиханда 
студентке қойылатын  талаптар жөнінде түсінуіне мүмкіншілік беретін суммативті бағалау әдістерін 
формативті бағалау кезінде де қолданған жөн.  
 
Сонымен бірге, студентке алдын –ала тапсырма беру кезінде бағалау критерийлерін (мысалы, 
ОҚКЕ-ОСКЭ үшін алдын-ала дайындалуға чек-парақтар тарату) беру қажеттігі  ұсынылады, сонда 
студент  емтиханда одан  не талап етілетінін біледі, бағалау оқудың қозғаушы күші болып, студенттің 
біліміндегі жеткіліксіз тұстарына  өз бетінше дайындалып, жоюына уақыты болады. Біздің міндетіміз-
студенттің өз бетінше оқуына барлық мүмкіншіліктерді жасауымыз керек  екенін  ұмытпауымыз 
қажет.   
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2-ші тарау  
 
Патронаж қызметінің әмбебап жетілдірілген моделі 
бойынша  ЮНИСЕФ-тің  ақпараттық модульдерін мейіргер 
ісінің қолданбалы бакалавриат білім бағдарламасына (оқу 
мерзімі 3,6 жыл)  енгізу бойынша нұсқаулықтар 

 
 

 

2.1. «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 
МЕЙІРГЕРЛІК МАМАНДЫҚ» (БҚ-1, БҚ-2, БҚ-3, КҚ-2) 

  

МЖМБС бойынша 
контент: 

+ ЮНИСЕФ ақпараттық 
модульдері енгізілген 
кеңейтілген контент 

Кеңейтілген контент 
бойынша оқу нәтижелері: 

Мейіргер ісінің философиясы 
және теориясы.  

Мейіргерлік процесс және 
мейіргірлік күтім жоспары. 

Медицина қызметкерлері мен 
пациенттердің қарым-қатынас 
модельдері. 

ҚР денсаулық сақтау 
жүйесіндегі мейіргер ісі. 

Мейіргер ісінің негіздері. 

Қоғамдық денсаулық сақтау 
және денсаулық пәні, орны 
және ролі. 

Мейіргер жұмысындағы 
ұйымдастыру және басқару. 

Дәлелденген мейіргерлік 
практика негіздері,мейіргердің 
клиникалық тәжірибесі мен 
пациент құндылықтарын  
ғылыми мәліметтермен  
біріктіру, сыни тұрғыдан 
ойлау. 

Модуль 2 «БМСК патронаж 
мейіргерінің жаңа ролі»  

 Патронаж мейіргерінің ролі 
және кәсібилікке ұмтылу. 

 Кәсіби мақсат. 

 Әмбебап жетілдірілген 
модель. 

 Үй жағдайындағы  патронаждық 
қызметтің әмбебап 
жетілдірілген моделінің 
концептуалды негізін түсінеді. 

 Мейіргердің патронаждық 
қызметінің жеке 
тұлға/отбасы/қоғам өміріндегі 
маңызды ролін түсіндіреді. 

 Кәсіби практикадағы 
патронаждық жұмыстың  
жетістікпен іске асырылуына  
қажетті элементтерді 
анықтайды. 

 Денсаулық сақтау саласы 
мамандары мен басқа 
секторлар арасындағы 
байланыс пен тиімді жұмысты 
қолдаушы құндылықтар 
жүйесіне беріктігін  көрсетеді. 

Модуль 10 

«Коммуникативті 
дағдылар» 

 Іс-дағдылардың, вербальды 
және  вербальды емес 
коммуникациялардың  маңызын 
сезінеді. 

 Жеке тұлғамен/ отбасымен/ 
қоғаммен сыйласымды және 
сенімді қарым-қатынас орнату 
элементтерін түсінеді. 

Модуль 11 «Таңба 
тағуларды, 
дискриминацияларды 
болдырмау бойынша 
жұмыс»: 

 Кіріспе. 

 Алдын ала сендіру, таңба тағу, 
дискриминациялар кең тараған 
құбылыстар екенін, олар 
көзқарас пен іс-әрекетті 
шектейтінін, сол арқылы 
теңсіздік  пен әлеуметтік 
аластауға әкелетінін сезінеді. 
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2.2. «РЕПРОДУКТИВТІ ДЕНСАУЛЫҚ АСПЕКТІСІ»  

(БҚ-2, КҚ-2, КҚ-4, КҚ-5) 

МЖМБС бойынша контент: + ЮНИСЕФ 
ақпараттық 
модульдері 
енгізілген 

кеңейтілген 
контент 

Кеңейтілген контент бойынша 
оқу нәтижелері: 

Репродуктивті денсаулықты нығайту 
жолдары және негізгі концепциялары . 

Жеке адам, отбасы және қоғам 
денсаулығының функционалдық 
жағдайын бағалау. 

Ата-аналыққа және физиологиялық, 
патофизиологиялық мінез-құлықтық 
реакцияларды ескере отырып, 
репродуктивті жас кезеңіндегі 
пациенттерге бақылау жүргізуге қатысты 
негізгі түсініктер. 

Дәлелдерге және мейіргерлік күтім 
практикасына негізделген клиникалық 
шешімдер қабылдау дағдылары. 

Отбасын жоспарлау. 

Модуль 5 
«Әкелерді тарту»:  

 Кіріспе: дүние 
жүзіндегі 
әкелердің 
маңызы. 

 Ананың, отбасының қолайлы 
жағдайда болуындағы және 
бала дамуындағы әкелердің 
маңызды ролін түсінеді. 

 Жаңа туған нәрестеге, 
балаларға әкелердің 
ықпалының маңызын, ,  сол 
сияқты ер адамдарға әке 
болудың әсерін түсіндіреді. 

 Мемлекеттік саясат және 
патронаждық жұмыстың 
күнделікті практикасы 
тұрғысынан кішкене балаларды 
тәрбиелеу жұмысына әкелерді 
тарту практикасын нұсқау етеді.  
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2.3. «ПЕДИАТРИЯДАҒЫ МЕЙІРГЕР ІСІ» 

(БҚ-3, КҚ-1, КҚ-4) 

МЖМБС бойынша 
контент: 

+ ЮНИСЕФ ақпараттық 
модульдері енгізілген 
кеңейтілген контент 

Кеңейтілген контент бойынша оқу 
нәтижелері: 

Балалар дамуының 
динамикалық 
процесі: 

 физикалық даму. 

 психоәлеуметтік 
даму. 

 балалар 
дамуының негізгі 
көрсеткіштерінің 
мониторингі. 

Модуль 1 «Ерте балалық 
шақ-шексіз мүмкіндіктер 
кезеңі»: 

1. Кіріспе.  

2.Неге ерте балалық шақ-бұл 
шексіз мүмкіндіктер кезеңі? 

3.Алғашқы үш жылда мидың 
дамуы өте жылдам жүреді. 

 Нейробиологиялық даму негізінің 
адам өмірінің алғашқы жылдарында 
қалай қаланатыны,оның аймақтары 
мен даму қадамдарының адамның 
барлық өмір сүру кезеңіндегі  оқуы 
мен мінез-құлық әрекетіндегі  ми 
дамуының маңызы жөніндегі -бала 
дамуының ірге тасын қалаудағы   
маңызы бар білімін қолданады. 

 Ерте жастағы балалар үшін 
дамытушылық, қауіпсіз, серпін 
беретін,  болжамдық және шынайы 
қарым-қатынастың  маңызды екенін 
мойындайды. 

Модуль 13 «Даму 
мониторингі және 
скринингі» 

 Мониторингтің , кезеңдік скринингтің, 
баланың толық дамуы ұғымының  
құрамдарын түсіндіреді. 

 Дамуында ауытқушылығы бар 
балалардың дамуына отбасының 
қалай ықпал жасайтыны жайлы 
сұрақтар бойынша кеңес береді. 

Тамақтандыру. Модуль 3 «Қосымша тамақ»  Қосымша тамақтың бала денсаулығы 
мен дамуындағы маңызын түсінеді 

 Қосымша тамақ даярлау 
технологиясын меңгерген. 

0-ден 18 жасқа 
дейінгі балалар 
денсаулығын 
басқару. 

Модуль № 8 «Бала 
тәрбиесіндегі кең тараған 
проблемалар» 

 Кіріспе. 

 Жаңа туған 
нәрестелермен болатын кең 
тараған проблемалар. 

 Мектепке дейінгі 
балалармен болатын кең 
тараған проблемалар. 

 Бала тәрбиесіндегі кең тараған 
проблемаларды талдай отырып, 
суреттейді және олардың бала 
дамуының түрлі  кезеңімен 
байланысын анықтайды. 

 Балалардың және отбасыларының 
мүдделері   үшін ата-аналарды 
серіктес ретінде қабылдайтын 
қабілетін көрсетеді. 

Отбасылық 
зомбылықтың, соның 
ішінде тұрмыстық 
зомбылықтың, 
балалармен қатал 
қараудың 
тәуекелдері. 

Модуль 14 «Балаларды 
қатал қараудан қорғау»:  

 Балаға қатысты 
зомбылықтардың және 
оған қамқорлықтың 
жоқтығының  түрлері. 

 Балаға қатысты 
зомбылықтардың және 
оған қамқорлықтың 
жоқтығының  жалпы 
белгілері. 

 Балалармен қатал қарау мен оларға 
қамқорлықтың жоқтығына қатысты БҰҰ 
бала құқығы  Конвенциясын түсінеді. 

 Балалармен қатал қарау және оларға 
қамқорлықтың жоқтығының түрлі 
типтерін ажыратады. 

 Балалармен қатал қарау 
болдырмаудағы өз ролін ұғынады. 

 

Ерте жастағы 
балалардың ұсақ 

Модуль 9 «Үй ортасы және 
қауіпсіздік»: 

 Балалар өмірінің алғашқы 
жылдарындағы жарақаттардың кең 
тараған себептерін түсіндіреді және 
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жарақаттарының 
алдын алу. 

Жарақаттарды 
болдырмаудың негізгі 
қағидалары. 

қалай олардың алдын алу керектігін 
біледі. 

Балалармен тиімді 
араласу. 

Модуль 6 «Бала тәрбиелеу 
өнері-сүйіспеншілікке бөлеу,  
сөйлесу, ойнату, оқып 
беру»: 

 Балалармен жағымды  қарым-
қатынас жасаудың маңызы 

 Балалармен қалай сөйлесу 
керек 

 Ойынның күші 

Балалар үшін оқимыз 

 Баланың оқуына ықпал жасайтын- 
жақсы көретін, қауіпсіз, серпін беретін 
ортаны ата-аналары мен бала  күтімін 
қамтамасыз ететін адамдардың қалай 
қалыптастыратынын түсінеді. 

 Ерте жастағы балалар дамуының 
өзгермелі қажеттіліктерін түсіндіреді. 

 Ата-аналарды/отбасын балалармен 
сөйлесуге үйрететін қабілетін 
көрсетеді және әртүрлі жас пен даму 
кезеңдеріне сәйкес ойын іс-әрекеттері 
бойынша ата-аналардың сұрақтарына 
тиімді кеңес береді. 

 Ата-аналарға, әсіресе өз 
балаларымен қарым-қатынас жасауда 
қиындыққа тап болатын  ата-аналарға 
ресурстар, кеңес, нұсқаулықтар, 
тәлімгерлік қызметтер  ұсынады.   

Педиатриядағы 
мейіргер ісінің 
болашағы. 

Модуль 2 «БМСК патронаж 
мейіргерінің жаңа ролі»:  

 Патронаж қызметінің 
әмбебап жетілдірілген моделі 

 БМСК патронаж мейіргерінің 
жаңа ролі 

Кәсібилік 

 Үйде патронаждық қызмет көрсетудің 
әмбебап жетілдірілген моделінің 
концептуалды негізін  сын тұрғысынан 
бағалайды. 

 Патронаждық қызмет көрсетудің 
мақсатына жету сапасын бағалайды 
және кәсіби тәжірибесі аясында өз 
ойын, іс-әрекетін жариялауға  
қабілетті. 

 Модуль 15 «Басқа 
секторлармен жұмыс» 

 Басқа секторлармен (медициналық 
қызметтер, әлеуметтік қамтамасыз 
ету, мектепке дейінгі білім, әлеуметтік 
және құқықтық қорғау, қауіпсіздік, 
санитария, жұмыспен қамту, бала 
құқығы т.б.) бірлесіп жұмыс жүргізу 
патронаждық қызмет жұмысын және 
тұрғындардың денсаулық жағдайын 
қалай жақсартуы мүмкін екенін 
түсінеді. 

 Қиыншылықтарға, проблемаларға тап 
болған отбасыларына қолжетімді 
болатын- мемлекеттік қызметтермен, 
үкіметтік емес және жеке ұйымдармен 
көрсетілетін жергілікті қоғамдағы 
ресурстар  жиынтығының тізімін 
атайды. 
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2.4. «АКУШЕРИЯ ЖӘНЕ ГИНЕКОЛОГИЯДАҒЫ МЕЙІРГЕР ІСІ» 

(БҚ-2, КҚ-1, КҚ-5) 

МЖМБС бойынша контент: 
+ ЮНИСЕФ ақпараттық 

модульдері енгізілген 
кеңейтілген контент: 

Кеңейтілген контент 
бойынша оқу нәтижелері: 

Қауіпсіз ана концепциясы. 

Жүктілікті және босануды 
жүргізу қағидалары. 

Туғаннан кейінгі әйелдің 
адаптациясы. 

Акушерия және 
гинекологиядағы мейіргерлік 
күтім практикасы. 

Акушерия және 
гинекологиядағы шұғыл көмек 
көрсету алгоритмдері. 

Өзбетінше шешім қабылдау 
және жауапкершілік 
концепциялары. 

Модуль 5 «Әкелерді тарту»: 

Әкелер және әке болу: әкелер 
мен аналарға ықпал жасау. 

 Әкелердің іске асыра 
алатын және іске асыра 
алмайтын әрекеттерін өз  
сенімі тұрғысынан  
ұғынады. 

 Әкелерді кеңінен  тартуға 
кедергі келтіретін, әкелер 
мен ер адамдарға қатысты 
жалпыға тараған теріс 
ұғымдарды сыни тұрғыдан 
түсіндіреді. 

 Серіктесінің әке болуға 
бейімделуіне,  ата-аналық 
міндеттерді нығайтуға  
және өз денсаулығына  
қатысты аналардың мінез-
құлқына әкелердің 
ықпалын түрткі етеді. 

Модуль № 7 «Ата-аналар 
жағдайының жақсаруы» 

 Аналардағы және 
әкелердегі перинаталды 
психикалық аурулар ерте 
жастағы балалардың 
дамуына өте теріс әсер 
ететінін түсінеді.   

 Перинаталды психикалық 
денсаулықтың белгілерін 
ажыратады, скрининг 
өткізудің құралдарын 
қолданады.   

 Босанғаннан кейінгі 
кезеңде пайда болған 
психозға ұшыраған 
аналарды арнайы 
мамандарға жіберудің 
маңыздығын түсіндіреді. 
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2.5. «ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ МЕЙІРГЕРЛІК КҮТІМ» 
 

(БҚ-3, КҚ-1, КҚ-4, КҚ-5). 
 

МЖМБС бойынша контент: + ЮНИСЕФ ақпараттық 
модульдері енгізілген 
кеңейтілген контент: 

Кеңейтілген контент 
бойынша оқу нәтижелері: 

Созылмалы аурулардың өршу 
кезеңдеріндегі пациенттерге 
(жараларды емдеуді қажет 
ететін пациенттер, мүгедек-
пациенттер, неврологиялық 
аурулары бар пациенттер) үй 
жағдайында мейіргерлік күтім 
жүргізу алғышарттары және 
көрсетілімі. 

Пациенттерге үй жағдайында 
күтім жүргізудің негізгі 
қағидалары. 

Үй жағдайында күтім жүргізу –
арнайы құрылғыларды қажет 
етпейтін үйде орындауға 
болатын түрлі процедуралар. 

Пациенттің диагнозы және 
жалпы жағдайы негізінде 
мейіргерлік күтімді жоспарлау. 

Үй жағдайында дәрігермен және 
отбасымен, қажеттілігіне қарай 
әлеуметтік қызметкермен және 
қамқоршысымен серіктесе 
отырып күтім жүргізу. 

Үй жағдайында жүргізілетін 
күтімнің тиімділігіндегі 
эмоционалдық ортаның маңызы. 

Тәуекелдерді, денсаулықты 
қорғауды, отбасы жағдайының 
қолайлылығын    анықтаудағы іс-
шаралар мен әдістер. 

Ынталандыру бағытындағы 
пікірлесу. 

Топтық әдістер. 

Модуль 11 «Таңба тағулар 
мен дискриминацияларды 
болдырмау бойынша 
жұмыс»:  

 Стереотиптер, алдын 
ала сендіру және 
дискриминация. 

 Алдын ала сендіру мен 
дискриминациялардың 
салдарлары. 

 Стереотиптер және алдын 
ала сендірулер  оның 
көзқарасы мен іс-әрекетін 
шектеп, теңсіздік пен 
әлеуметтік аластатылуға 
әкелетінін түсінетінін 
көрсетеді.   

 Таңба тағулармен және 
дискриминациялармен 
күресуге дайын және оны 
өзінің кәсіби дамуы мен адам 
ретіндегі өсуінің бір бөлігі 
ретінде екенін сезінеді. 

Модуль 12 «Басқаша 
дамитын балалар» 

 Дамуында ауытқулары бар 
балалар мен олардың 
отбасын қабылдауды және 
оларға қатысты өз сезімін  
ұғынады және ерте жастағы 
мүмкіндігі шектеулі немесе 
дамуында ауытқулары бар 
балаларға қатысты алдын 
алу, ерте анықтау мен  
араласудағы өзінің  үлесін 
бағалайды. 

 Дамуында ауытқулары бар, 
мүмкіндігі шектеулі балалары 
бар отбасында кездесетін 
проблемаларды 
біріздендіреді, осы топ 
отбасылары мен балаларға 
қажетті қолдау көрсету 
дағдыларын көрсетеді. 
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2.6. «ДЕНСАУЛЫҚТЫ НЫҒАЙТУ» 
 

(БҚ-1, БҚ-3, БҚ-4,КҚ-4, КҚ-5). 
 

МЖМБС бойынша 
контент: 

+ ЮНИСЕФ 
ақпараттық 

модульдері енгізілген 
кеңейтілген контент 

Кеңейтілген контент бойынша оқу нәтижелері: 

 

Денсаулықты 
нығайтудың және 
салауатты өмір 
дағдысын 
насихаттаудың 
теориялық 
негіздері. 

Денсаулықты 
нығайту бойынша 
профилактикалық 
бағдарламаларды 
ұйымдастыру 
қағидалары. 

Денсаулықты 
нығайту және 
аурлардың алдын 
алу концепциясы. 

Денсаулықты 
нығайту және 
салауатты өмір 
сүруді басқару 
бойынша Ұлттық 
және халықаралық 
стратегиялар, 
бағдарламалар 
және нұсқаулықтар. 

Профилактикалық 
іс-әрекеттерді 
рәсімдейтін 
нормативті 
құжаттар. 

Денсаулықты 
нығайтуға 
қолданылатын 
әдістер мен 
технологиялар.  

Атқарушылармен 
(пәнаралық 
команда) серіктес 
болу. 

Денсаулықты сақтау 
саласындағы 
өзгерістердің 
кезеңдік моделі 
және  жеке және 
топтық кеңес беру.  

 

Модуль 1 «Ерте 
балалақ шақ-шексіз 
мүмкіндіктер кезеңі»:  

4.Ерте балалық 
шақтағы  
инвестициялар-барынша 
тиімді болып табылады. 

5. Тәуекелдерді 
төмендететін 
факторлар-қорғану 
факторларын күшейту. 

6. Ерте жаста даму-әр 
баланың құқығы. 

 Баланың физикалық, психоәлеуметтік жағынан 
дені сау болып қалыптасуындағы және өмір сүру 
кезеңінде  өз мүмкіндігін толық іске асыруындағы  
оны  қоршаған ортаның оңтайлы жағдайларының 
әсерін ұғынады.  

 Дискриминация, баланың аса қалаған 
қызығушылықтарын қорғау, өмір сүру құқығы, 
өмір сүруге талпыну және даму, бала 
көзқарасын сыйлау сияқты бала құқығы жөніндегі 
БҰҰ Конвенциясы негізге алған қағидаларға 
берік. 

 Биологиялық және психоәлеуметтік тәуекел 
факторларының жағымсыз салдарларын 
бағалайды  және қорғаныш факторларын 
нығайту арқылы оларды болдырмаудың тиімді 
жолдарын табуға қабілетті. 

 

Модуль 2 «БМСК 
патронаж мейіргерінің 
жаңа ролі»: 

 Осалдық және өмірге 
құштарлық. 

 Іс-әрекет және мінез-
құлық. 

 «Бала жөнінде 
ұмытпау». 

 Отбасының қажеттіліктерін негіздейді және 
балалар мен ата-аналардың/тәрбиелеушілердің 
денсаулықтары мен оңтайлы жағдайларын 
қолдау бойынша уақытылы араласу шешімін 
қабылдауды көрсетеді.    

 Ата-ана-бала қарым-қатынасын бағалайды және 
тәрбиелеу мен жақындық дағдыларының 
дамуына ықпал жасайды.  

 Үздіксіз кәсіби даму қажеттілігін көрсетеді.   
 

Модуль 4 «Ата-ана мен 
бала арасындағы 
бауырмалдылықты 
дамытамыз» 

 Кіріспе. 

 Ата-ана мен 
баланың жақындығы 
және  эмоциялары 
туралы неврология. 

 Ата-ана мен бала арасындағы сүйіспеншілік пен 
берік жақындықтың  баланың және отбасының 
денсаулығындағы, дамуындағы және жалпы 
оңтайлы жағдайындағы маңызды ролін 
түсіндіреді.  

 Жақындық моделі ұрпақтан ұрпаққа берілетінін 
ұғынады. 

 Берік және осал жақындық модельдерін 
ажыратады, үйге әрбір барғанда өз 
практикасында ата-ана мен бала арасындағы 
берік және дені сау жақындықты 
қалыптастыратын дағдыларды қолданады. 

 

Модуль 5 «Әкелерді 
тарту»: 

Әкелердің балаларға 
әсері. 

Әкелерді қабылдаудың 
кең тараған түрі.  

Отбасында әкені 
қолдаудағы патронаж 
мейіргерінің ролі. 

Әкелерді тартудың 
озық практикасы. 

Әкелермен жұмыс 
жасаудың озық 
практикасы. 

 Әкелерді тарту саясат және практика 
тұрғысынан неге үлкен маңызға ие екенін 
түсінеді. 

 Ер адамдарға және әкелерге қатысты жалпыға 
тараған, әкелерді тартуға кері әсер ететін теріс 
қағидаларды ұғынады және әкелерге инклюзивті 
қарым-қатынасты көрсетеді. 

 Әкелердің жаңа туған нәрестеге, балаларға, 
аналарға, сонымен бірге ер адамдарға әке 
болудың әсерін  түсінеді және әкелерді ескі 
көзқарастан  барынша қалай ояту керектігін 
біледі. 

 Әкелер және әке болу жөніндегі дәлелденген 
ақпарат көздерін қолданады. 
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Модуль № 7 

«Ата-аналар 
жағдайының 
қолайлылығы» 

 Көрінісі әлсіз білінетіннен айқын көрініспен өтетін   
перинаталдық психикалық аурулар бойынша 
араласу саласы жөнінде біледі. 

 Босанғаннан кейінгі психозда аналарды 
мамандарға жолдаудың маңыздылығын сын 
тұрғысынан қолданады. 

 

 Модуль № 8 

«Бала тәрбиесіндегі 
кең тараған 
проблемалар»: 

 Мінез-құлықты 
басқару. 

 Жақсы тәртіп. 

 Бала тәрбиесіндегі  кең тараған проблемаларды 
суреттейді, олардың түрлі даму кезеңдерімен 
байланысын анықтайды, балалық кездегі кең 
тараған күрделі мәселелердің шешімін таппаған 
жағдайда үлкен проблемаларға әкелетінін 
түсінеді.   

 Ұйықтату/демалыс   алдында баланы қалай 
тыныштандыру керек, туалетке отырғызуға 
қалай үйрету керек,- деген кең тараған 
проблемаларды шешуде ата-аналарға көмек 
беру дағдыларын көрсетеді. 

 Кішкене балалардың мінез-құлықтарын қалай 
басқару керектігі жөніндегі және оңтайлы 
әлеуметтік-эмоционалдық жағдайды 
қалыптастыру жөніндегі ақпараттарды, жағымды  
мінез-құлықты мадақтай отырып, жағымсыз  
мінез-құлықтық реакцияларды  жоя отырып 
ұсынады. 

 Өзі дәлелдеген тиімді жолдарды ұсынады және 
отбасына сәйкес болатын нұсқаларын таңдауға 
көмектеседі. 

 

 Модуль 11 «Таңба 
тағулар мен 
дискриминацияларды 
болдырмау бойынша 
жұмыс»: 

 Барынша жоғары 
инклюзияға жету үшін 
алдын ала сендірудің 
құрылымын қалай 
жоюға  болады. 

 

 Стереотиптер және алдын ала сендіру оның 
көзқарасы мен іс-әрекетін шектейтінін, теңсіздік 
пен әлеуметтік аластауды өршітетінін түсінетінін 
көрсетеді.  

 Өзінің кәсіби дамуының, адами өсуінің бір бөлігі 
ретінде таңба тағулармен және 
дискриминациялармен күресу қажеттігін 
ұғынады және күресуге дайын. 

 Проблемаларды шешуде түрлі жолдарды 
табуға, отбасына суреттеу арқылы, нақты 
жағдай бойынша бағалау арқылы және 
интерпретация арқылы, адамдар мен 
жағдайларға тағылған мөрден алыстай отырып,  
отбасына қолдау ұсынуға қабілетті. 

 

 Модуль 14 «Қатал 
қараудан балаларды 
қорғау»: 

 Қоғамдық денсаулық 
сақтау жүйесі 
негізінде 
зомбылықтың алдын 
алу жолдары. 

 Балалармен қатал қарау болдырмаудағы өзінің 
ролін бағалайды. 

 Балалармен қатал қараудың, оларға 
қамқорлықтың жоқтығының қысқа және 
ұзақмерзімді салдарларын  түсіндіреді.  

 Балалармен қатал қарау және оларға 
қамқорлықтың жоқтығы кезіндегі тәуекелдер мен 
қорғану факторларын бағалайды. 

 Балалармен қатал қарау мен оларға 
қамқорлықтың жоқтығын болдырмау қабілетін 
көрсетеді. 

 

 Модуль № 9 «Үй 
ортасы және 
қауіпсіздік» 

 Балалар жарақаттарының кең тараған 
тәуекелдерін, себептерін және нақты 
жағдайдағы салдарларын  ажыратады және 
оларды болдырмау механизмін қолданады. 

 Аргументтерді келтіре отырып, балаларға 
тәуекел әкелуі мүмкін үйдегі және олардың 
мінез-құлқындағы қауіпсіздікті жоғарылату 
бойынша ата-аналарға/отбасына кеңес береді.    
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2.7. «МЕЙІРГЕР ІСІНДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС» 

(БҚ-3, БҚ-4, КҚ-3, КҚ-4) 

МЖМБС бойынша 
контент: 

+ ЮНИСЕФ ақпараттық 
модульдері енгізілген 
кеңейтілген контент: 

Кеңейтілген контент бойынша оқу 
нәтижелері: 

Қазақстан 
Республикасындағы 
Мемлекеттік әлеуметтік 
саясат.   

ҚР әлеуметтік-
медициналық жұмыс 
Концепциясы. 

Әлеуметтік-медициналық 
жұмыстың нормативті-
құқықтық базасы. 

Негізгі түсініктер. 

Объектілер және пән. 

Денсаулықты бұзу 
тәуекелдерінің 
факторлары (әлеуметтік-
экономикалық, 
биологиялық, 
экологиялық, 
медициналық). 

Отбасына және оның 
жекелеген мүшелеріне 
медициналық-әлеуметтік 
көмек көрсету.  

Науқастар мен 
мүгедектерді 
медициналық-әлеуметтік 
қалпына келтіруді жүргізу. 

Психиатрияда, 
наркологияда, 
онкологияда, гериатрияда  
және басқа да медицина 
салаларында  әлеуметтік 
жұмыс жүргізу. 
Медициналық-әлеуметтік 
патронаж.  

Медициналық-әлеуметтік 
жұмыстағы 
инновациялардың 
маңызы. 

Модуль 2 «БМСК 
патронаж мейіргерінің 
жаңа ролі»: 

 Отбасы мүддесін 
қорғау  және басқа 
мамандарға/ 
ұйымдарға жолдау. 

 Патронаждық жұмыс практикасын және 
денсаулық сақтау саласы мамандары 
мен басқа секторлардың байланысын 
тиімді көрсетеді. 

Модуль 4 «Ата-ана мен 
бала арасындағы 
бауырмалдылықты 
дамытамыз»: 

 Ата-ана мен бала 
арасындағы 
жақындық 
модельдері. 

 Жақындық моделінің 
ұрпақтан ұрпаққа 
берілуі. 

 Ауыр кезеңдердің 
өзінде сүйіспеншілікке  
бөлеу. 

 Ата-ана мен бала арасындағы 
жақындықты қалыптастыруға ықпал 
етеді.  

 Сенімді, жылы қарым-қатынас орната 
отырып, аналар мен әкелерге өз 
балаларын «сүюге» көмектесетін 
қабілетін көрсетеді. 

Модуль 6 «Бала 
тәрбиелеу өнері-
сүйіспеншілікке бөлеу, 
сөйлесу, ойнату, оқып 
беру»:  

 Ерте жастағы 
балалар мен ата-
аналар арасындағы 
оңтайлы қарым-
қатынас қағидалары. 

 Ата-ана мен ерте жастағы балалар 
арасындағы оңтайлы қарым-қатынас 
қағидаларына беріктігін көрсетеді. 

 Ата-ана мен ерте жастағы балалар 
арасындағы оңтайлы қарым-қатынас 
баланың когнитивті және әлеуметтік-
эмоционалдық дамуының ірге тасын 
қалыптастыратынын көрсетеді. 

 Ата-аналар мен ерте жастағы балалар 
арасындағы қарым-қатынас түрлерін 
ажыратады және аналарды, әкелерді, 
басқа да адамдардың балалармен 
араласуын, тәрбиелеуін, бастапқы 
кезден  ойнауын қолдау механизмдерін  
меңгерген. 

Модуль 10 

«Коммуникативті 
дағдылар» 

 Вербальды және вербальды емес 
тиімді коммуникацияларды ұстанады.   

 Жеке тұлғамен/отбасымен/қоғаммен 
сыйласымдылық және сенімділік 
қатынастарды құрудың тиімді 
элементтерін көрсетеді.  

 Өзінің кәсіби дамуы үшін, тиімділігін 
одан ары жоғарылату қажет  жұмыс 
салаларын анықтайды, сонымен бірге 
отбасына қолдау көрсетудегі өз 
қабілетін бағалайды.   
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Модуль 11 «Таңба 
тағулар мен 
дискриминацияларды 
болдырмау бойынша 
жұмыс»: 

 Алдын ала 
сендірулерден бос 
отбасыларымен 
жұмыс жасау 
жолдары. 

 Отбасы туралы алдын ала айтылған 
сендірулерден алшақтай отырып, 
кемшіліктеріне қарамастан, отбасының 
мықты тұстарын анықтап және осы 
тұстарға көңіл бөле отырып, отбасымен 
қалай жұмыс жүргізу керектігін біледі.   

Модуль 14 «Балаларды 
қатал қараудан қорғау»: 

 Балаға қатысты 
зомбылықтың және 
оған қамқорлықтың 
жоқтығының 
әкелетін әсерлері. 

 Осал топтағы  
отбасыларын қолдау 
бойынша іс-
әрекеттер. 

 Басқа секторлармен 
жұмыс. 

 Балалармен қатал қараудың және оған 
қамқорлықтың жоқтығының жеке бала 
үшін және жалпы қоғам үшін қысқа- 
және ұзақмерзімдік  әсерлерін 
түсіндіреді.  

 Балалармен қатал қараудың және оған 
қамқорлықтың жоқтығының 
тәуекелдерін және қорғану 
факторларын бағалайды. 

 Балалармен қатал қарау жағдайында 
басқа секторлармен бірігіп жұмыс 
жасайды және елде қабылданған 
мамандарға жолдау алгоритмін 
ұстанады. 
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3-ші тарау 
 

Патронаж қызметінің әмбебап жетілдірілген моделі 
бойынша ЮНИСЕФ-тің ақпараттық модульдерін мейіргер 
ісінің қолданбалы бакалавриат білім бағдарламасына  
(оқу мерзімі 1,6 жыл) енгізу бойынша нұсқаулықтар 
 

 

3.1. «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ  

МЕЙІРГЕРЛІК МАМАНДЫҚ» (БҚ-1, БҚ-2, БҚ-3, КҚ-2) 
 

МЖМБС бойынша 
контент: 

+ ЮНИСЕФ ақпараттық 
модульдері енгізілген 
кеңейтілген контент: 

Кеңейтілген контент бойынша оқу 
нәтижелері: 

Мейіргер ісінің 
философиясы және  
теориясы. 

Мейіргерлік процесс және 
мейіргерлік күтім 
жоспары. 

Медицина қызметкелері 
мен пациенттердің қарым-
қатынас модельдері. 

ҚР денсаулық сақтау 
жүйесіндегі мейіргер ісі. 

Мейіргер ісінің негіздері. 

Қоғамдық денсаулық 
сақтау және денсаулық 
пәні, орны және ролі.   

Мейіргер жұмысындағы 
ұйымдастыру және 
басқару. 

Дәлелденген мейіргерлік 
практика негіздері, 
мейіргердің клиникалық 
тәжірибесі мен пациент 
құндылықтарын ғылыми 
мәліметтермен біріктіру, 
сыни тұрғыдан ойлау. 

Модуль 2 «БМСК 
патронаж мейіргерінің 
жаңа ролі»  

 Патронаж мейіргерінің 
ролі және кәсібилікке 
ұмтылу.  

 Кәсіби мақсат. 

 Әмбебап жетілдірілген 
модель. 

 Үй жағдайындағы патронаждық 
қызметтің әмбебап жетілдірілген 
моделінің концептуалды негізін 
түсінеді.  

 Мейіргердің патронаждық қызметінің 
жеке тұлға/отбасы/қоғам өміріндегі 
маңызды ролін түсіндіреді. 

 Кәсіби практикадағы патронаждық 
жұмыстың өз дәрежесінде  іске 
асырылуына қажетті элементтерді 
анықтайды. 

 Денсаулық сақтау саласы мамандары 
мен басқа секторлар арасындағы 
байланыс пен тиімді жұмысты 
қолдаушы құндылықтар жүйесіне 
беріктігін көрсетеді.  

Модуль 10 

«Коммуникативті 
дағдылар» 

 Іс дағдылардың, вербальды және 
вербальды емес 
коммуникациялардың маңызын 
ұғынады. 

 Жеке тұлғамен/отбасымен/қоғаммен 
сыйласымды және сенімді қарым-
қатынас орнату элементтерін түсінеді. 

Модуль 11 «Таңба 
тағуларды, 
дискриминацияларды 
болдырмау бойынша 
жұмыс»: 

 Кіріспе. 

 Алдын ала сендіру, таңба тағу, 
дискриминациялар кең тараған 
құбылыстар екенін, олар көзқарас пен 
іс-әрекетті шектейтінін, сол арқылы 
теңсіздік пен әлеуметтік аластауға 
әкелетінін ұғынады. 
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3.2. «ДЕНСАУЛЫҚТЫ НЫҒАЙТУ» 
 

(БҚ-1, КҚ-2, КҚ-4, КҚ-5) 
 

МЖМБС бойынша 
контент: 

+ ЮНИСЕФ ақпараттық 
модульдері енгізілген 
кеңейтілген контент: 

Кеңейтілген контент бойынша оқу нәтижелері: 

Денсаулықты 
нығайтудың және 
салауатты өмір 
салтын 
насихаттаудың 
теориялық негіздері. 

Денсаулықты 
нығайту бойынша 
профилактикалық 
бағдарламаларды 
ұйымдастыру 
қағидалары. 

Денсаулықты 
нығайту және 
аурулар 
профилактикасының   
Концепциясы. 

Денсаулықты 
нығайту және 
салауатты өмір 
сүруді басқару 
бойынша Ұлттық 
және халықаралық 
стратегиялар, 
бағдарламалар 
және нұсқаулықтар. 

Профилактикалық 
іс-әрекеттерді 
рәсімдейтін 
нормативті 
құжаттар.  

Денсаулықты 
нығайтуда 
қолданылатын 
әдістер мен 
технологиялар. 

Атқарушылармен 
(пәнаралық 
команда) серіктес 
болу. 

Денсаулықты сақтау 
саласындағы 
өзгерістердің 
кезеңдік моделі 
және жеке және 
топтық кеңес беру. 

Модуль 1 «Ерте балалық 
шақ-шексіз мүмкіндіктер 
кезеңі»:  

4.Ерте балалық шақтағы 
инвестициялар барынша 
тиімді болып табылады.  

5. Тәуекелдерді 
төмендететін 
факторлар-қорғану 
факторларын күшейту. 

6. Ерте жаста даму-әр 
баланың құқығы. 

 Баланың физикалық, психоәлеуметтік жағынан 
дені сау болып қалыптасуындағы және өмір сүру 
кезеңінде өз мүмкіндігін толық іске асыруындағы 
оны қоршаған ортаның оңтайлы жағдайларының 
әсерін ұғады. 

 Дискриминация, баланың аса қалаған 
қызығушылықтарын қорғау, өмір сүру құқығы, өмір 
сүруге талпыну және даму, бала көзқарасын 
сыйлау сияқты бала құқығы жөніндегі БҰҰ 
Конвенциясы негізгі алған қағидаларды  берік 
ұстанады.  

 Биологиялық және психоәлеуметтік тәуекел 
факторларының жағымсыз салдарларын 
бағалайды  және қорғаныш факторларын нығайту 
арқылы оларды болдырмаудың тиімді жолдарын 
табуға қабілетті. 

Модуль 2 «БМСК 
патронаж мейіргерінің 
жаңа ролі»: 

 Осалдық және өмірге 
құштарлық. 

 Іс-әрекет және мінез-
құлық. 

 «Бала жөнінде 
ұмытпау». 

 Отбасының қажеттіліктерін негіздейді және 
балалар мен ата-аналардың/тәрбиелеушілердің 
денсаулықтары мен оңтайлы жағдайларын 
қолдау бойынша уақытылы араласу шешімін 
қабылдауды көрсетеді. 

 Ата-ана-бала қарым-қатынасын бағалайды және 
тәрбиелеу мен жақындық дағдыларының 
дамуына ықпал жасайды. 

 Үздіксіз кәсіби даму қажеттілігін көрсетеді. 

Модуль 4 «Ата-ана мен 
бала арасындағы 
бауырмалдылықты 

дамытамыз»: 

 Кіріспе. 

 Ата-ана мен баланың 
жақындығы және 
эмоциялары туралы 
неврология. 

 Ата-ана мен бала арасындағы сүйіспеншілік пен 
берік жақындықтың баланың және отбасының 
денсаулығындағы, дамуындағы және жалпы 
оңтайлы жағдайындағы маңызды ролін 
түсіндіреді. 

 Жақындық моделінің ұрпақтан ұрпаққа берілетінін 
ұғынады. 

 Берік және осал жақындық модельдерін 
ажыратады, үйге әрбір барғанда өз 
практикасында ата-ана мен бала арасындағы 
берік және дені сау жақындықты 
қалыптастыратын дағдыларды қолданады. 

Модуль 5 «Әкелерді 
тарту: 

 Әкелердің балаларға 
әсері. 

 Әкелерді қабылдаудың 
кең тараған түрі. 

 Отбасында әкені 
қолдаудағы патронаж 
мейіргерінің ролі. 

 Әкелерді тартудың 
озық практикасы. 

 Әкелермен жұмыс 
жасаудың озық 
практикасы. 

 Әкелерді тарту саясат және практика тұрғысынан 
неге үлкен маңызға ие екенін түсінеді.  

 Ер адамдарға және әкелерге қатысты жалпыға 
тараған, әкелерді тартуға кері әсер ететін теріс 
қағидаларды ұғынады және әкелерге инклюзивті 
қарым-қатынасты көрсетеді.   

 Әкелердің жаңа туған нәрестеге, балаларға, 
аналарға, сонымен бірге ер адамдарға әке 
болудың ықпалын түсінеді және әкелерді ескі 
ұғымынан барынша қалай ояту керектігін біледі. 

Модуль № 7  Көрінісі әлсіз білінетіннен айқын көрініспен өтетін 
перинаталдық психикалық аурулар бойынша 
араласу саласы жөнінде біледі. 
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«Ата-аналар 
жағдайының 
қолайлылығы» 

 Анасындағы, әкесіндегі перинаталды психикалық 
аурулардың ерте жпастағы балалардың дамуына 
барынша жағымсыз әсер ететінін түсінеді. 

 Перинаталды психикалық денсаулықтың 
белгілерін ажыратады, скрининг жүргізу 
құралдарын қолданады.  

 Босанғаннан кейінгі психозда мамандарға 
жолдаудың маңыздылығын түсіндіреді. 

Модуль № 8 

«Бала тәрбиесіндегі кең 
тараған проблемалар» 

 Мінез-құлықты 
басқару. 

 Жақсы тәртіп. 

 Бала тәрбиесіндегі кең тараған проблемаларды 
суреттейді, олардың түрлі даму кезеңдерімен 
байланысын анықтайды, балалық кездегі кең 
тараған күрделі мәселелердің шешімін таппаған 
жағдайда үлкен проблемаларға әкелетінін 
түсінеді. 

 Ұйықтату/демалыс алдында баланы қалай 
тыныштандыру керек, туалетке отырғызуға қалай 
үйрету керек,- деген сияқты кең тараған 
проблемаларды шешуде ата-аналарға көмек беру 
дағдыларын көрсетеді. 

 Кішкене балалардың мінез-құлықтарын қалай 
басқару керектігі жөнінде және оңтайлы 
әлеуметтік-эмоционалдық жағдайды 
қалыптастыру жөніндегі ақпараттарды, жағымды 
мінез-құлықты мадақтай отырып, жағымсыз  
мінез-құлықтық реакцияларды жоя отырып, 
ұсынады. 

Модуль 11 «Таңба 
тағулар мен 
дискриминацияларды 
болдырмау бойынша 
жұмыс»: 

 Барынша жоғары 
инклюзияға жету үшін 
алдын ала сендірудің 
құрылымын қалай 
жоюға болады. 

 

 Стереотиптер және алдын ала сендіру оның 
көзқарасы мен іс-әрекетін шектейтінін, теңсіздік 
пен әлеуметтік аластауды өршітетінін түсінетінін 
көрсетеді. 

 Өзінің кәсіби дамуының, адами өсуінің бір бөлігі 
ретінде таңба тағулармен және 
дискриминациялармен күресу қажеттігін ұғынады 
және күресуге дайын. 

 Проблемаларды шешуде түрлі жолдарды табуға, 
отбасына суреттеу арқылы, нақты жағдай 
бойынша бағалау арқылы және интерпретация 
арқылы, адамдар мен жағдайларға тағылған 
мөрден алыстай отырып, отбасына қолдау 
ұсынуға қабілетті.   

Модуль 14 «Қатал 
қараудан балаларды 
қорғау»: 

 Қоғамдық денсаулық 
сақтау жүйесі 
негізінде 
зомбылықтың алдын 
алу жолдары. 

 Балалармен қатал қарауды болдырмаудағы өзінің 
ролін бағалайды. 

 Балаламен қатал қараудың, оларға 
қамқорлықтың жоқтығының қысқа және 
ұзақмерзімді салдарларын түсіндіреді.    

 Балалармен қатал қарау және оларға 
қамқорлықтың жоқтығы кезіндегі тәуекелдер мен 
қорғану факторларын бағалайды. 

 Балалармен қатал қарау мен оларға 
қамқорлықтың жоқтығын болдырмау қабілетін 
көрсетеді. 

 Модуль № 9 

«Үй ортасы және 
қауіпсіздік» 

 Балалар жарақаттарының кең тараған 
тәуекелдерін, себептерін және нақты жағдайдағы 
салдарларын ажыратады және оларды 
болдырмау механизмін қолданады. 

 Аргументтерді келтіре отырып, балаларға тәуекел 
әкелуі мүмкін үйдегі және олардың мінез-
құлқындағы қауіпсіздікті жоғарылату бойынша 
ата-аналарға/отбасына кеңес береді. 
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3.3. «ОТБАСЫЛЫҚ КҮТІМ» 
 

(БҚ-2, КҚ-1, КҚ-2, КҚ-4) 
 

МЖМБС бойынша 
контент: 

+ ЮНИСЕФ 
ақпараттық 

модульдері енгізілген 
кеңейтілген  контент: 

Кеңейтілген контент бойынша оқу 
нәтижелері: 

Репродуктивті 
денсаулықты нығайту 
жолдары және негізі 
концепциялары, отбасын 
жоспарлау. 

Жеке адам, отбасы және 
қоғам денсаулығының 
функционалдық жағдайын 
бағалау. 

Ата-аналыққа және 
физиологиялық, 
патофизиологиялық мінез-
құлықтық реакцияларды 
ескере отырып, 
репродуктивті жас 
кезеңіндегі пациенттере 
бақылау жүргізуге қатысты 
негізгі түсініктер.   

Дені сау және науқас 
балаларды біріктіріп 
жүргізудің Ұлттық 
бағдарламасы. 

Бала денсаулығын 
басқарудың жеке 
жоспарларын құрастыру 
бойынша шешім 
қабылдаудың клиникалық-
диагностикалық 
критерийлері. 

Жедел, созылмалы 
аурулар кезінде және өмір 
тәуекелдері 
жағдайларында балаларға 
емдік және 
реабилитациялық көмек 
көрсету. 

Қауіпсіз ана концепциясы. 

Акушерия және 
гинекологиядағы 
мейіргерлік күтім 
практикасы. 

Балалардағы ауырсыну 
синдромын жою және 
анықтаудың арнайы 
аспектілері. 

Модуль 5 «Әкелерді 
тарту»: 

 Кіріспе: 
дүниежүзіндегі 
әкелердің ролі. 

 Әкелер және әке 
болу: әкелер мен 
аналарға ықпалы. 

 Ананың, отбасының қолайлы жағдайда 
болуындағы және бала дамуындағы 
әкелердің маңызды ролін түсінеді.  

 Жаңа туған нәрестеге, балаларға 
әкелердің ықпалының маңызын, сол 
сияқты ер адамдарға әке болудың 
әсерін түсіндіреді. 

 Мемлекеттік саясат және патронаждық 
жұмыстың күнделікті практикасы 
тұрғысынан кішкене балаларды 
тәрбиелеу жұмысына әкелерді тарту 
практикасын нұсқау етеді.  

Модуль № 7 «Ата-
аналар жағдайының 
жақсаруы» 

 Көрінісі әлсіз білінетіннен айқын 
көрініспен өтетін перинаталдық 
психикалық аурулар бойынша араласу 
саласы жөнінде біледі. 

 Босанғаннан кейінгі  психозда аналарды 
мамандарға жолдаудың маңыздылығын 
сын тұрғысынан қолданады. 

Отбасылық зомбылық, 
соның ішінде тұрмыстық 
зомбылық және  
балалармен қатал 
қараудың тәуекелдері.    

 

Модуль 14 «Балаларды 
қатал қараудан 
қорғау»:  

 Балаларға қатысты 
зомбылықтардың 
және оған 

 Балалармен қатал қарау жасау мен 
оларға қамқорлықтық жоқтығы 
проблемаларына қатысты БҰҰ балалар 
құқығы Конвенциясын түсінеді.  
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қамқорлықтың 
жоқтығының 
түрлері. 

 Балаға қатысты 
зомбылықтардың 
және Оған 
қамқорлықтың 
жоқтығының жалпы 
белгілері. 

 Балалармен қатал қарау және оларға 
қамқорлықтық жоқтығының түрлі 
типтерін ажыратады. 

 Балалармен қатал қарауды 
болдырмаудағы өз ролін ұғынады. 

Балалармен тиімді 
араласу 

Модуль 6 «Бала 
тәрбиелеу өнері-
сүйіспеншілікке бөлеу, 
сөйлесу, ойнату, оқып 
беру»: 

 Балалармен 
жағымды қарым-
қатынас жасаудың 
маңыздылығы. 

 Балалармен қалай 
сөйлесу керек. 

 Ойынның күші. 

 Балалар үшін 
оқимыз. 

 Балалардың оқуына ықпал жасайтын-
жақсы көретін, қауіпсіз, серпін беретін 
ортаны ата-аналары мен бала күтімін 
қамтамасыз ететін адамдардың қалай 
қалыптастыратынын түсінеді. 

 Ерте жастағы балалар дамуының 
өзгермелі қажеттіліктерін түсіндіреді. 

 Ата-аналарды/отбасынбалалармен 
сөйлесуге үйрететін қабілетін көрсетеді 
және әртүрлі жас пен даму кезеңдеріне 
сәйкес ойын іс-әрекеттері бойынша ата-
аналардың сұрақтарына тиімді кеңес 
береді. 

 Ата-аналарға, әсіресе өз балаларымен 
қарым-қатынас жасауда қиындыққа тап 
болатын ата-аналарға ресурстар, кеңес, 
нұсқаулықтар, тәлімгерлік қызметтер 
ұсынады. 

Педиатриядағы мейіргер 
ісінің болашағы 

Модуль 2 «БМСК 
патронаж мейіргерінің 
жаңа ролі»: 

 Патронаж 
қызметінің әмбебап 
жетілдірілген 
моделі. 

 БМСК патронаж 
мейіргерінің жаңа 
ролі. 

 Кәсібилік. 

 

 Үйде патронаждық қызмет көрсетудің 
әмбебап жетілдірілген моделінің 
концептуалды негізін сын тұрғысынан 
бағалайды. 

 Кішкене балалардың мүдделері үшін 
қорғану және іс-әрекет етуді көрсету 
мақсатында әдістерді қолданады. 

 Патронаждық қызмет көрсетудің 
мақсатына жету сапасын бағалайды 
және кәсіби тәжірибесі аясында өз ойын 
іс-әрекетін бейімдеуге қабілетті. 

Ерте жастағы балалардың 
ұсақ жарақаттарының 
алдын алу. 

Модуль 9 «Үй ортасы 
және қауіпсіздік»: 

 Жарақаттарды 
болдырмаудың 
негізгі қағидалары. 

 Нақты жағдайлардағы балалар 
жарақаттарының кең тараған 
тәуекелдерін, себептерін, салдарларын 
ажыратады және оларды болдырмау 
механизмдерін қолданады. 

 Ата-аналарды/отбасын олардың 
балалары үшін  тәуекел факторлары 
болуы мүмкін жағдайлар бойынша 
үйдегі қауіпсіздік пен мінез-құлықтарын 
жоғарылатуда аргументтерді келтіре 
отырып, кеңес береді.   

0-ден 18 жасқа дейінгі 
балалар денсаулығын 
басқару. 

Модуль № 8 

«Бала тәрбиесіндегі 
кең тараған 
проблемалар»: 

 Кіріспе. 

 Бала тәрбиесіндегі кең тараған 
проблемаларды талдай отырып, 
суреттейді және олардың бала 
дамуының түрлі кезеңімен байланысын 
анықтайды. 

 Балалардың және отбасыларының 
мүдделері үшін ата-аналарды серіктес 
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 Жаңа туған 
нәрестелермен 
болатын кең 
тараған 
проблемалар. 

ретінде қабылдайтын қабілетін 
көрсетеді. 

 Модуль 1 «Ерте 
балалық шақ-шексіз 
мүмкіндіктер кезеңі»: 

1-2-3 

 Нейробиологиялық даму негізінің адам 
өмірінің алғашқы жылдарында қалай 
қаланатыны, оның аймақтары мен даму 
желілерінің адамның барлық өмір сүру 
кезеңдеріндегі оқуы мен мінез-құлық 
әрекетіндегі ми дамуының ірге тасы 
ретіндегі маңызы бар білімін қолданады. 

 Ерте жастағы балалар үшін 
дамытушылық, қауіпсіз, серпін беретін, 
болжамдық және шынайы қарым-
қатынастың маңызды екенін 
мойындайды. 
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3.4. «МЕЙІРГЕР ІСІНДЕГІ МЕНТАЛЬДЫ ДЕНСАУЛЫҚ» 

(БҚ-2, КҚ-2, КҚ-4). 

МЖМБС бойынша  контент: + ЮНИСЕФ ақпараттық 
модулдері енгізілген 
кеңейтілген контент: 

Кеңейтілген контент бойынша 
оқу нәтижелері: 

Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік әлеуметтік 
саясаты. 

Әлеуметтік маңызды аурулар 
тізбесін анықтайтын 
нормативті-құқықтық құжаттар 
(әлеуметтік маңызды аурулар 
кезінде пациенттер құқығын 
және мүдделерін қорғау,  тиісті 
емдік-диагностикалық іс-
шараларды қаржылай 
қамтамасыз етуді 
ұйымдастыру). 

Пациенттерде ментальды 
денсаулық бұзылыстары 
дамуының критерийлері мен 
тәуекел факторлары, 
медициналық-әлеуметтік көмек 
түрлері мен 
көлемін,жеңілдіктер түрлері 
мен тізбесін анықтау, 
пациенттермен/клиенттермен, 
соның ішінде еңбекке 
жарамсыздықпен диспансерлік 
бақылау жүргізу.    

Отбасына және оның 
жекелеген мүшелеріне 
медициналық-әлеуметтік көмек 
көрсету: 

- Науқастар мен мүгедектерге 
медициналық-әлеуметтік 
реабилитац жүргізу. 

- Психиатрияда, наркологияда, 
онкологияда, гериатриядажәне 
медицинаның басқа да 
салаларында әлеуметтік 
жұмысты жүргізу. 

Медициналық-әлеуметтік 
патронаж. 

Әлеуметтік маңызды аурулар 
кезіндегі жеке және отбасылық 
популяция деңгейлеріндегі 
профилактикалық іс-
шаралар,бұқаралық ақпарат 
құралдарын және 
коммуникациялық 
технологияларды тиімді 
қолдану. 

Медициналық-әлеуметтік 
жұмыстағы инновациялардың 
маңыздылығы. 

Модуль 2 «БМСК 
патронаж мейіргерінің 
жаңа ролі»: 

 Отбасы мүдделерін 
қорғау және басқа 
мамандарға/ұйымдар
ға жолдау. 

 Патронаж жұмысының 
практикасын және денсаулық 
сақтау саласының мамандар 
аралық және басқа секторлар 
аралық байланысын тиімді 
көрсетеді. 

Модуль 4 «Ата-ана мен 
бала арасындағы 
бауырмалдылықты 
дамытамыз»: 

 Ата-ана мен бала 
арасындағы 
жақындық 
модельдері. 

 Жақындық 
модельдерін 
ұрпақтан ұрпаққа 
жалғау. 

 Қиын кезеңдердің 
өзінде 
сүйіспеншілікке 
бөлеу. 

 Ата-ана мен бала арасындағы 
жақындықты қалыптастыруға 
ықпал етеді. 

 Ата-аналармен сенімді, жылы 
қарым-қатынас орната 
отырып, аналардың және 
әкелердің өз балаларына 
«сүйіспеншілігінің» болуына  
көмектесу қабілетін көрсетеді. 

Модуль 6 «Бала 
тәрбиелеу өнері-
сүйіспеншілікке бөлеу, 
сөйлесу, ойнау, оқу»: 

 Ата-аналар мен 
ерте жастағы 
балалар арасындағы 
жағымды қарым-
қатынас қағидалары. 

 Ата-аналар мен ерте жастағы 
балалар арасындағы жағымды 
қарым-қатынас қағидаларын 
берік ұстанатынын көрсетеді.  

 Ата-аналар мен балалар 
арасындағы жағымды қарым-
қатынас баланың когнитивті 
және әлеуметтік-
эмоционалдық дамуының ірге 
тасын қалайтынын түсінеді.  

 Ата-аналар мен ерте жастағы 
балалар арасындағы қарым-
қатынасты ажыратады және 
аналарды, әкелерді және 
қатынастағы басқа да 
адамдарды қолдау, 
бастапқыдан- ақ  баланы 
тәрбиелеу, баламен ойнау,    
механизмдерін меңгерген. 

Модуль 11 «Таңба 
тағулар мен 
дискриминацияларды 
болдырмау бойынша 
жұмыс»:  

 Алдын ала 
сендірулері жоқ 
отбасыларымен 
жұмыс жүргізу. 

 Алдын ала сендірулерден 
алшақтай отырып, 
кемшіліктеріне қарамастан, 
отбасыларының мықты 
тұстарын анықтап және соған 
сүйене отырып қалай жұмыс 
жүргізуді біледі. 
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 Модуль 14 «Балаларды 
қатал қараудан 
қорғау»: 

 Зомбылықтың және 
балаға 
қамқорлықтың 
жоқтығының 
салдарлары. 

 Осал отбасыларын 
қолдау бойынша іс-
әрекеттер. 

 Басқа секторлармен 
жұмыс. 

 Жеке бала үшін және жалпы 
қоғам үшін баламен қатал 
қараудың, оған қамқорлықтың 
жоқтығының қысқа-, 
ұзақмерзімді салдарларын 
түсіндіреді.  

 Балалармен қатал қарау және 
оларға қамқорлықтың жоқтығы 
кезіндегі тәуекелдерді және 
қорғану факторларын 
бағалайды. 

 Балалармен қатал қарау 
кезінде басқа секторлармен 
бірігіп жұмыс жасайды және 
ел қолданысындағы 
мамандарға жолдау  
алгоритмдерін ұстанады.   

 Модуль 10 

«Коммуникативті 
дағдылар» 

 Вербалды және вербалды 
емес коммуникациялар 
дағдыларының маңызын 
ұғынады. 

 Жеке тұлғамен/ отбасымен/ 
қоғаммен сыйласымды және 
сенімді қатынас орнату 
элементтерін түсінеді.   
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4-ші тарау 
 

Патронаж қызметінің әмбебап жетілдірілген моделі 
бойынша ЮНИСЕФ-тің ақпараттық модульдерін «Мейіргер 
ісі» мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім 
беру бағдарламасына енгізу бойынша нұсқаулықтар 
(МЖМБС-2018 жобасы) 

 

 

4.1. «ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДЫҒЫ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКА 
НЕГІЗДЕРІ» 

МЖМБС бойынша 
контент: 

+ ЮНИСЕФ ақпараттық 
модульдері енгізілген 
кеңейтілген контент: 

Кеңейтілген контент бойынша оқу 
нәтижелері: 

Қазақстан Республикасы 
денсаулық сақтау саласы 
экономикасының 
негіздері және 
қаржыландыру көздері.  

«Денсаулық сақтау 
жүйесіндегі халық 
денсаулығы туралы» 
Қазақстан 
Республикасының 
Кодексі.  

Экономика мен  мейіргер 
ісінің ара қатынасы.   

ҚР мемлекет және құқық 
жөніндегі теориясы. 
Мейіргер жұмысындағы 
нормативті-құқықтық 
құжаттар.  

Медициналық құқықтың 
негізгі көздері.  

Пациенттердің және 
мейіргердің құқықтары 
мен міндеттері.  

Денсаулық сақтау саласы 
қызметкерлерін 
әлеуметтік қорғау.  

Азаматтар денсаулығын 
қорғау саласындағы 
мемлекеттік реттеу.   

 

Модуль 14 «Балаларды 
қатал қараудан қорғау» 

 

 Балалармен қатал қарау мен оларға 
қамқорлықтың жоқтығы проблемасына 
қатысты БҰҰ бала құқығы 
Конвенциясын түсінеді. 

 Балалармен қатал қарау мен оларға 
қамқорлықтың жоқтығының түрлі 
типтерін іріктейді. 

 Балалармен қатал қарау 
болдырмаудағы өз ролін ұғынады.   

 Балалармен қатал қарау мен оларға 
қамқорлықтың жоқтығының жеке бала  
және қоғам үшін  қысқа-және 
ұзақмерзімді салдарларын біледі.   

 Балалармен қатал қарау мен оларға 
қамқорлықтың жоқтығының 
тәуекелдері мен қорғаныш 
факторларын бағалайды.  
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4.2. «МЕЙІРГЕР ІСІНДЕГІ ПСИХОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ КОММУНИКАТИВТІ 

ДАҒДЫЛАР» (БК-3). 

МЖМБС бойынша 
контент: 

+ ЮНИСЕФ ақпараттық 
модульдері енгізілген 
кеңейтілген контент: 

Кеңейтілген контент бойынша оқу 
нәтижелері: 

Психологиядағы басты 
қадамдар және 
түсініктер.  

Араласудағы  
когнитивті, аффективті, 
психомоторлы 
қабілеттердің 
маңыздылығы. 

Терапиялық 
коммуникациялардың 
әдістері мен типтері. 

Мейіргер мен 
пациенттің тиімді 
араласуының  
аспектілері. 

Мейіргер мен медицина 
қызметкерлерінің, 
пациент 
туысқандарының және 
қосымша 
қызметкерлердің   тиімді 
араласуының 
аспектілері.  

Пациент жағдайының 
жақсаруына  
араласудың әсері. 

Модуль 6 « Бала 
тәрбиелеу өнері-
сүйіспеншілікке бөлеу, 
сөйлесу, ойнату, оқып 
беру». 

 Баланың оқуына ықпал жасайтын-
сүйіспеншіліке толы,  қауіпсіз, серпін 
беретін ортаны ата-аналары мен бала 
күтімін қамтамасыз ететін адамдардың 
қалай қалыптастыратынын түсінеді. 

 Ерте жастағы балалар дамуының 
өзгермелі қажеттіліктерін түсіндіреді 

Модуль 1 «Ерте балалық 
шақ-шексіз мүмкіндіктер 
кезеңі» 

 Нейробиологиялық даму негізінің адам 
өмірінің алғашқы жылдарында қалай 
қаланатыны жөніндегі, даму  аймақтары 
мен қадамдары жөніндегі, адамның 
өмір сүру кезеңіндегі  оқуы мен мінез-
құлық әрекетіне ми дамуының әсері  
жөніндегі және олардың  бала 
дамуының ірге тасын қалаудағы 
маңызы жөніндегі  білімдерін  
қолданады.   

 Ерте жастағы балалармен 
дамытушылық, қауіпсіз, серпін беретін, 
алдын ала болжамдық және 
қайырымды қарым-қатынаста болудың 
маңыздылығын түсінеді. 

 Баланың физикалық, психоәлеуметтік 
дамуының қалыптасуында және өмір 
ағымында потенциалын толық іске 
асыруында қоршаған ортаның жағымды 
жағдайларының әсерін сипаттайды. 

 Дискриминацияға ұшыратпау, баланың 
ең үздік мүдделерін қорғау, өмір сүру 
құқығы, өмір сүре білу және даму, бала 
көзқарастарын сыйлау сияқты БҰҰ бала 
құқықтары жөніндегі Конвенциясының 
негізгі қағидаларын нұсқау етеді.   

 Биологиялық және психоәлеуметтік 
тәуекел факторларының жағымсыз 
салдарларын анықтайды және оларды 
қорғаныш факторларын нығайту 
арқылы тиімді түрде жоюға қабілетті.   

Модуль 8 «Бала 
тәрбиеcіндегі кең тараған 
проблемалар» 

 Бала тәрбиесіндегі кең тараған 
проблемаларды атайды және олардың 
бала дамуының түрлі кезеңдерімін 
байланысын анықтайды. 

 Балалар мен отбасыларының 
мүдделері үшін ынтымақтаста болатын 
ата-аналарды серіктес ретінде 
қабылдайтын қабілетін көрсетеді. 

 Бала тәрбиесіндегі кең тараған 
проблемаларды  суреттейді, олардың 
бала дамуының түрлі кезеңдерімін 
байланысын анықтайды және бала 
кездегі кең тараған күрделі 
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мәселелердің шешімін таппаған 
жағдайда барынша қауіпті 
проблемаларға әкелетінін түсінеді.   

 Ұйықтар алдында/демалыс алдында 
қалай тыныштандыру қажет, баланы 
туалетке қалай үйрету керек, -деген кең 
тараған проблемаларды шешуде ата-
аналарға көмек беру дағдысын 
көрсетеді.   

 Жағымды мінез-құлықты мадақтай 
отырып,  жағымсыз мінез-құлықтық 
реакцияларды жоя отырып,  кішкентай 
балалардың мінез-құлықтарын қалай 
басқару керектігі және қолайлы 
әлеуметтік-эмоционалдық жағдайды 
қалай  қалыптастыру қажеттігі  
жөніндегі ақпаратты ұсынады.    

Модуль 10  

«Коммуникативті 
дағдылар» 

 Вербалды және вербалды емес 
коммуникация дағдыларының маңызын 
ұғынады. 

 Жеке тұлғамен/отбасымен/қоғаммен 
сыйласымды және сенімді қарым-
қатынас орнату элементтерін түсінеді.   
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4.3. «ПЕДИАТРИЯДАҒЫ МЕЙІРГЕР ІСІ» (БҚ-1, КҚ-1, КҚ-2, КҚ-3). 
 

МЖМБС бойынша 
контент: 

+ ЮНИСЕФ 
ақпараттық 
модульдері 
енгізілген 
кеңейтілген 
контент: 

Кеңейтілген контент бойынша оқу 
нәтижелері: 

Балалар дамуының 
динамикалық процесі. 

Даму аймақтарының 
сипаттамалары. 

0-ден 18-ге дейінгі 
балалар денсаулығын 
басқару аспектілері. 

Бала денсаулығы 
жағдайын бағалау 
критерийлері. 

Дені сау және науқас 
балаларды біріктіріп 
жүргізудің Ұлттық 
Бағдарламасы. 

БМСК мейіргерлік 
патронаж қызметінің 
әмбебап жетілдірілген 
моделі. 

Бала жасындағы аурулар 
профилактикасы. 

Балалар инфекциялары.   

Иммунопрофилактикадағы 
мейіргер ролі.  

Жедел және созылмалы 
аурулары бар балаларға 
медициналық және 
реабилитациялық күтім 
жүргізу. 

Педиатриядағы шұғыл 
көмектегі мейіргер ісінің 
тактикасы.   

Модуль 1 «Ерте 
балалық шақ-шексіз 
мүмкіндіктер кезеңі» 

 Бала дамуының  ірге тасын қалайтын:  
өмірінің алғашқы жылдарында адамның 
нейробиологиялық дамуының негізі қалай 
қаланатыны; даму аймақтары мен 
қадамдары; өмірдің барлық кезеңдерінде 
адамның оқуы мен мінез-құлқына ми 
дамуының маңызы жөніндегі  білімін 
қолданады.   

 Ерте жастағы балалармен  дамытушылық, 
қауіпсіз, серпін беретін, қайырымды қарым-
қатынаста болудың маңызын мойындайды. 

 Баланың физикалық және психоәлеуметтік 
денсаулығының қалыптасуына және өмір 
ағымында өзінің потенциалын толық іске 
асыруында баланы қоршаған жағымды 
жағдайларының әсерін түсінеді.   

 Дискриминацияға ұшыратпау, баланың ең 
үздік мүдделерін қорғау, өмір сүру құқығы, 
өмір сүре білу және даму, бала 
көзқарастарын сыйлау сияқты БҰҰ бала 
құқықтары жөніндегі Конвенциясы негізге 
алған қағидаларды нұсқау етеді.    

 Биологиялық және психоәлеуметтік 
тәуекел факторларының жағымсыз 
салдарларын  біледі және қорғаныш 
факторларын нығайту арқылы оларды 
реттеуге қабілетті. 

Модуль 6 «Бала 
тәрбиелеу өнері-
сүйіспеншілікке 
бөлеу, сөйлесу, 
ойнату, оқып беру». 

 Кішкене балалармен қалай сөйлесу 
керектігі жөнінде ата-аналарды үйрету 
қабілетін көрсетеді және ата-
аналарды/отбасын әртүрлі жас кезеңдері 
мен даму кезеңдері үшін ойын іс-
әрекеттерінің түрлері бойынша сұрақтарға 
тиімді кеңес береді. 

 Ата-аналарға, әсіресе кішкене 
балаларымен әрекеттесуде қиыншылыққа 
тап болғандарға ресурстар, кеңестер, 
нұсқаулықтар, тәлімгершіліктер ұсынады. 

Модуль 13 «Даму 
мониторингі және 
скринингі» 

 Даму мониторингі, даму қадамдары, даму 
скринингі, дамуды бағалау сияқты  
дефиницииларды атайды. 

 Мониторинг, кезеңдік скрининг, бала 
дамуын толық бағалау құрамдарын 
түсіндіреді. 

 Мониторинг және бала дамуын бағалау 
құралдарымен  жұмыс жасайды.   

 Дамуында ауытқушылығы бар балалардың 
дамуына отбасының қалай ықпал 



30 
 

жасайтыны жөніндегі сұрақтар бойынша 
кеңес береді. 

 Ерте араласу қызметін алатын балалардың 
өздері мен олардың отбасына жасайтын 
өзінің тұрақты ролін түсінеді. 

Модуль 12 «Басқаша 
дамитын балалар» 

 Құрсақішілік кезеңде және өмірінің алғашқы 
жылдарында баланың мүмкіндігінің 
шектеулі болуындағы, дамуында 
ауытқудың болуындағы себептерді 
түсінеді. 

 Дамуында ауытқуы бар балаларды және 
олардың отбасын қабылдаудағы өз сезімін 
ұғынады және оның профилактикасындағы, 
мүмкіндігі шектеулі және дамуында 
ауытқуы бар ерте жастағы балаларды ерте 
анықтаудағы, ерте араласудағы өзінің 
үлесін түсінеді.   

 Мүмкіндігі шектеулі және дамуында 
ауытқуы бар балалары бар отбасы тап 
болатын проблемаларды суреттейді, осы 
топ отбасылары мен балаларға қолдау 
жасау дағдыларын көрсетеді. 

Модуль 3 «Қосымша 
тамақ» 

 Бала денсаулығы мен дамуындағы 
қосымша тамақтың маңызын түсінеді. 

 Қосымша тамаққа қойылатын 6 негізгі 
талаптарды біледі. 

 6 айдан 3 жасқа дейінгі баладағы қосымша 
тамақ проблемаларын анықтайды және 
ата-аналарға тиімді кеңес береді.   

 Қосымша тамақ даярлау технологиясын 
меңгерген. 

Модуль 14 
«Балаларды қатал 
қараудан қорғау» 

 Балаларға қатал қарау жасау және оларға 
қамқорлықтың жоқтығына қолданылатын 
бала құқығы жөніндегі БҰҰ Конвенциясын 
түсінеді. 

 Балаларға қатал қарау жасаудың және 
оларға қамқорлықтың жоқтығының түрлі 
типтерін іріктейді. 

 Балалармен қатал қарау болдырмаудағы 
өз ролін ұғынады. 

 Балаға қатал қарау мен оған қамқорлықтың 
жоқтығының жеке бала үшін, жалпы қоғам 
үшін тигізетін қысқа-, ұзақмерзімді 
салдарларын біледі.   

 Балаға қатал қарау мен оған қамқорлықтың 
жоқтығының тәуекелдерін және қорғаныш 
факторларын бағалайды. 

 Балаға қатал қарау пен оған қамқорлықтың 
жоқтығының алдын алу   қабілетін 
көрсетеді. 
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4.4. «АКУШЕРИЯ ЖӘНЕ ГИНЕКОЛОГИЯДАҒЫ МЕЙІРГЕР ІСІ» 

(БҚ-1, КҚ-1, КҚ-2, КҚ-3). 

МЖМБС бойынша 
контент: 

+ ЮНИСЕФ ақпараттық 
модульдері енгізілген 
кеңейтілген контент: 

Кеңейтілген контент бойынша оқу 
нәтижелері: 

Қауіпсіз ана 
Концепциясы. 

Жүктілік және 
босануды басқарудың 
ғылыми қағидалары. 

Отбасын жоспарлау. 

Акушериядағы 
мейіргер ісі 
практикасы.  

Гинекологиялық 
қызметтегі мейіргер 
ісінің практикасы.  

Шұғыл көмек 
алгоритмдері. 

Модуль 5 «Әкелерді 
тарту» 

 Отбасының, өз жартысының жағдайының 
жақсы болуы үшін  әкелердің бала 
дамуындағы маңызды ролін түсінеді.    

 Әкелердің атқара алатын, атқара 
алмайтын жұмыстары жөніндегі өзінің 
алдын ала сенімдерін түсінеді.   

 Әкелерді барынша тартуға кері әсер 
ететін, әкелерге, ер адамдарға қатысты 
жалпыға тараған теріс ұғымдарды 
түсіндіреді. 

 Жарының әке болуға бейімделуіне,  ата-
аналық міндеттерін нығайтуына және 
аналардың өз денсаулығына қатысты 
мінез-құлығына  әкелердің әсер етуіне 
ықпал жасайды. 

Модуль 11 «Таңба 
тағуларды және 
дискриминацияларды 
жою бойынша жұмыс» 

 Алдын ала сендірулер, таңба тағулар, 
дискриминациялар- көзқарас пен іс-
әрекетті шектеу арқылы теңсіздік пен 
әлеуметтік алшақтауды өршітетін, кең 
тараған құбылыстар екенін түсінеді. 

 Стереотиптер мен алдын ала сендірулер 
теңсіздік пен әлеуметтік алшақтауды 
өршіте отырып, көзқарас пен іс-әрекетті 
шектейтінін түсінетінін көрсетеді.   

 Өзінің кәсіби дамуының және адами 
өсуінің бір бөлігі ретінде таңба 
тағулармен және дискриминациялармен 
күресу қажеттігін ұғынады және күресуге 
дайын. 

Модуль 7 «Ата-аналар 
жағдайының жақсаруы» 

 Аналардағы және әкелердегі 
перинаталды психикалық аурулар ерте 
жастағы балалардың дамуына өте үлкен 
жағымсыз әсер ететінін түсінеді. 

 Перинаталды психикалық денсаулықтың 
белгілерін анықтайды, скрининг жүргізу 
инструменттерін біледі. 

 Босанудан кейінгі психоз дамыған 
аналарды мамандарға жолдау 
маңыздылығын түсіндіреді. 
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4.5. «ДЕНСАУЛЫҚТЫ НЫҒАЙТУ» 
 

(БҚ-2, КҚ-1). 
 

МЖМБС бойынша 
контент: 

+ ЮНИСЕФ 
ақпараттық 

модульдері енгізілген 
кеңейтілген контент: 

Кеңейтілген контент бойынша оқу 
нәтижелері: 

Денсаулықты нығайтудың 
және салауатты өмір салтын 
насихаттаудың негіздері. 

Денсаулықты нығайту 
бойынша профилактикалық 
бағдарламаларды 
ұйымдастыру қағидалары. 

Денсаулықты нығайтудың 
және аурулар 
профилактикасының 
Концепциясы. 

Денсаулықты нығайту және 
салауатты өмір салтын Алға 
жүргізуд Басқарудың Ұлттық 
және Халықаралық 
стратегиялары, 
бағдарламалары, 
нұсқаулықтары.   

Профилактикалық іс-
әрекетті рәсімдейтін 
нормативті құжаттар. 

Денсаулықты нығайту үшін 
қолданылатын әдістер мен 
технологиялар. 

Атқарушылармен 
ынтымақтастықта болу,жеке 
және топтық кеңес беру. 

Модуль 2 «БМСК 
патронаж мейіргерінің 
жаңа ролі» 

 Отбасының қажеттіліктерін анықтайды 
және балалар мен ата-
аналардың/тәрбиешілердің 
жағдайының жақсы болуын және 
денсаулығын қолдау бойынша 
уақытылы араласу жөніндегі шешім 
қабылдауды көрсетеді.   

 Ата-ана-бала қарым-қатынасын 
жіктейді және тәрбиелеу мен 
жақындықты дамыту дағдыларына 
ықпал етеді. 

 Үздіксіз кәсіби даму қажеттіліктерін 
көрсетеді. 

Модуль 4 «Ата-ана мен 
бала арасындағы 
бауырмалдылықты 
дамытамыз». 

 Сүйіспеншілікпен қарау және ата-ана 
мен бала арасындағы берік 
жақындықтың бала мен отбасының 
денсаулық, даму және  жалпы 
жағдайдың жақсаруы тұрғысынан 
маңызды роль атқаратынын 
түсіндіреді. 

 Жақындық модельдері ұрпақтан 
ұрпаққа берілуі мүмкін екенін  түсінеді.   

 Берік және берік емес жақындық 
модельдерін ажыратады және үйге 
әрбір барған сайын ата-ана мен бала 
арасындағы берік және сау 
жақындықты қалыптастыруға ықпал 
жасайтын дағдыларды практикада 
қолданады. 

Модуль 9 «Үй ортасы 
және қауіпсіздік" 

 Нақты жағдайлардағы балалар 
жарақаттарының кең тараған 
тәуекелдерін, себептерін, әкелетін 
салдарларын біледі және оларды 
болдырмау механизмдерін қолданады. 
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4.6. «МЕЙІРГЕР ІСІНДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС» 

(БҚ-1, БҚ-3, КҚ-1, КҚ-3). 

МЖМБС бойынша 
контент: 

+ ЮНИСЕФ 
ақпараттық 

модульдері енгізілген 
кеңейтілген 

контент: 

Кеңейтілген контент бойынша оқу 
нәтижелері: 

ҚР Мемлекеттік әлеуметтік 
саясаты. 

ҚР әлеуметтік және 
мейіргерлік жұмыс 
Концепциясы. 

Әлеуметтік және мейіргерлік 
жұмыстың нормативті-
құқықтық базасы.   

Денсаулық 
бұзылыстарының тәуекел 
(әлеуметтік-экономикалық, 
биологиялық, экологиялық, 
медициналық) факторлары. 

Отбасына және оның жеке 
мүшелеріне мейіргерлік 
және әлеуметтік көмек 
көрсету. 

Мейіргерлік-әлеуметтік 
патронаж, мүмкіндігі 
шектеулі науқастар мен 
пациенттердің 
реабилитациясы. 

Мейіргерлік және әлеуметтік 
жұмыстағы инновациялар. 

Модуль 2 «БМСК 
патронаж 
мейіргерінің жаңа 
ролі»: 

 Отбасы мүдделерін 
қорғау және басқа 
мамандарға/ұйымдар
ға жолдау. 

 Жүкті әйелдерге және ерте жастағы 
балаларға патронаждық қызметтің 
әмбебап жетілдірілген моделінің 
және денсаулық сақтау саласының 
мамандары мен әлеуметтік 
қызметкерлер, басқа да секторлар 
арасындағы байланыс мәнін 
түсіндіреді 

Модуль 15 «Басқа 
секторлармен 
жұмыс» 

 Басқа секторлармен (медициналық 
қызметтер, әлеуметтік 
қамсыздандыру, мектепке дейінгі 
білім беру, әлеуметтік және құқықтық 
қорғау, қауіпсіздік, санитария, 
жұмыспен қамту, бала құқығы және 
т.б.) жұмыс жасаудың тұрғындар 
денсаулығының жағдайын және 
патронаждық қызмет жұмысын 
қалай жақсартатынын түсінеді.   

 Қиындықтар мен проблемаларға тап 
болған отбасыларына қолжетімді 
болатын, жергілікті қоғамдағы 
мемлекеттік қызметтермен, үкіметтік 
емес және жеке ұйымдармен 
ұсынылатын ресурстар аумағын 
атап айтады. 
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Қорытынды 
 
Атақты итальян оқымыстысы  Галилео Галилей: «Біз адамдарды үйрете алмаймыз, 
тек өз бойларынан осыны табуына көмектесе аламыз» (We cannot teach people 
anything; we can only help them discover it within themselves)- деген еді. 

 

  
 
Сол сияқты авторлар да ЮНИСЕФ-тің ақпараттық  модульдерін білім бағдарламаларына енгізу 
арқылы колледж оқытушыларын үйретуді өз алдарына мақсат етіп қоймайды, тек әдістемелік 
нұсқаулықтар өмірді жақсы жақтарға қарай өзгертуге қабылетті, жоғары біліктілікті мейіргерлерді 
даярлаудағы оқытушылардың өздерінің бірегей «авторлық» жолдарын ашуына көмектеседі деп 
үміттенеді.    
 
Патронаждық қызметтің әмбебап жетілдірілген моделі бойынша көрсетілетін бейнероликтің бірінде 
кішкене бала патронаждық мейіргер болып жұмыс атқаратын өз анасы туралы  мақтанышпен: 
«Менің анам- керемет батыр!»-дейді.  «Керемет батырлар» тек керемет қабылеттердің иелері ғана 
емес, олар қабылеттерін өмірді жақсартуға қолданатындар. 
 
Авторлар әдістемелік нұсқаулықтарды құрастыру барысында осы идеяларға сүйенді және 
патронаждық қызметтің әмбебап жетілдірілген моделінің біздің әрқайсысымызға тығыс қатысы 
барын, көптеген ұсақ элементтер біріккенде біздің, біздің жақындарымыздың және тұтас елдің 
болашағына ықпал жасайтын күш туындайтынын сезінді.    
 
Жүкті әйелдер мен ерте жастағы балаларға патронаждық қызметтің әмбебап жетілдірілген моделі 
бойынша ЮНИСЕФ-тің ақпараттық модульдерін оқу бағдарламасына енгізу барысында 
оқытушылар да, студенттер де ұлттың тұрақты дамуына өз үлестерін қоса алады деп авторлар 
үміттенеді.   
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Қолданылған әдебиеттер тізімі 
 
 

1.  ЮНИСЕФ-тің  №1 оқу модулі «Ерте балалық шақ – шексіз мүмкіндіктер кезеңі» 

2.  ЮНИСЕФ-тің №2 оқу модулі «БМСК патронаж мейіргерінің жаңа ролі» 

3.  ЮНИСЕФ-тің №3 оқу модулі «Қосымша тамақ» 

4.  ЮНИСЕФ-тің №4 оқу модулі «Ата-ана мен бала арасындағы жақындықты дамытамыз» 

5.  ЮНИСЕФ-тің №5 оқу модулі «Әкелерді тарту» 

6.  ЮНИСЕФ-тің №6 оқу модулі «Баланы тәрбиелеу өнері-жақсы көр, тілдес, ойнат,оқыт» 

7. ЮНИСЕФ-тің №7 оқу модулі «Ата-ана жағдайының жақсы болуы» 

8.  ЮНИСЕФ-тің №8 оқу модулі «Балаларды тәрбиелеудегі кең тараған проблемалар» 

9.  ЮНИСЕФ-тің №9 оқу модулі «Үй ортасы және қауіпсіздік» 

10.  ЮНИСЕФ-тің №10 оқу модулі  «Күтім және мүмкіндіктерді кеңейту – патронаж 
қызметкерлерінің  коммуникативті дағдыларын жақсарту» 

11. ЮНИСЕФ-тің №11 оқу модулі «Таңба тағуды және дискриминацияны болдырмау бойынша 
жұмыс. Әділдікті, инклюзияны, әртүрлілікті сыйлауды дамыту» 

12. ЮНИСЕФ-тің №13 оқу модулі «Даму скринингі және мониторингі» 

13. ЮНИСЕФ-тің №14 оқу модулі «Балаларды қатал қараудан қорғау» 

14. ЮНИСЕФ-тің №15 оқу модулі «Басқа  секторлармен жұмыс» 

15. ЮНИСЕФ-тің №16 оқу модулі «Патронаж қызметкерлерінің супервизиясы» 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

БҰҰ Балалар қорының (ЮНИСЕФ) Қазақстандағы Өкілдігі  
 

010000, Астана 
Бейбітшілік көшесі, 10а, Блок 1 

тел.: +7 (7172) 32 29 69, 32 28 78, 32 17 97 
www.unicef.kz 

 
 
 

 
 

 

 
 

«Қазақстан медициналық колледждер Одағы» ЗТБ 
 

050010, Алматы 
Ш. Қалдаяқов көшесі, 54 
тел.: +7 (7272) 91 95 15 

 

 


