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1. Терминдер жәнеанықтамасы 

 

Академиялық кредит – студенттің және (немесе) оқытушының ғылыми және (немесе) 

оқу жұмысының (жүктемесінің) көлемін өлшеуге арналған бірыңғай бірлік; 

Резидентура базасы – денсаулық сақтау министрі белгілеген тәртіппен резидентура 

бағдарламасын немесе оның бір бөлігін жүзеге асыруға құқығы бар жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының немесе денсаулық сақтау ұйымының 

клиникасы; 

Университет компоненті(УК) – білім беру бағдарламасын жасау үшін университет өзі 

анықтайтын академиялық пәндердің тізімі және академиялық кредиттердің тиісті 

минималды мөлшері; 

Резидентура студентіне арналған жеке оқу жоспары(ЖОЖ) – резидентура білім 

алушысының білім беру бағдарламасы негізінде ғылыми жетекшінің көмегімен әр оқу 

жылына өзі қалыптастыратын резидентура студентінің оқу жоспары; 

Білім алушыны қорытынды аттестациялау– тиісті білім деңгейінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандартында көзделген олардың оқу пәндерінің көлемін меңгеру 

дәрежесін анықтау мақсатында жүргізілетін рәсім 

Квалификация – білім беру құжатында көрсетілген резидентура түлегінің кәсіби 

қызметтін жүзеге асыруға немесе білімді жалғастыруға кәсіби дайындығының түрі мен 

дәрежесі  

Квалификация –алған кәсібі мен мамандығы бойынша белгілі бір қызмет түрін сауатты 

орындауға білімділікдеңгейі  

Клиникалық тәлімгер–кәсіби құзыреттілік шеңберінде резидентура студенттерінің 

практикалық дағдыларын дамыту үшін медициналық ұйымның немесе медициналық білім 

беру ұйымының басшысы тағайындайтын, кемінде бес жылдық жұмыс тәжірибесі бар 

медициналық қызметкер; 

Негізгі құзыреттіліктер- студенттердің моральдық-этикалық нормаларға қайшы 

келмейтін, дұрыс шешімдер қабылдау үшін танымдық және практикалық дағдылар мен 

дағдыларды біріктіруге дайындығын анықтайтын мета-пәндік қабілеттер. 

Құзыреттілік– оқу процесінде алған білімдерін, біліктері мен дағдыларын кәсіби іс-

әрекетте іс жүзінде қолдану мүмкіндігі; 

Қосымша компонент (ҚК) – білім беру бағдарламасын меңгеру үшін ұйым өзі 

анықтайтын оқу пәндерінің тізімі және академиялық кредиттердің тиісті минималды 

мөлшері; 

Резидентура білім беру бағдарламасы– оқытудың мақсаттары, нәтижелері мен мазмұны, 

оқу үдерісін ұйымдастыру, оларды жүзеге асыру әдістері мен тәсілдері, оқыту 

нәтижелерін бағалау критерийлері кіретін білім берудің негізгі сипаттамаларының 

біртұтас жиынтығы; 

Міндетті компонент–мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында 

белгіленген және студенттер білім беру бағдарламасында міндетті түрде оқитын 

академиялық пәндердің тізімі және академиялық кредиттердің тиісті минималды мөлшері; 

Білім алушының медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білімі мен 

дағдыларын бағалау– білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеру сапасын 

және медициналық қызмет көрсетуге қажетті құзыреттіліктің (білім мен дағдылардың) 

қалыптасу деңгейін бағалау; 

Біліктілікті меңгеру–кәсіптік қызметтің тиісті түрі шеңберінде жұмысты орындау үшін 

қажетті жеке қабілеттердің, кәсіби білімнің, қабілеттер мен дағдылардың жиынтығын 

растау тәртібі; 

Білім алушыны аралық аттестациялау – студенттердің бір оқу пәнін оқып бітіргеннен 

кейін оның бөлігін немесе бүкіл көлемін меңгеру сапасын бағалау мақсатында 

жүргізілетін үрдіс 
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Кәсіби құзыреттілік–маманның білім, білік және дағдыларға, сондай-ақ оған кәсіби 

қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жеке қасиеттерге негізделген кәсіптік 

міндеттер жиынтығын шешу қабілеті; 

Резидентура –клиникалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі жоғары 

медициналық білім алу нысаны; 

Оқыту нәтижелері–білім алушының білім беру бағдарламасын меңгеру кезінде 

көрсеткен және алған бағалары мен көзқарастарын қалыптастырған білім, білік, 

дағдылардың көлемі; 

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ) –оқу жоспарына енгізілген әр модуль / пән бойынша 

студенттің өзіндік жұмысын қамтитын оқу-тәрбие жұмысының түрлерінің бірі.Өзіндік 

жұмыс барысында резидентура студенті теориялық материалды игереді, теориялық 

материал туралы білімдерін практикалық түрде бекітеді (кезекшілік, пациенттерді 

қадағалау, практикалық дағдыларды меңгеру және т.б.);алынған білім мен практикалық 

дағдыларды жағдайды талдау және дұрыс шешім қабылдау үшін қолданады (топтық 

пікірталастар, іскерлік ойындар, жағдайды талдау, жобаны әзірлеу және т.б.); алған 

білімдері мен дағдыларын өзінің позициясын, теориясын, моделін қалыптастыру үшін 

қолданады (зерттеу жұмысына қатысу).Өзіндік жұмысты бақылау және оның нәтижелерін 

бағалау екі форманың бірлігі ретінде ұйымдастырылады: өзін-өзі бақылау және өзін-өзі 

бағалау; оқытушының бақылауы мен бағалауы және т.б. 

Резидентура тыңдаушысы– жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім берудің 

клиникалық мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларын меңгерген маман; 

Мамандық– мақсатты оқыту және жұмыс тәжірибесі арқылы алынған, белгілі бір қызмет 

түріне қажетті, тиісті білім құжаттарымен расталған білім, білік және дағдылардың 

жиынтығы; 

Типтік оқу жоспары (ТОЖ) –денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен 

міндетті және таңдаулы компоненттің пәндері бойынша кредиттердің минималды 

мөлшерін көрсететін білім беру бағдарламасының құрылымы мен көлемін 

регламенттейтін білім беру құжаты. 
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2. Қысқартулар 
 

CbD CasebasedDiscussion (Клиникалық жағдайды талқылау) 

CS Сase-study (Жағдай анализі) 

DOPS DirectObservationofProceduralSkills (Практикалық процедураларды меңгеруді 

бағалау) 

LT Learning by Teaching 

MCQ MultipleChoiceQuestions (Бірнешетаңдаулытестсұрақтары) 

АИВ Адамның иммунтапшылық вирусы 

ВК Вуздық компонент 

ДДСҰ 

 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 

ТМК 
Таралған тамырішілік коагуляция 

 

АІЖ  

Асқазан-ішек жолдары 

ҚА Қорытынды аттестация 

БЖАИЖ Бала жастағы ауруларды бірлесе жүргізу 

ПҚБ 
 

Пәннің қорытынды бағасы 

ИТШ Инфекция токсикалық шок 

ЖОЖ 
 

Жеке оқу жоспары 

ИФА Иммуноферментті анализ 

КТ Компонент бойынша таңдау 

БӨЖ Бақылау-өлшеу жабдықтары 

 

НҚ 
Негізгі құзыреттілік 

 

ТБҚ 
 

Тегі белгісіз қызба 

МКЭ Мини клиникалық экзамен  

НПА Нормативті – құқықтық актілер 

МК Міндетті компонент 

ЖІИ Жіті ішектік инфекция 

ЖРВИ Жіті респираторлық вирусты инфекция 

АБ Аралық бақылау 

РБ Рубежді бақылау 

СО Суммативті баға 

СЖСӨЖ 
Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы 

 

РӨЖ Резиденттің өзіндік жұмысы 

 

АБ Ағымдағы бақылау 

ТОЖ 
Типтік оқу жоспары 

 

ФБ Формативті баға 
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3.Байланыс ақпараты: 

Мамандыққа жауапты: 

 

1.Нуралинова Гульнар Инжикановна – м.ғ.к., инфекциялық аурулар және иммунология 

кафедрасаның доценті  (2015 - 2020 жж.) 

Электронды почта адресі: gulnar.nuralinova@nao-mus.kz 

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының жұқпалы 

аурулар ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік 

кәсіпорны, ересектер бөлімі ,3 этаж (УГ маңы) 

Телефон,WhatsApp: +7 7478360064 

2.Мансурова Анаргуль Абдоллаевна- м.ғ.к., балалар жұқпалы аурулары кафдрасыныңДКО 

меңгерушісі (2020 ж қыркүйектен бастап) 

Электронды почта адресі: anargul.mansurova@nao-mus.kz 

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының жұқпалы 

аурулар ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік 

кәсіпорны, балалар бөлімі ,2 этаж 

телефон,WhatsApp: +7 7771517635 

 

ДБМ деканының орынбасары 

Омаргалиева Жанат Амантаевна 

Электронды почта адресі: zhanat.omargaliyeva@nao-mus.kz 

Кабинет: 214 

Дипломнан кейінгі білім беру мектебі  

Телефон с WhatsApp: +7 7752730076 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңес:  

Болатбеков Данияр Болатбекович 

Электронды почта адресі: daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz 

Телефон (WhatsApp) 8 701-918-0077 

 

Психолог-социолог:  

Асылбекова Айгерим Мухаметбековна 

Электронды почта адресі: aigerim.asylbekova@nao-mus.kz 

Кабинет: 301 

Телефон WhatsApp: 87054709931 

 

Құқықтық қолдау:  

Садиярұлы Ильяс – заңгер 

Электронды почта адресі: ilyas.sadiyaruly@nao-mus.kz 

Кабинет: 133 

Құқықтық қолдау бөлімшесі:  

Телефон WhatsApp: 8 (7222) 56 28 88  

 

 

Сайтқа сілтеме: https://semeymedicaluniversity.kz 
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4. Білім беру бағдарламасыныңпаспорты 

 

Білім беру 

бағдарламасыныңмақсаты 

Жұқпалыаурулармаманы (ересек, балалар) 

мамандығыбойыншадербесжұмысістеуүшінмедицинал

ықмамандардыңсапасынақойылатынзаманауиталаптарғ

асайкелетінбілікті, бәсекегеқабілеттікадрлардыдаярлау 

Білім беру саласы 7R09 Денсаулықсақтау (медицина) 

Оқытубағыты 7R091 Денсаулықсақтау 

Білім беру 

бағдарламаларытобы 

R011Жұқпалыаурулар, оныңішіндебалалар 

Білім беру бағдарламасы 7R09111 - Жұқпалыаурулар, оныңішіндебалалар 

Біліктілік Инфекциялықдәрігер (оқумерзімі: 2 жыл) 

Білім беру 

резидентурасыбағдарламасын

игергісікелетінадамдардыңбіл

імдеңгейі 

Негізгімедициналықбілім, «Жалпы медицина», 

«Емдеуісі», «Педиатрия» 

мамандықтарыбойыншажоғарымедициналықбілім, 

интернатураныңболуы 
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5. Білім беру бағдарламасының мазмұнына қойылатын талаптар 

Таблица 1. Негізгі біліктілік (НБ) 

 

 

Негізгі 

біліктілік 

коды 

Атауы 

 

Мазмұны 

НБ-1 
Пациент 

курациясы 

клиникалық диагнозды тұжырымдай алады, емдеу 

жоспарын тағайындай алады және медициналық 

көмектің барлық деңгейлеріндегі дәлелді тәжірибеге 

негізделген тиімділігін бағалайды. 

НБ-2 

Коммуникация 

және 

ынтымақтастық 

пациент үшін ең жақсы нәтижеге жету үшін 

пациентпен, оның қоршаған ортасымен, денсаулық 

сақтау мамандарымен тиімді өзара әрекеттесе алады. 

НБ-3 
Қауіпсіздік және 

сапа 

тәуекелдерді бағалай алады және медициналық 

көмектің қауіпсіздігі мен сапасының жоғары 

деңгейін қамтамасыз етудің тиімді әдістерін қолдана 

алады. 

НБ-4 

 

Қоғамдық 

денсаулық сақтау 

өз мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы 

денсаулық сақтау жүйесінің құқықтық және 

ұйымдастырушылық шеңберінде әрекет ете алады, 

төтенше жағдайлар кезінде негізгі көмек көрсете 

алады, ұлт денсаулығын нығайту саясатын жүзеге 

асыру үшін кәсіби топтардың құрамында жұмыс 

істейді. 

НБ-5 Зерттеу 

адекватты зерттеу сұрақтарын құрастыра алады, 

кәсіби әдебиеттерді сыни тұрғыдан бағалай алады, 

өзінің күнделікті қызметінде халықаралық 

мәліметтер базасын тиімді қолдана алады, зерттеу 

тобының жұмысына қатысады. 

НБ-6 
Білім беру және 

дамыту 

өз бетінше оқуға және кәсіби топтың басқа 

мүшелерін дайындауға, пікірталастарға, 

конференцияларға және үздіксіз кәсіби дамудың 

басқа түрлеріне белсенді қатысуға қабілетті. 

 

Таблица 2. Клиникалық құзыреттілік деңгейлері 

 

E Жедел жағдайды анықтауға және шұғыл көмек көрсетуге қабілетті 

PD Алдын ала диагностика туралы білімі бар, пациентті науқасқа зиян келтірмей, 

уақытылы және дұрыс бағытта жүргізеді 

D Диагноз қойылғаннан кейін емделуге сілтеме жасай алатын білімі бар 

DT Топтың (командалық жұмыс) көмегінсіздиагнозқоюғажәнеемдеугеқабілетті 

DTT Топпен (ұжыммен) жұмыс жасау арқылы диагноз қоюға және емдеуге қабілетті 

P Алдын алу шараларын қолдана білу (алғашқы,екіншілік, үшінші) алдын-алу 
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Таблица 3. Резидент меңгеруі керек нозологиялар мен шарттардың тізімі 

 

 

№ Аурулар тізімі Уровень 

 Ересектердегі жұқпалы аурулар  

1.  Іш сүзегі DT, E, P 

2.  Сальмонеллез  DT, E, P 

3.  Дизентерия DT, E, P 

4.  Эшерихиозы DT, E, P 

5.  Вирусты А және Е DT, E, P 

6.  Ботулизм DT, E, P 

7.  Тырысқақ DT, E, P 

8.  Бруцеллез DT,  P 

9.  Листериоз DT,  P 

10.  Лямблиоз DT,  P 

11.  Ішек иерсиниоз DT, E, P 

12.  Тағамдық токсикалық инфекция DT, E, P 

13.  Ротовирусты инфекция DT,  P 

14.  Менингококкокты инфекция. DT,  P 

15.  Тұмаужәне басқаЖРВИ DT, E, P 

16.  Энтеровирусты инфекция DT,  P 

17.  Желшешек DT,  P 

18.  Қызылша DT, E, P 

19.  Қызамық DT,  P 

20.  Жәншәу DT, E, P 

21.  Күл ауруы DT, E, P 

22.  Жұқпалы мононуклеоз DT, E, P 

23.  Цитомегаловирусты инфекция DT,  P 

24.  Герпестік  инфекция DT, E, P 

25.  Паротитті инфекция DT,  P 

26.  Кене энцефалит DT, E, P 

27.  Кенелік боррелиоз ( Лайма ауруы) DT, E, P 

28.  Кенелік бөртпе сүзнгі. DT,  P 

29.  Эпидемиялық бөртпе сүзегі. DT, E, P 

30.  Малярия DT, E, P 

31.  Лейшманиоз DT,  P 

32.  Вирусты гепатит В, С, Д  DT, E, P 

33.  Пастереллез DT,  P 

34.  АИВ-инфекция DT, E, P 

35.  Сібір жарасы DT, E, P 

36.  Туляремия DT,  P 

37.  Оба DT, E, P 

38.  Геморрагиялық қызба DT, E, P 

39.  Тілме DT,  P 

40.  Сіреспе DT, E, P 

41.  Құтыырма DT, E, P 

42.  Гельминтозы DT,  P 

43.  Лептоспироз  DT, E, P 

44.  Токсоплазмоз DT, E, P 
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45.  Жұқпалы ауруларклиникасындағы жедел жағдайлар. DT, E, P 

46.  Инфекциядан сақтайтын вакцина DT,  P 

47.  Жұқпалы аурулардың вакциналық алдын алу. DT, P 

48.  Созылмалы вирусты гепатит DT, P 

49.  Іріңді тонзилофарингит DT, E, P 

50.  Жұқпалы диарея DT, E, P 

51.  Сепсис DT, E, P 

52.  ЛНГ DT, P 

53.  Тропикалық ауру. DT, E, P 

 Балалар жұқпалы ауруы.  

54.  Тұмау және ЖРВИ DT, E, P 

55.  Қызылша DT, E, P 

56.  Қызамық DT, E, P 

57.  Желшешек DT, E, P 

58.  Жәншәу DT, E, P 

59.  Көкжөтел.Паракөкжөтел. DT, E, P 

60.  Менингококкты  инфекция DT, E, P 

61.  Эпидемиялық паротит DT, E, P 

62.  Күл ауруы DT, E, P 

63.  Жұқпалы мононуклеоз DT, E, P 

64.  Энтеровирусты  инфекция DT, E, P 

65.  Полиомиелит DT, E, P 

66.  БЖАИЖ амбулаторлық деңгей:Балалардың туғаннан және 5 жасқа 

дейінгі жағдайларын бағалау жіктеу,терапия. 

DT, E, P 

67.  Вирусты гепатит А DT, E, P 

68.  Вирустыгепатит В DT, E, P 

69.  Вирусты гепатит Д DT, E, P 

70.  Вирустыгепатит С DT, E, P 

71.  Шигеллез DT, E, P 

72.  Сальмонеллез DT, E, P 

73.  Эшерихиоз DT, E, P 

74.  Шартты патогенді микробтармен шақырылған жедел ішек 

инфекциялары. 

DT, E, P 

75.  Ротавирсты инфекция DT, E, P 

76.  Тырысқақ DT, E, P 

77.  Иерсиниоз. Псевдотуберкулез DT, E, P 

78.  Іш сүзегі и паратифы А, В, С DT, E, P 

79.  Герпетиқалық инфекция,жай герпес вируспен шақырылған. DT, E, P 

80.  Цитомегаловирусты инфекция DT, E, P 

81.  Листериоз DT, E, P 

82.  Токсоплазмоз DT, E, P 

83.  АИВ-инфекция балаларда DT, E, P 

84.  Кене  энцефалиты DT, E, P 

85.  Кенелік бөртпе сүзегі DT, E, P 

86.  Бруцеллез DT, E, P 

87.  Геморрагиялық қызба DT, E, P 

88.  Сібір жарасы DT, E, P 

89.  Оба DT, E, P 

90.  Энтеробиоз DT, E, P 
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91.  Аскаридоз DT, E, P 

92.  Лямблиоз DT, E, P 

93.  Описторхоз DT, E, P 

94.  БЖАИЖ стацинарлық деңгей:жедел және басымдылық белгілерді 

іріктеу.Туылғанан 5 жасқа дейінгі балалардағы жағдайды 

бағалау,жіктеу және терапия. 

DT, E, P 

95.  Балалардағы жұқпалы ауру клиникасындағы жедел 

жағдайлар:ИТШ,нейротоксикоз,гиповолемиялық шок,көмей 

стенозы,бауырлық энцефалопатия,бас миының ісінуі. 

DT, E, P 

96.  Балалардың инфекциялық аурулардың вакцинациялық 

профилактикасы. 

DT, E, P 

97.  Балалардағы ауруханаішілік инфекция. DT, E, P 

 

Таблица 4. Дағдылардың практикалық деңгейі , манипуляция, процедура 

Меңгеру 

деңгейі 

Сипаттама 

I Процедураны бақылау түсіндіру. 

II Процедураны дәрігердің бақылауымен орындау. 

III Қарапайым жағдайларда процедураны өздігінен жасай алу. 

IV Қиын немесе күрделі жағдайда процедурны дербес орындау 

 

Таблица 5. Резидентте болуы керек практикалық дағдылардың, 

манипуляциялардың, процедуралардың тізімі 

 

№ Операция/Процедура/техника Деңгейі 

1.  Жұқпалыаурулары бар балалар мен ересектердіклиникалықтексеру IV 

2.  Балалар мен ересектерде жұтқыншақ пен мұрыннан, мұрын-жұтқыншақтан, 

жұтқыншақты жағынды алу. 

IV 

3.  Қанжағындысы мен қою тамшы препараттарын дайындау және 

микроскопиясы 

IV 

4.  Балалар мен ересектергеарналғанауыз 

арқылыжәнекөктамырішілікрегидратация 

IV 

5.  Балалардағыбронхиалды обструкция мен 

көмейстенозынаарналғанингаляциялары. 

IV 

6.  Балалар мен ересектерге арналған белді пункциялау жасау, және 

ликвограмма нәтижелерін интерпретациялау. 

III 

7.  Дүниежүзілікденсаулықсақтауұйымының «Бала жасындағы ауруларды 

интегрирленген жүргізу» бағдарлама бойынша туғаннан 5 жасқа дейінгі 

балаларға бағалау, жіктеу және көмек көрсету. 

IV 

8.  Коникотомия. II 

9.  Жеке қорғанысқұралдарының (ЖҚҚ) кию және шешу. IV 
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6. «Жұқпалыаурулар, оныңішіндебалалар» білім беру бағдарламасыныңпәндері 

 

Модуль ОК/КВ Пәндердіңатауы 

П
ән

н
ің

 к
о
д

ы
 

К
р
ед

и
тт

ер
 с

ан
ы

  

Резиденттіңжұмыс 

уақытының бюджеті 

сағат түрінде 

Жыл 

бойынша 

 

Ж
ал

п
ы

са
ға

тт
ар

 

Контактные 

часы 

С
Ө

Ж
 

1 

жыл 

2 

жыл 

А
у
д

и
то

р
и

я
л
ы

қ
 

С
О

Ө
Ж

 

Ересектердегіинфекциялықаурулар 

ОК 
Стационардағы жұқпалы 

аурулар-1 
IBS-1 1301 16 480 48 360 72 16  

ОК 
Стационардағыжұқпалы аурулар-

2 
IBS-2 1301 34 1020 102 765 153 34  

ОК 
Поликлиникадағы 

жұқпалыаурулар 
IBP 2303 16 480 48 360 72  16 

Балалардағыинфекциялықаурулар 

ОК 
Поликлиникадағыбалалар 

жұқпалыаурулары 
DIBP 1302 16 480 48 360 72 16   

ОК 
Стационардағы 

балаларжұқпалыаурулары-1 
DIBS-1 2304 16 480 48 360 72  16  

ОК 
Стационардағыбалаларжұқпалы 

аурулары-2 
DIBS-2 2304 34 1020 102 765 153  34 

Медицинадағызерттеулер 
КВ Ғылыми зерттеу менеджменті MNI 1311 4 120 12 90 18 4   

КВ Биостатистика Biost 2321 3 90 9 67,5 13,5   3 

    Аралық аттестация  (АА)   2 60       1 1 

    Қорытынды аттестация (ҚА)   2 60         2 

    Барлығы   143 4290 417 3128 626 71 72 
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7.Пәндердің негізгі компентенциялар бойынша бөліну матрицасы  

 

№ Пән НБ 1 НБ 2 НБ 3 НБ 4 НБ 5 НБ 6 

1 Сатционардағы инфекциялық аурулар-1 + + + +  + 

2 Сатционардағы инфекциялық аурулар-2 + + + +  + 

3 Поликлиникадағы инфекциялық аурулар + + + +  + 

4 
Поликлиникадағы балалар инфекциялық 

аурулары 

+ + + +  + 

5 Сатционардағы балалар инфекциялық аурулары-1 + + + +  + 

6 Сатционардағы балалар инфекциялық аурулары-2 + + + +  + 

7 Ғылыми зерттеулер менеджменті      + + 

8 Биостатистика     + + 

 

Сабақ беру әдістері 

 

Сапалы білім алуы үшін бағытын құрастыру үшін , резидент жетекшінің көмегімен 

әр оқу жылына жеке оқу жоспарын жасайды . 

Резидентурада дайындыққа аудиторлық жұмыс , клиникалық жетекшінің 

бастауымен клиникалық жұмыс , білім алушының өзіндік жұмысы кіреді . Аудиторлық 

жұмыстың көлемі әр пәннің көлемінен 10 %  ,  клиникалық жетекшінің бастауымен 

клиникалық жұмыс – 75 % , ОӨЖ – 15 % құрайды  . 

 

Аудиториялық сабақтар мини-дәрістер, клиникалық анализдер, симпозиумдар, 

конференциялар, СbD, консультациялық қолдау түрінде өткізіледі. 

 

Клиникалық тәлімгердің басшылығымен жүргізілетін тәуелсіз клиникалық 

жұмыстарға мыналар кіреді: 

1. Медициналық конференцияларға күнделікті қатысу. 

2. Емдеуші дәрігердің / оқытушының / аға резиденттің бақылауымен оқу жылына 

сәйкес деңгейде кемінде 5 стационарды (немесе 15 амбулаториялық емделушіні) 

қадағалау. 

 

Бұл жағдайда қадағалауға мыналар кіреді:  

• Науқастың медициналық, физикалық және психоәлеуметтік жағдайын бастапқы 

және тұрақты бағалау;  

• Анамнез жинауды, эпидемиологиялық анамнезді және физикалық тексеруді 

жүргізу;  

• Диагноз қою және емдеу жоспарын құру;  

• Курациляраға қатысу, басқа дәрігерлермен / мұғалімдермен, консультациялар, 

клиникалық тексерулер жасау; 

• пациенттің жағдайындағы динамиканы бағалау, ауызша баяндау және тіркеу; 

 • тестілер мен диагностикалық процедураларға, дәрі-дәрмектер мен медициналық 

араласуларға тағайындау (қажет болған жағдайда жазылуды тіркеу);  

• зерттеу нәтижелерін түсіндіру;  

• Шығаруға дайындық, емдеу / күту бойынша келесі ұсыныстарды жазу және 

түсіндіру; 
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•Қабылдау жазбаларын, күнделіктерді, орындалған процедуралар мен межелік 

кезең, жазылу, өлімнен кейінгі эпикриз туралы жазбалар жазу немесе ауызша 

жеткізу;  

• Пациенттерге денсаулық жағдайы, тест нәтижелері, патологиялық процестер 

(аурулар) туралы білім беру және кеңес беру, қосымша ұсыныстар; 

 • Процедураларды орындау (бел пункциясы, зерттеу үшін жағындылар мен басқа 

материалдарды алу және т.б.);  

• Пациенттерді күтуге және оңалтуға қатысу. • өлгеннен кейінгі конференцияларға 

қатысу, қайтыс болған жағдайда мәйітті патанатомиялық зерттеуіне қатысу ;  

• топ мүшелерімен және басқа мамандармен өзара әрекеттесу (оның ішінде 

медициналық емес мамандықтар); 

Бастапқы кезеңде тәлімгерлердің резиденттің жұмысын тікелей 

бақылауының көп мөлшері қажет, кейінірек стандартты жағдайларда үйлестіру 

сәттері алға шығады. Алайда, стандартты емес, күрделі, түсініксіз жағдайларда, 

жоғары деңгейдегі біліктілікті қажет ететін жағдайларда, резидент көмекке жүгінуі 

керек, ал резидентке қажетті қолдау көрсетілуі керек. 

 

3.Барлық қажетті медициналық карталарды, соның ішінде электрондық мәліметтер 

базасын уақытында тіркеу және толтыру. 

 

4. Түнгі немесе күндізгі ауысым кестеге сәйкес, оның барысында резиденттің қызметі мен 

функционалдық міндеттерін резиденттің нақты жағдайларына, жағдайларына, 

құзыреттеріне байланысты кезекші дәрігер анықтайды. Әр ауысымнан кейін форма 

бойынша есеп құрастырыңыз. 

 

5. Қажет болса немесе қаласаңыз, аурухананың әкімшілік қызметіне қатысу. 

 

Студенттің (резиденттің) өзіндік жұмысы теориялық материалдарды зерделеуді, 

ақпараттық ресурстардан қажетті ақпаратты іздеуді (UpToDate, Cochrane және т.б.), 

клиникадағы кезекшілікті, ғылыми-зерттеу жұмыстарын және т.б. қамтуы мүмкін. 

 

Сонымен қатар, негізгі құзыреттерді толығымен игеру үшін резидентке мыналар қажет: 

 

• қажет болған жағдайда немесе өз қалауы бойынша кафедраның жұмысына қатысуға. 

• білім беру бағдарламаларын, басқа резиденттерді, оқытушылар мен дәрігерлердің 

сұранысы бойынша және моральдық тұрғыдан, құқықтық нормалардан қайшылықтар 

болмаған жағдайда бағалауға қатысуға. 

• студенттерге, интерндерге, кіші резиденттерге, кіші және орта буын қызметкерлеріне өз 

құзыреті шегінде оқыту. 

• студенттерді, интерндерді, кіші резиденттерді, егер тиісті бағдарламада қарастырылған 

болса, бағалау. 

 

• Өз дағдылары мен білім деңгейін үнемі жақсарту, жаңа мәліметтердің пайда 

болуын қадағалау, бақыланатын жағдайларға арналған клиникалық нұсқаулар және 

мүдделі тараптармен байланыс. Қажет болған жағдайда емдеуші дәрігерге пациенттің 

проблемасын шешудің альтернативті жолдарын ұсыныңыз (емделуші дәрігермен келісіп, 

оның келісімін алғаннан кейін ғана науқасқа хабарлаңыз). 

 

Резидентурада оқыту негізінен практикалық іс-әрекеттер арқылы жүзеге 

асырылатындығын ескере отырып, мұғалімнің (немесе резидентураға жауапты адамның) 
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басты міндеті резиденттің (жеке тұлғаның) оңтайлы жұмыс кестесін қамтамасыз ету және 

оны уақытында түзету, базалар арасында ротацияны қамтамасыз ету болып табылады. 

 

Сонымен қатар, мұғалім: 

1. Резидентке үлгі-өнеге көрсетіңіз және негізгі және клиникалық білім мен 

практика арасындағы маңызды айырмашылықтарды көрсетуіңіз керек . 

2. Резидентке басшылық жасаңыз, пән бойынша жеке оқу бағдарламасын жасауға 

қатысыңыз, резидентке уақтылы сапалы қалыптастырушы кері байланысты қамтамасыз 

етіңіз, әртүрлілікке қамқорлық жасай отырып, бақыланатын науқастардың саны мен 

сапасын бақылаңыз. Пациенттердің белгілі бір тобын бақылау мүмкіндігі болмаған 

жағдайда, академиялық ұтқырлықты ұйымдастыруға қатысуды қоса, баламалы оқыту 

жолдарын таңдаңыз. 

 

3. Кейс-журналға және портфолиоға енгізілген жазбаларды растауды қоса, тәуелсіз 

бағалаңыз немесе клиникалық тәлімгерлердің әдістері мен критерийлері туралы кеңес 

беріңіз. 

                                 2.Бағалау критерийлері 

  

Мамандықты оқыту бағдарламасын сәтті жүзеге асыру үшін резидент жеке пәндердің 

талаптарын (критерийлер оқу бағдарламасында белгіленген), сонымен қатар жалпы 

бағдарлама талаптарын орындауы керек. 

 

Пәннің қорытынды бағасы (ПҚБ) келесі формула бойынша есептеледі: ПҚБ = ФБ × 

0,3 + CБ × 0,7, мұндағы 

 

     ФБ (формативты бағалау) - резиденттің пән бойынша теориялық және / немесе 

практикалық жетістіктерін бағалау (ротация). Формативті бағалау саны әр пән бойынша 

бөлек анықталады. Барлық ФБ орташа балы есепке алынады, оның үлесі ПҚБ тың 30% 

құрайды; 

 

СБ (Суммативтыбағалау) – пән бойынша теориялық және / немесе практикалық 

емтихан. Жиынтық бағалау құрылымындағы теориялық және практикалық бөліктердің 

арақатынасы әр пән бойынша бөлек анықталады. СБ меншікті салмағыПҚБ-нің 70% 

құрайды; 

 

Қорытынды аттестаттауға оқу бағдарламасын аяқтаған және жеке оқу жоспарын 

аяқтаған резидентура студенті жіберіледі. Қорытынды аттестаттаудың мақсаты - 

резидентура бағдарламасы аяқталғаннан кейін алынған оқу нәтижелері мен 

құзыреттіліктерін бағалау. 

 

Қорытынды аттестаттау оқытудың қорытынды нәтижелеріне сәйкес жүзеге 

асырылады және екі кезеңнен тұрады: 

1) білімді бағалау (компьютерлік тестілеу); 

2) дағдыларды бағалау. 

Қорытынды аттестаттаудың мақсаты - резидентура білім беру бағдарламасын оқып 

біткеннен кейін түлектердің кәсіби дайындығын бағалау. Резиденттік бағдарлама 

бойынша білім мен дағдыларды бағалаудың оң нәтижелерін алғаннан кейін 

резидентураны аяқтау туралы куәлік беріледі. Сондай-ақ, бұл мәліметтер маман 

сертификатын беруге негіз болып табылады. 

 

 


