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Тақырыптың өзектілігі. Қазақстанда қант диабетінің таралуы эпидемия 

сипатына ие және үлкен қаржылық шығындарға әкеледі. Науқастардың өсуінің 

болжамы бойынша зерттеулердің қазіргі жағдайына жасалған талдау осы 

тақырыпта жеткіліксіз әзірленгенін көрсетті. Бұл мәселені шешу үшін нақты 

статистикалық мәліметтерді пайдалану ұсынылды, олардың көмегімен пассивті 

анықтау аясында қант диабетімен ауыратын науқастардың өсуін болжаудың 

тиімді әдісін айқындауға болады, бұл аймақ бойынша сатып алынған 

инсулиннің мөлшерін әрі қарай анықтайды. Болжамдалған инсулиннің көлемі өз 

кезегінде қажетсіз шығындарды болдырмау үшін қаржылық шығындарды 

жоспарлауға мүмкіндік береді.. 

Жұмыстың өзектілігі аурудың жоғары таралуы және қант диабетін 

емдеуге арналған ұсыныстарды әзірлеу және диагностикалау үшін проблемалық 

бағытталған ақпараттық технологиялардың жоқтығымен ерекшеленеді. Осыған 

байланысты, BigData технологиясының құралдары негізінде қант диабетін 

диагностикалау үшін эндокринологтың ақпараттық қолдау жүйесін зерттеу 

және әзірлеу қажеттілігі жоғары, өйткені әзірленген жүйе дәрігерлерге 

құрылымдалмаған мәліметтерді қолдануға мүмкіндік береді, оның негізінде 

оңтайлы шешім қабылдауға болады. Денсаулық сақтау жүйесінде заманауи 

ақпараттық технологияларды қолдану көрсетілетін медициналық қызметтердің 

сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Сондықтан осы мәселелерді зерттеу 

диссертациялық жұмыс тақырыбының өзектілігін анықтайды. 

Диссертациялық жұмыстың мақсаты. Қазақстан Республикасындағы 

қант диабетімен ауыратын науқастардың өсуін болжау әдістерін зерттеу, 

сонымен қатар BigData технологиясы құралдарының негізінде қант диабетін 

диагностика  бойынша эндокринолог-дәрігерді қолдаудың ақпараттық жүйесін 

әзірлеу. 

Қойылған мақсат диссертацияның негізгі міндеттерін анықтады. 

1. Медициналық қызмет көрсету саласында BigData технологияларының 

болжау және пайдалану әдістерін қолданудың қазіргі жай-күйіне талдау 

жүргізу. 

2. Сатып алынатын инсулин мен басқа да дәрі-дәрмектердің санын анықтау 

үшін регрессиялық талдау әдістері және scikit-learn кітапханасы көмегімен 

науқастар санының өсуін болжау әдісін жасау.  



3. Қант диабетін диагностикалау және емдеу бойынша математика және 

бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде жүйені әзірлеу. 

4. Big Data технологиясының құралдарын қолданып, ақпараттық жүйе 

платформасын әзірлеу.  

5. Зерттеу талдауын жүргізу, жиынтық статистика мен графикалық 

деректерді қолдану арқылы үлкен деректерді өңдеу. 

6. Эксперименталды зерттеулерді орындау, алынған нәтижелерге талдау 

жүргізу және жалпы жұмыс бойынша қорытындыларды тұжырымдау. 

Осылайша, сатып алынатын инсулин мен басқа да диабетті бақылау 

құралдарының санын алдын ала жоспарлауға мүмкіндік беретін науқастардың  

ықтимал санын болжау бойынша зерттеудің мақсаты мен міндеттері 

тұжырымдалған. Алдағы уақытта медициналық университеттер студенттерін 

алған теориялық білімдері негізінде қант диабетін диагностикалау әдістеріне 

практикалық оқыту үшін аталған ақпараттық жүйені ашық қолжетімді түрде 

іске қосу жоспарлануда.  

Зерттеу объектілері ретінде BigData технологиясы құралдарының 

көмегімен енгізілген деректер негізінде медициналық мекемелерде қажетті 

инсулин көлемін сатып келесі жылға алу процедурасын дайындау мақсатында 

диабетпен ауыратын науқастарды болжау процестері және пациенттерді 

диагностикалаудың ақпараттық жүйесі болып табылады. 

Диссертациялық  жұмыстың ғылыми жаңалығы келесідей: 

– Статистикалық есептердің көптеген рұқсат етілген шешімдері негізінде 

алынған нәтижелер пациенттердің санын болжауға мүмкіндік берді. 

– Әзірленген алгоритмдердің тиімді орындалуын қамтамасыз ететін 

үлестірілген есептеулер; 

– Үлкен деректер массивтерінде деректерді іздеу, алу, өңдеу және талдау 

процестерінің тұжырымдамалық моделі жасалды; 

– BigData технология құралдары негізінде қант диабетін диагностикалауға 

арналған жүйелік тәсіл негізінде әзірленген және сыналған ақпараттық жүйе. 

Зерттеу әдістемесі. Диссертациялық жұмыстың теориялық негізі 

математикалық статистиканың, машиналық оқытудың, математикалық 

талдаудың әдістеріне негізделеді. Алгоритмдерді тәжіребиелік іске асыру 

объектілі-бағытталған бағдарламалау және объектілі-бағытталған деректер 

базасы әдістерінің негізінде жүзеге асырылды. 

Жұмыстың практикалық маңыздылығы. Жүйеде пациенттердің келесі 

жылға өсуін болжау үшін әдістерді қолдану сатып алынатын инсулиннің және 

диабетті бақылаудың басқа да құралдарының санын алдын ала жоспарлауға 

мүмкіндік береді. ҚД диагностикасы бойынша әзірленген ақпараттық жүйе 

алгоритмдік және бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде ауруды 

диагностикалау сапасын арттыруға мүмкіндік берді. 

Диссертациялық жұмыстың зерттеу нәтижелері эндокринолог-

дәрігерлердің жұмысын жеңілдетуге мүмкіндік береді, өйткені олар тек өз 



білімін ғана емес, сонымен қатар қант диабеті туралы білім базасының әлемдік 

ресурстарын пайдалана алады. Сондай-ақ осы жүйені пайдаланудан 

эндокринолог-дәрігерлерді даярлау мен оқытуды жүзеге асыратын жоғары оқу 

орындары пайда көре алады. Диссертациялық зерттеудің практикалық 

құндылығы жұмыс нәтижелерін енгізу туралы алынған актімен расталады. 

Жұмысты тексеру. Диссертациялық зерттеудің негізгі ережелері мен 

нәтижелері Сәтбаев университетінің «Киберқауіпсіздік, ақпаратты өңдеу және 

сақтау» кафедрасының ғылыми семинарларында, сондай-ақ әртүрлі деңгейдегі 

ғылыми конференцияларда баяндалып, талқыланды.  

Жарияланымдар.  Диссертация тақырыбы бойынша 14 мақала, оның 

ішінде 5 мақала ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті 

мақұлдаған ғылыми басылымдарда жарияланды; ISI Web of Knowledge 

(IF=2,827) және Scopus (76-процентиль) дерекқорларына енгізілген 

журналдарда 1 мақаласы, 8 мақала - халықаралық конференция 

материалдарында 

Диссертацияның құрылымы мен көлемі. Диссертациялық жұмыс 4 

бөлімнен, қорытындыдан, қосымшалардан, 139 атаудан тұратын пайдаланылған 

әдебиеттер тізімінен тұрады. Жұмыс 117 беттен тұрады, оның ішінде 88 сурет 

және 6 кесте бар. 

Кіріспеде өзектілігі ашылды, зерттелетін тақырыпқа байланысты 

мәселелер нақтыланды. Зерттеудің мақсаты мен міндеттері, жұмыстың ғылыми 

жаңалығы мен практикалық құндылығы, зерттеу әдістері келтірілген. 

Диссертацияның бірінші бөлімінде қазіргі әлемдегі қант диабетін 

диагностикалау мен болжаудың өзекті мәселелері ұсынылған. Әлемде қант 

диабеті таралуының кемшіліктері талданды. Қазіргі заманғы медициналық 

ақпараттық диагностика жүйесінің артықшылықтары мен кемшіліктері 

талданды. Зерттеудің мақсаттары мен тапсырмалары келтірілген. 

Диссертацияның екінші бөлімінде әлемдік денсаулық сақтау саласында 

BigData технологиясын қолдану әдістері зерттелді. Медициналық міндеттерді 

шешетін ақпараттық технологиялар қаралды және талданды.  

  Үшінші бөлімінде регрессиялық талдау әдістеріне негізделген болжау 

модельдері сипатталған. Жүргізілген есептеулер арасындағы салыстырмалы 

талдауға арналған эксперименттер нәтижесінде scikit-learn кітапханасының 

машиналық оқыту мәселелерін шешу мүмкіндіктері қосымша қарастырылды, 

бұл пациенттердің өсуін көрсетті. Жиынтық статистика және деректерді 

графикалық ұсыну арқылы үлкен деректерді өңдеуіне зерттеу талдауы 

жүргізілді. 

  Төртінші бөлімінде ақпараттық жүйені бағдарламалық қамтамасыз ету 

негізінде BigDatа технологиясы құралдарын қолдана отырып, қант диабетін 

диагностикалауды зерттеу нәтижелері қарастырылады. Үлкен деректер 

көмегімен қант диабетін диагностика ақпараттық моделі әзірленді және 



математикалық аппарат негізінде қант диабетін диагностикалауға болатын 

стандартты медициналық талдаулардың тізімі көрсетілген. 

Қорытындыда диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері мен 

қорытындылары көрсетілген.  
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