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1. Терминдер мен анықтамалар 

 

Академиялық кредит-білім алушының және (немесе) оқытушының ғылыми және 

(немесе) оқу жұмысы (жүктемесі) көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі; 

Резидентура базасы – денсаулық сақтау министрі белгілеген тәртіппен резидентура 

бағдарламасын немесе оның бір бөлігін іске асыруға құқық алған жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының немесе денсаулық сақтау ұйымының 

клиникасы; 

ЖОО компоненті (ЖК) - білім беру бағдарламасын меңгеру үшін ЖОО дербес 

айқындайтын оқу пәндерінің және академиялық кредиттердің тиісті ең төменгі 

көлемдерінің тізбесі; 

Резидентура тыңдаушысының Жеке оқу жоспары (ЖОЖ) – резидентура 

тыңдаушысының резидентураның білім беру бағдарламасы негізінде басшының 

көмегімен әрбір оқу жылына өзі дербес қалыптастыратын оқу жоспары; 

Білім алушыларды қорытынды аттестаттау-олардың тиісті білім беру деңгейінің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу пәндерінің көлемін меңгеру 

дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім 

Біліктілік-Білім туралы құжатта көрсетілетін резидентура түлегінің кәсіптік 

қызметті орындауға немесе білімін жалғастыруға кәсіптік даярлығының түрі мен 

дәрежесі. 

Біліктілік-алған кәсібі мен мамандығы бойынша белгілі бір қызмет түрін құзыретті 

орындауға дайындық деңгейі; 

Клиникалық тәлімгер-кемінде бес жыл өтілі бар, резидентура тыңдаушыларының 

кәсіби құзыреттері шеңберінде практикалық дағдыларын қалыптастыру үшін 

медициналық ұйымның немесе медициналық білім беру ұйымының басшысы 

тағайындайтын медицина қызметкері; 

Түйінді құзыреттер-білім алушылардың адамгершілік және этикалық нормаларға 

қайшы келмейтін, табысты шешімдер қабылдау үшін танымдық және практикалық 

біліктер мен дағдыларды интеграциялауға дайындығын айқындайтын метапәндік 

сипаттағы қабілеттер. 

Құзыреттілік-Оқу процесінде алған білімді, іскерлікті және дағдыларды кәсіби 

қызметте практикалық қолдану қабілеті; 

Таңдау компоненті (ТК) - білім беру бағдарламасын меңгеру үшін ұйым дербес 

айқындайтын оқу пәндерінің және академиялық кредиттердің тиісті ең төменгі 

көлемдерінің тізбесі; 

Резидентураның білім беру бағдарламасы-оқытудың мақсатын, нәтижелері мен 

мазмұнын, білім беру процесін ұйымдастыруды және оларды іске асыру тәсілдері мен 

әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттарын қамтитын білім берудің негізгі 

сипаттамаларының бірыңғай кешені; 

Міндетті компонент-мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында 

белгіленген және білім алушылар білім беру бағдарламасы бойынша міндетті түрде 

оқитын оқу пәндерінің және академиялық кредиттердің тиісті ең төменгі көлемдерінің 

тізбесі; 

Білім алушылардың медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білімі 

мен дағдыларын бағалау-білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеру 

сапасын және медициналық қызметтер көрсету үшін қажетті құзыреттердің (білім мен 

дағдылардың) қалыптасу деңгейін бағалау; 

Біліктілікті беру - тиісті кәсіби қызмет түрі шеңберінде жұмысты орындау үшін 

қажетті жеке қабілеттердің, кәсіби білімнің, машықтар мен дағдылардың жиынтығын 

растау рәсімі; 
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Білім алушыларды аралық аттестаттау-білім алушылардың оқу аяқталғаннан 

кейін бір оқу пәнінің бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын 

бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім 

Кәсіби құзыреттер-маманның кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін білімі, іскерлігі мен дағдылары, сондай-ақ жеке қасиеттері негізінде кәсіби 

міндеттер жиынтығын шешу қабілеті; 

Резидентура-клиникалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі 

тереңдетілген медициналық білім алу нысаны; 

Оқыту нәтижелері-білім алушылардың білім беру бағдарламасын меңгеру бойынша 

алған, көрсететін білімдерінің, машықтарының, дағдыларының бағалаумен расталған 

көлемі және қалыптасқан құндылықтар мен қатынастар; 

Білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ) – оқу жоспарына енгізілген әрбір 

модуль/пән бойынша білім алушының өзіндік жұмысын көздейтін оқу жұмысының бір 

түрі. Өздік жұмыс барысында резидентура тыңдаушысы теориялық материалды меңгереді, 

теориялық материалды білуді практикалық жолмен бекітеді( кезекшілік, пациенттерге 

курация, практикалық дағдыларды игеру және т. б.); алынған білім мен практикалық 

дағдыларды жағдайды талдау және дұрыс шешім әзірлеу үшін қолданады (топтық 

пікірталастар, іскерлік ойындар, жағдайды талдау, жобаларды әзірлеу және т. б.).); өз 

ұстанымын, теориясын, моделін қалыптастыру үшін алған білімі мен іскерлігін қолданады 

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

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

бағалау; мұғалімдер тарапынан бақылау және бағалау және т. б. 

Резидентура тыңдаушысы-клиникалық мамандықтар бойынша жоғары оқу 

орнынан кейінгі тереңдетілген медициналық білімнің білім беру бағдарламаларын 

меңгеретін маман; 

Мамандық-білім туралы тиісті құжаттармен расталатын, белгілі бір қызмет түріне 

қажетті мақсатты дайындық және жұмыс тәжірибесі, білім, білік және дағдылар арқылы 

алынған кешен; 

Үлгілік оқу жоспары (ҮОЖ) – Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган 

бекітетін міндетті компонент және таңдау компоненті, аралық және қорытынды 

аттестаттау пәндері кредиттерінің ең аз көлемін көрсете отырып, білім беру 

бағдарламасының құрылымы мен көлемін регламенттейтін оқу құжаты. 
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2. Қысқартылған сөздер  

 

CbD Casebased Discussion (Клиникалық жағдайды талқылау) 

CS Сase-study (Жағдайларды талдау) 

DOPS Direct Observation of Procedural Skills (Практикалық процедураларды 

меңгеруді бағалау) 

MCQ Multiple Choice Questions (Бірнеше таңдау бойынша тест сұрақтары) 

ҚБ Қорытынды бақылау 

БӨҚ Бақылау-өлшеу құралдары 

МКЕ Мини-клиникалық емтихан 

АБ Аралық бақылау 

РӨЖ Резиденттің өзіндік жұмысы 

АБ Ағымдағы бақылау 

 

                                                              3. Байланыс ақпараты: 

Мамандық бойынша жауаптылар: 

Аликенов Казбек Куандыкович- Д. М. Тусупова атындағы балалар хирургиясы, 

ортопедия және педиатрия кафедрасының оқу бөлімінің меңгерушісі.  

Электрондық пошта мекенжайы: kazkinoman@mail.ru 

Жұмыс орны: УГ АЕҚ «СМУ» 

Телефон,WhatsApp: 8 707 799 09 15 

Декан орынбасары: 

Омаргалиева Жанат Амантаевна 

Мектептер: дипломнан кейінгі білім беру мектебі 

Электрондық пошта мекенжайы: Zhanat.omargaliyeva@nao-mus.kz  

Кабинет: 214 

WhatsApp телефоны: 87752730076 

Қоғамдық кеңес сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет бойынша:  

Болатбеков Данияр Болатбекұлы 

Электрондық пошта мекенжайы: daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz  

Телефон (WhatsApp) 8 701-918-0077 

Психолог-социолог:  

Асылбекова Әйгерім Мұхаметбекқызы 

Электрондық пошта мекенжайы: aigerim.asylbekova@nao-mus.kz  

Кабинет: 301 

WhatsApp телефоны: 87054709931 

Құқықтық сүйемелдеу: 

Садиярұлы Ілияс-заңгер 

Электрондық пошта мекенжайы: ilyas.sadiyaruly@nao-mus.kz  

Кабинет: 133 

Бөлім: құқықтық қамтамасыз ету бөлімі 

Жұмыс телефоны WhatsApp: 8 (7222) 56 28 88 

ЖОО сайтына сілтеме: https://semeymedicaluniversity.kz 
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4. Білім беру бағдарламасының ПАСПОРТЫ 

 

Білім беру 

бағдарламасының 

мақсаты 

ББ мақсаты "балалар хирургиясы" мамандығы бойынша өз 

бетінше кәсіби қызметке қабілетті және дайын, жалпы мәдени 

және кәсіби құзыреттілік жүйесіне ие Балалар хирургі 

дәрігерінің білікті маманын даярлау болып табылады» 

Білім аймағы 7R09 Денсаулық сақтау (медицина) 

Дайындық бағыты 7R091 Денсаулық сақтау 

Білім беру 

бағдарламаларының 

тобы 

R036 Жалпы хирургия 

Білім беру 

бағдарламасы 

Балалар хирургиясы 

Квалификациясы Балалар хирургі 

Резидентураның білім 

беру бағдарламасын 

меңгергісі келетін 

адамдардың алдыңғы 

білім деңгейі 

"Жалпы медицина" мамандығы бойынша базалық 

медициналық білімі, жоғары медициналық білімі, 

интернатураның болуы. 

 

         5. Білім беру бағдарламасының мазмұнына қойылатын талаптар 

 

Кесте 1. Түйінді құзыреттер (КҚ) 

 

Негізгі 

құзыреттілік 

коды 

Атауы 

Мазмұны 

КК-1 
НАУҚАСТЫҢ 

КУРАЦИЯСЫ 

клиникалық диагнозды тұжырымдауға, емдеу 

жоспарын тағайындауға және медициналық көмек 

көрсетудің барлық деңгейлеріндегі дәлелді 

практика негізінде оның тиімділігін бағалауға 

қабілетті. 

КК-2 
БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

пациент үшін жақсы нәтижелерге қол жеткізу 

мақсатында пациентпен, оның айналасымен, 

Денсаулық сақтау мамандарымен тиімді өзара іс-

қимыл жасауға қабілетті. 

КК-3 
ҚАУІПСІЗДІК 

ЖӘНЕ САПА 

медициналық көмектің қауіпсіздігі мен 

сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін 

қауіптерді бағалауға және ең тиімді әдістерді 

пайдалануға қабілетті. 

КК-4 

ҚОҒАМДЫҚ 

ДЕНСАУЛЫҚ 

САҚТАУ 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

жүйесінің құқықтық және ұйымдастыру саласы 

шеңберінде өз мамандығы бойынша әрекет етуге, 

төтенше жағдайларда базалық көмек көрсетуге, 

ұлт денсаулығын нығайту саясатын жүзеге асыру 

үшін кәсіби аралық командалар құрамында жұмыс 

істеуге қабілетті. 

КК-5 ЗЕРТТЕУ 

зерттеу мәселелерін тұжырымдай алады, кәсіби 

әдебиетті сыни бағалай алады, өзінің күнделікті 

қызметінде Халықаралық дерекқорларды тиімді 
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пайдалана алады, зерттеу тобының жұмысына 

қатыса алады. 

КК-6 
ОҚЫТУ ЖӘНЕ 

ДАМЫТУ 

өз бетінше оқуға және кәсіби команданың басқа 

мүшелерін оқытуға, пікірталастарға, 

конференцияларға және үздіксіз кәсіби дамудың 

басқа да нысандарына белсенді қатысуға 

қабілетті. 

 

Кесте 2. Клиникалық құзыреттіліктерді меңгеру деңгейлері 

 

E Төтенше жағдайды анықтауға және шұғыл көмек көрсетуге қабілетті 

PD Алдын-ала диагноз қоюға, инвазивті араласуларға күдіктенуге және науқасты 

мамандандырылған маманға беруге қабілетті 

D Диагностикалауға (тексеру жоспарын тағайындауға және тексеру нәтижелерін 

түсіндіруге), емдеу туралы ақпарат алу үшін маманға жіберуге қабілетті 

DT Диагноз қоюға және емдеуге қабілетті 

P Алдын алу шараларын қолдануға қабілетті (бастапқы / екінші / үшінші 

профилактика) 

 

Кесте 3. Тұрғын игеруі керек нозологиялар мен жағдайлардың тізімі 

 

№ Аурулар мен жағдайлардың тізімі Деңгейі 

1.  Жаралы инфекция   DT, Е. 

2.  Фурункул   DT,Е  

3.  Карбункул   DT,Е  

4.  Гидроаденит   DT,Е  

5.  Жұмсақ тіндер абсцесі   DT,Е  

6.  Жұмсақ тіндер флегмонасы   DT,Е  

7.  Лимфангит   DT,Е  

8.  Лимфаденит   DT,Е  

9.  Парапроктит   DT,Е  

10.  Тілмелі қабыну   DT,Е  

11.  Панариций   DT,Е  

12.  Жедел іріңді остеомиелит   DT,Е  

13.  Остеомиелиттің атипті түрлері   DT,Е  

14.  Созылмалы остеомиелит   DT,Е  

15.  Іріңді артрит    DT,Е  

16.  Іріңді бурсит   DT,Е  

17.  Жедел іріңді-деструктивті пневмония   DT,Е  

18.  Бронхоэктазиялық ауру   DT,Е  

19.  Пиопневмоторакс   DT,Е  

20.  Жедел өкпе абсцесі   DT,Е  

21.  Жедел іріңді плеврит   DT,Е  

22.  Созылмалы өкпе абсцесі   DT,Е  

23.  Созылмалы өкпе эмпиемасы   DT,Е  

24.  Өкпенің бактериалды деструкциясы   DT,Е  

25.  Өкпе эхинококкозы     DT  

26.  Бауыр эхинококкозы     DT  

27.  Бауыр абсцессі   DT,Е  
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28.  Жедел аппендицит   DT,Е  

29.  Аппендикулярлы инфильтрат   DT,Е  

30.  Аппендикулярлы перитонит   DT,Е  

31.  Құрсақ қуысы және кіші жамбас абсцесі   DT,Е  

32.  Біріншілік пельвиоперитонит   DT,Е  

33.  Құрсақарты кеңістігі іріңді аурулары    DT,Е  

34.  Паранефрит   DT,Е  

35.  Жаңа туған нәрестеде некротикалық флегмона   DT,Е  

36.  Пиодермиялар   DT,Е  

37.  Фингер псевдофурункулезі   DT,Е  

38.  Жаңа туған нәрестелерде мастит    DT,Е  

39.  Жаңа туған нәрестелерде омфалит   DT,Е  

40.  Жаңа туған нәрестелерде сепсис   DT,Е  

41.  Жаңа туған нәрестелерде перитонит    DT,Е  

42.  Қуысты ағзаның жарылуы. Бүйректің жарылуы.   DT,Е  

43.  Уретраның жарылуы   DT,Е  

44.  Несепағардың жарылуы   DT,Е  

45.  Қуықтың жарылуы   DT,Е  

46.  Ұйқы безінің жарылуы   DT,Е  

47.  Көкбауырдың жарылуы   DT,Е  

48.  Ішектің жарылуы   DT,Е  

49.  Бауырдың жарылуы   DT,Е  

50.  Жедел аппендицит   DT,Е  

51.  3 жасқа дейінгі балалардағы жедел аппендицит   DT,Е  

52.  Меккел дивертикулы   DT,Е  

53.  Перитониттер   DT,Е  

54.  Асқазан-ішектен қан кету.   DT,Е  

55.  Асқазан мен 12 елі ішектің ойық жарасы.   DT,Е  

56.  Порталды гипертензия   DT,Е  

57.  Мэлори-Вейс синдромы   DT,Е  

58.  Жедел панкреатит.   DT,Е  

59.  Жедел холецистит.   DT,Е  

60.  Тік ішектің жедел аурулары.   DT,Е  

61.  Ойық жаралы колит.   DT,Е  

62.  Некротикалық энтероколит.   DT,Е  

63.  Крон ауруы   DT,Е  

64.  Ішек айналуы   DT,Е  

65.  Қысылған жарықтар. Қысылған кіндік бауы жарығы   DT,Е  

66.  Қысылған шап жарығы   DT,Е  

67.  Қысылған шап-ұма жарығы   DT,Е  

68.  Аналық без айналуы. Қыздарда жамбастық перитонит    DT,Е  

69.  Аталық без айналуы   DT,Е  

70.  Ісінген ұма синдром, жедел орхит, Гидатида 

Морганьи айналуы 

  DT,Е  

71.  Қыз балаларда жедел іріңді сальпингит    DT,Е  

72.  Іріңді паранефрит   DT,Е  

73.  Іріңді плеврит   DT,Е  

74.  Пневмоторакс, гемоторакс   DT,Е  

75.  Пиопневмоторакс   DT,Е  
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76.  Өкпе абсцесі   DT,Е  

77.  Бауыр абсцесі   DT,Е  

78.  Іріңді медиастенит   DT,Е  

79.  Балалардағы күйік, үсу және электр жарақаттары. 

Амбулаториялық көмек 

  DT,Е, Р  

80.  Тері мен теріасты қабатының, саусақ, қол, білек 

флегмоналардың жедел іріңді аурулары кезінде 

амбулаториялық көмек. 

  DT,Е   

81.  Сепсис. Септикопиемия. Амбулаториялық көмек   DT,Е  

82.  Тыныс алу жолдарында бөгде зат кезіндегі аз 

инвазивті хирургия 

  DT,Е  

83.  Кеуде қуысына операция жасағаннан кейін 

балаларды бақылау және амбулаториялық емдеу 

DT,Р   

84.  Балаларда деструктивті пневмонии. Амбулаторлы 

көмек. 

 DT,Р   

85.  Диафрагмалды жарықтар. Амбулаторлы көмек  DT, Р  

86.  Өкпенің іріңді-қабыну ауруларынан кейін балаларды 

оңалту. 

DT, Р 

87.  Өкпенің бір бөлігін резекциялағаннан кейін 

балаларды оңалту 

DT, Р 

88.  Өңештің күйіп қалуынан кейін балаларды оңалту DT, Р 

89.  Асқазан-ішек жолдарындағы бөгде зат кезіндегі 

минималды инвазивті хирургия. 

DT, Р 

90.  Амбулаториялық тексеру және қан кету кезіндегі 

шұғыл көмек, Жедел іш синдромы 

DT, Р 

91.  Іш қуысының іріңді-қабыну ауруларынан кейін 

балаларды оңалту 

DT, Р 

92.  Балаларды жоспарлы лапаротомиядан кейін оңалту DT, Р 

93.  Жаралы-некротикалық энтероколит. Амбулаторлы 

тексеру,көмек 

DT, Р 

94.  Балалардағы жедел панкреатит. Амбулаториялық 

тексеру, көмек 

DT, Р 

95.  Жедел тоқтаусыз құсу синдромы. Амбулаториялық 

тексеру, көмек 

DT, Р 

96.  Жедел холецистит. Амбулаториялық тексеру, көмек DT, Р 

97.  Тік ішектің жедел аурулары. Амбулаториялық 

тексеру, көмек. 

DT, Р 

98.  Жедел зәр шығарудың қиындау синдромы. 

Амбулаториялық тексеру, көмек. 

DT, Р 

99.  Аталық безінің жедел аурулар синдромы. 

Амбулаториялық тексеру, көмек. Сыртқы жыныс 

ағзаларының жедел аурулары  ( аталық безі жедел 

аурулары,  фимоз, парафимоз, баланит, 

баланопостит). Реабилитация. 

DT, Р 

100.  Бас сүйек-ми жарақаттары . Қосарласқан бас сүйек-

ми жарақаттары. Мидың травматикалық ауруы. 

Амбулаториялық тексеру, көмек. 

DT, Р 

101.  Миға жасалған операциядан кейін балаларды 

бақылау және амбулаториялық емдеу 

DT, Р 

102.  Бас сүйек-ми жарақатынан кейін балаларды бақылау DT, Р 
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және амбулаториялық емдеу 

103.  Жоспарланған бас миына жасалған операциядан 

кейін балаларды оңалту. Операциясыз бас сүйек-ми 

жарақатынан кейін балаларды оңалту. Бас сүйек- ми 

жарақатына байланысты операция жасалғанан кейін 

балаларды оңалту. 

DT, Р 

104.  Сүйек-буын жүйесі операциясынан кейін балаларды 

бақылау және амбулаториялық емдеу. 

DT, Р 

105.  Ортопедиялық операциядан кейін балаларды 

бақылау және амбулаториялық емдеу 

DT, Р 

106.  Сүйек сынғаннан кейін балаларды бақылау және 

амбулаториялық емдеу. Балалардағы қолдың сынуы. 

Амбулаториялық тексеру, көмек. Балалардағы 

аяқтың сынуы. Амбулаториялық тексеру, көмек. 

DT, Р 

107.  Омыртқаның сынуы. Амбулаториялық тексеру, 

көмек 

DT, Р 

108.  Жамбас сүйектерінің сынуы. Амбулаториялық 

тексеру, көмек. 

DT, Р 

109.  Травматикалық шығулар. Амбулаториялық тексеру, 

көмек 

DT, Р 

110.  Бүйрек даму ақаулары DT  

111.  Тостағанша және астауша даму ақаулары  DT  

112.  Несепағар даму ақаулары DT  

113.  Қуықтың даму ақаулары  DT  

114.  Балалардағы гидронефроз  DT  

115.  Балалардағы бүйрек тас ауруы. DT  

116.  Жедел және созылмалы пиелонефрит. DT  

117.  Балалардағы зәр шығару жүйесінің ерекше қабыну 

аурулары (бүйрек туберкулезі). 

DT  

118.  Балалардағы жедел бүйрек жеткіліксіздігі. DT  

119.  Аплазия, несепағардың екі еселенуі. DT  

120.  Ретрокавальды және спиралды несепағар. DT  

121.  Балалардағы Мегауретер, DT  

122.  Балаларда көпіршікті-несепағар рефлюксі. DT  

123.  Несепағар тастары DT, Е 

124.  Уретероцеле, DT  

125.  Инфравезикалды обструкция. DT  

126.  Балалардағы бүйрек жарақаты. DT, Е 

127.  Балалардағы несепағардың жарақаты. DT, Е 

128.  Балалардағы қуықтың жарақаты. DT, Е 

129.  Балалардағы уретраның жарақаты. DT, Е  

130.  Несепағар сағасының эктопиясы DT  

131.  Қуықтың экстрофиясы. DT  

132.  Эписпадия. DT  

133.  Қуық дивертикулы. DT  

134.  Балаларда несеп түтігінің дұрыс бітпеуі  DT  

135.  Гипоспадия DT  

136.  Нейрогенді қуық. DT  

137.  Энурез. DT  
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138.  Артқы уретра клапаны DT  

139.  Қуықта бөгде зат. DT  

140.  Уретроцеле DT  

141.  Балаларда «бос ұма» синдромы.  Крипторхизм, 

аталық безі эктопиясы, анорхизм, монорхизм 

DT  

142.  Варикоцеле. DT  

143.  Шәует шылбыры және аталық безі қабатының су 

шемені. 

DT  

144.  Шәует шылбыры кистасы. DT  

145.  Балаларда «жедел ұма» синдромы. Орхит, 

орхоэпидидимит. 

DT, Е 

146.  Гидатида Морганьи айналуы. DT, Е 

147.  Аталық безі айналуы. DT, Е  

148.  Аталық безі травматикалық зақымдалуы, түрлері. DT, Е 

149.  Аталық безі идиопатикалық инфаркты. DT  

150.  Балаларда жасырын жыныс мүшесі синдромы DT  

151.  Лапароскопиялық аппендэктомия DT  

152.  Лапароскопиялық жарықты кесу DT  

153.  Лапароскопиялық іш жабысқақ кезінде кесіп босату 

(адгеолизис) 

DT  

154.  Лапароскопиялық аталық безін төмен түсіру DT  

155.  Лапароскопиялық нефрэктомия DT  

156.  Лапароскопиялық уретеропиелоанастомоз салу DT  

157.  Лапароскопиялық спленоэктомия DT  

158.  Лапароскопиялық ішек резекциясы DT  

159.  Лапароскопиялық бауыр және көкбауыр 

эхинококкэктомиясы 

DT  

160.  Лапароскопиялық құрсақ қуысы кистасы мен 

ісіктерін кесіп алу 

DT  

161.  Лапароскопиялық тораколизис DT  

162.  Лапароскопиялық өкпе резекциясы DT  

163.  Лапароскопиялық пилоромиотомия DT  

164.  Балаларда шап жарықтары DT  

165.  Кіндік жарықтар DT  

166.  Параумбиликалды жарықтар DT  

167.  Сан жарықтары DT  

168.  Диафрагмалды жарықтар DT  

169.  Операциядан кейінгі вентралды жарықтар DT  

170.  Бұлшықетаралық жарықтар DT  

171.  Крипторхизм DT  

172.  Аталық безі су шемені және шәует шылбыры 

кистасы 

DT  

173.  Варикоцеле DT  

174.  Гемангиомалар DT  

175.  Лимфангиомалар DT  

176.  Тері меланомасы DT  

177.  Липома DT  

178.  Гигрома DT  

179.  Бауыр эхинококкозы DT  



G-041.09.03.06-2020 
Білім беру бағдарламасы, 

резидентура 
Ред. 01. Стр. 13 из 22 

 

13 
 

180.  Өкпе эхинококкозы DT  

181.  Сирек кездесетін эхинококк DT  

182.  Бронхоэктазиялық ауру DT  

183.  Өкпе кистасы (бронхогенді, жүре пайда болған) DT  

184.  Өкпе даму ақаулары DT  

185.  Бронх даму ақаулары DT  

186.  Минковский-Шоффар ауруы DT  

187.  Көкбауыр кистасы (туа және жүре пайда болған) DT  

188.  Меккелев дивертикулы DT  

189.  Ішектің екі еселенуі DT  

190.  Ішек полиптері DT  

191.  Ішек жыланкөздері DT  

192.  Толық және жартылай кіндік жыланкөздері DT  

193.  Энтерокистома DT  

194.  Кеуде қуысының ақаулары. Шұңқыр тәрізді кеуде. DT  

195.  Кеуде қуысының ақаулары. Құс тұмсығы тәрізді 

кеуде. 

DT  

196.  Балалардағы сүт бездерінің ақаулары. DT  

197.  Трахеяның ақаулары. DT  

198.  Бронхтың ақаулары. DT  

199.  Балалардағы бронхогендік кисталар. DT  

200.  Трахеоөңештік жыланкөз. DT, Е 

201.  Өкпенің даму ақаулары. Өкпе аплазиясы. DT  

202.  Өкпенің даму ақаулары. Өкпе агенезиясы DT  

203.  Өкпенің даму ақаулары. Өкпе гипоплазиясы. DT  

204.        Өкпенің туа біткен үлестік эмфиземасы. DT  

205.  Туа біткен өкпе кисталары. DT  

206.  Өкпенің секвестрациясы. DT  

207.  Өкпе артериовенозды жыланкөздері. DT  

208.  Балалардағы бронхоэктазия. DT  

209.  Деструктивті пневмония. DT 

210.  Іріңді плеврит (плевра эмпиемасы). DT, Е 

211.  Балалардағы пиоторакс. DT, Е 

212.  Балалардағы пиопневмоторакс. DT, Е 

213.  Балалардағы жарақаттар. Гемопневмоторакс. DT, Е  

214.  Балалардағы жарақаттар. Балалардағы бөтен зат. DT, Е  

215.  Плевраның созылмалы эмпиемасы. DT  

216.  Балалардағы өкпе эхинококкозы. DT  

217.  Диафрагмалды жарықтар. DT  

218.  Балалардағы жарақат. Балалар жарақатының түрлері. 

Балалар жарақатының алдын алу. 

DT, Р 

219.  Ұзақ басылу синдромы. DT 

220.  Балалардағы жаралар. Жіктелуі. Сіреспе мен құтыру 

ауруының алдын алу. 

DT, Е, Р. 

221.  Қол саусақтарының сіңірлерінің зақымдануы. DT, Е, Р.  

222.  Қол сүйектерінің орнына шығуы. DT, Е, Р 

223.  Тамырлардың зақымдануы. DT, Е, Р.  

224.  Қол сүйектерінің сынуы (бұғана, иық, білезік және 

алақан). 

DT, Р 
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225.  Шынтақ буынындағы сынықтар. DT,  Р.  

226.  Сан сүйегі сынуы DT,  Р 

227.  Балтыр сүйегі сынықтары. DT,  Р.  

228.  Сан сүйегінің травматикалық орнына шығуы DT,  Р 

229.  Балалардағы омыртқаның сынуы. DT,  Р.  

230.  Жамбас сүйектерінің сынуы. DT,  Р 

231.  Сүйектің жетілмегендігі. DT  

232.  Солитарлы және аневризмальды сүйек кисталары. 

Остеобластокластома. 

DT, Р.  

233.  Сүйектердің патологиялық сынуы. DT, Р 

234.  Балалардағы бас сүйек-ми жарақатының 

ерекшеліктері. 

DT, Е,.  

235.  Жабық бас сүйек-ми жарақаты (бас миының 

шайқалуы, мидың соғылуы, мидың қысылуы). 

DT, Е, Р 

236.  Субарахноидалды қан кету. DT, Е, Р.  

237.  Бас сүйек сүйектерінің сынуы. Жіктелуі. DT, Е, Р 

238.  Ашық бас сүйек-ми жарақаты. DT, Е, Р.  

239.  Балаларда туабіткен жарақаттар (кефалогематома, 

жоғарғы және төменгі сүйектердің сынуы. Емдеу 

тактикасы). 

DT, Р 

240.  Балалардағы күйік. DT, Е.  

241.  Балалардың үсуі. DT, Е.  

242.  Туа біткен қисық мойын. Қанаттәрізді мойын. Қисық 

мойынның сүйекті түрлері. 

DT, Р 

243.  Қол сүйектерінің туа біткен деформациясы 

(синдактилия, полидактилия, туа біткен  қисыққол, 

туа біткен радиоулнарлы синостоз). 

DT, Р.  

244.  Туа біткен жауырын жоғары тұруы. Қанаттәрізді 

жауырын. 

DT, Р 

245.  Балалардағы туа біткен сан сүйегі шығуы. DT, Р.  

246.  Балаларда туа біткен қисықтабан. DT, Р 

247.  Омыртқа аурулары (сколиоз, лордоз, кифоз). DT, Р.  

248.  Балалардағы остеохондропатия. Пертес Ауруы DT, Р 

249.  Балалардағы хондродисплазия. DT, Р.  

250.  Жаңа туылған нәрестелердегі туа біткен 

жарақаттары. Кефалогематома. 

DT, Р.  

251.  Жаңа туылған нәрестелердегі бұғананың сынуы. DT, Р 

252.  Жаңа туылған нәрестелердегі иықтың сынуы. DT, Р.  

253.  Сан сүйегі сынуы DT, Р 

254.  Өңештің даму ақаулары. Жіктелуі. DT, Р.  

255.  Өңеш атрезиясы. DT, Р 

256.  Балалардағы өңеш ахалазиясы. DT, Р.  

257.  Балалардағы өңеш ахалазиясы. DT, Р 

258.  Туа біткен қысқа өңеш. DT, Р.  

259.  Туа біткен өңеш стенозы. DT, Р 

260.  Туа біткен трахеоөңештік жыланкөз. DT, Р.  

261.  Туа біткен жоғары ішек өтімсіздігі DT, Р 

262.  Туа біткен төмен ішек өтімсіздігі. DT, Р.  

263.  Балалардағы ішектің мальформациясы. DT, Р 
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264.  Балалардағы ішек мальротациясы. DT, Р.  

265.  Тік ішектің даму ақаулары. DT, Р 

266.  Анальді тесік даму ақаулары. DT, Р.  

267.  Кіндік баунының туа біткен эмбриональды жарығы. DT,  Р 

268.  Балалардағы гастрошизис. DT, Е, Р.  

269.  Балалардағы жұлын-ми жарығы. DT, Р 

270.  Балалардағы ми жарықтары. DT, Р.  

271.  Туа біткен еріннің бөлінуі. DT, Р 

272.  Қатты таңдайдың туа біткен жарылуы. DT, Р.  

273.  Фурункул және псевдофурункул. DT, Е, Р 

274.  Жаңа туылған нәрестелердің некротикалық 

флегмонасы. 

DT, Е, Р.  

275.  Эпифизарлы остеомиелит. DT, Е, Р 

276.  Иық буынының іріңді артриті. DT, Е, Р.  

277.  Жамбас буынының іріңді артриті. DT, Е, Р 

 

Кесте 4. Практикалық дағдыларды, манипуляцияларды, процедураларды меңгеру 

деңгейлері 

 

Шеберлік 

деңгейлері 

Сипаттамасы 

1 Манипуляцияның қалай жасалатынын біледі және қажет болған жағдайда 

орындау тәртібін түсіндіре алады. 

2 Шұғыл жағдайда, басшылықтың немесе нұсқаулықтардың көмегімен немесе 

басшылық немесе бақылау арқылы манипуляцияны орындайды. 

3 Асқынбаған жағдайларда және жиі типтік жағдайларда манипуляцияны 

орындайды. 

4 Күрделі жағдайларда және басқа да типтік емес жағдайларда 

манипуляцияны орындайды. 

 

Кесте 5. Резидент иеленуі тиіс практикалық дағдылардың, манипуляциялардың, 

рәсімдердің тізімі 

 

№ Операция/Процедура/техникасы Деңгейі 

1.  Жараларды алғашқы хирургиялық өңдеу 4 

2.  Буын пункциясы 4 

3.  Фурункулдарды, карбункулдарды, флегмондарды, абсцестерді ашу 4 

4.  Іштің дренажымен дәстүрлі аппендэктомия 3 

5.  Жұмсақ тіндердің абсцесстерін ашу және тері мен тері асты кабатының 

қатерсіз түзілімдерін алып тастау 

4 

6.  Жедел гематогенді остеомиелит кезінде сүйек кемігі каналын 

остеоперфорациялау және шаю 

2 

7.  Торакотомия, дренаж 2 

8.  Жаңа туған нәрестелердің флегмонасы кезінде кесуді салу 4 

9.  Плевралық пункция 4 

10.  Абсцесс дренажы 4 

11.  Лапаротомия 2 

12.  Балада асқазанды зондтау және шаю 4 

13.  Қуықтың катетеризациясы 3 
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14.  Қан тобын және резус факторын анықтау, гемотрансфузия принциптері 3 

15.  Тыныс алу жолдарынан сұйықтықтың аспирациясы 2 

16.  Іштің дренажымен дәстүрлі аппендэктомия 2 

17.  Лапароскопиялық аппендэктомия 2 

18.  Асқазан-ішек жолының бөгде затты алып тастау 2 

19.  Тыныс алу жолдарының бөгде затты алып тастау 2 

20.  Холецистэктомия 2 

21.  Эпицистомия 2 

22.  Еюно, илео-, колостоманың қалыптастыру, ішек тігісі 2 

23.  Спленэктомия 2 

24.  Диафрагма жарығы кезінде тігіс салу 2 

25.  Асқазанның, 12 елі ішектің тесілген жарасын тігу 2 

26.  Ішек резекциясы 2 

27.  Бауыр жарылған кездегі операция, 2 

28.  Көкбауыр жарылған кездегі операция, 2 

29.  Ішектің жыртылуы кезінде операция 2 

30.  Порталдық гипертензия кезіндегі паллиативтік операция 2 

31.  Гидатидэктомия 2 

32.  Стоманы жабу, энтеро энтероанастомозды қалыптастыру 2 

33.  Липоманы алып тастау 4 

34.  Атероманы алып тастау  4 

35.  Гигроманы алып тастау 4 

36.  Гемангиома криотерапиясы 2 

37.  Циркумцизио 4 

38.  Оберсту-Лукашевич бойынша новокаинды блокада 4 

39.  Циркулярлық гипстік лонгет салу 4 

40.  Бұрыштық ығысумен сынықтардың репозициясы 4 

41.  Шыбық сүйегі жартылай шығуын орнына салу 4 

42.  Қисық табан кезінде гипсті (аяқ киім )таңғыш салу 4 

43.  Тігісті алу 4 

44.  Киршнер спицасын алу 4 

45.  Циркулярлы гипсті таңғышты алу 4 

46.  Жеңіл дәрежелі күйік кезінде жараны өңдеу 4 

47.  Паранефральды блокада 3 

48.  Лоренц-Эпштейну бойынша шәует шылбырына новокаинды блокада 3 

49.  Жыныс мүшесінде синехийді ажырату 4 

50.  Уретральды кистаны алып тастау 3 

51.  Қуықтың пункциясы 3 

52.  Аталық безді төмен түсіру операциясы  3 

53.  Росс бойынша операция 4 

54.  Иванисеевич бойынша операция, Паломо операциясы 3 

55.  Ашық эпицистомия 2 

56.  Троакарлы эпицистомия 3 

57.  Гидатиды Морганьи алып тастау 4 

58.  Аталық безі айналуын арналған операция 3 

59.  Нефрэктомия 2 

60.  Нефростомия, пиелолитотомия, цистолитотомия 2 

61.  Өкпе эхинококкэктомиясы 2 

62.  Торакотомия, дренаж 2 



G-041.09.03.06-2020 
Білім беру бағдарламасы, 

резидентура 
Ред. 01. Стр. 17 из 22 

 

17 
 

63.  Диафрагма жарықтарына тігіс салу 2 

64.  Диафрагмалық жарығы кезіндегі диафрагма пластикасы 2 

65.  Тыныс алу жолдарынан бөгде затты алып тастау 2 

66.  Өкпе кистасын алып тастау 2 

67.  Паренхиматозды ағзаларды сегментэктомия, лобэктомия 2 

68.  Торакотомия, өкпенің жыртылуын тігу 2 

69.  Стернотомия, қабырғаларды резекциялау 2 

70.  Айдаршықүсті остеотомия, 2 

71.  Ампутациялар 2 

72.  Трепанация, аутокраниопластика, гематоманы алып тастау 2 

73.  Құйымшақ резекциясы, алып тастау 2 

74.  Аяқ-қол сынықтарының ашық репозициясы 3 

75.  Аяқ-қол сынықтарының жабық репозициясы 3 

76.  Аяқ-қол сынықтарының жабық остеоклазиясы 3 

77.  Аяқ-қол сынықтарының ашық остеоклазиясы 3 

78.  Туа біткен қисықмойындағы Микулич операциясы 2 

79.  Туа біткен қисықтабан кезінде Зацепин операциясы 2 

80.  Туа біткен сан сүйегі шығуы кезінде аддукторотомия  3 

81.  Қаңқадан тартуды салу   4 

82.  Тирш бойынша аутодермопластика  4 

83.  Жараларды алғашқы хирургиялық өңдеу 4 

84.  Ішек тігістерін салу 2 

85.  Кадер, Витцель бойынша Гастростомия 1 

86.  ТДА АІЖ және ЗЖЖ жиі кездесетін аурулары кезінде операцияға 

ассистенция жасау 

1 

87.  Фреде-Рамштедт бойынша пилоромиотомия 2 

88.  Ішек резекциясы 2 

89.  Диафрагмалық жарық кезіндегі диафрагма пластикасы 1 

90.  Трахеоөңештік жыланкөзді жою 1 

91.  Дуодено-дуодено, дуодено-еюно анастомоз қалыптастыру 1 

92.  Майдлю бойынша колостома 2 

93.  Элефант сынамасы 4 

94.  Ситковский бойынша тік ішек атрезиясының биіктігін анықтау  4 

95.  Кефалогематома пункциясы 4 

96.  Жаңа туған нәрестелерде бұғананың сынуы кезінде таңғыш салу 4 

97.  Жаңа туған нәрестелерде иық сынуы кезінде таңғыш салу 4 

98.  Жаңа туған нәрестелерде жамбас сынуы кезінде таңғыш салу 4 

99.  Гастрошизисе және омфалоцеле кезінде силопластика  1 

100.  Омфалоцеле кезінде алдыңғы құрсақ қабырғасына Тихомиров 

бойынша пластика  

2 

101.  Қисық табан кезінде Эттингер бойынша таңу салу 4 
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6. «Балалар хирургиясы» білім беру бағдарламасы 

 

Модуль ОК/КВ Дисциплина атауы 

Д
и

сц
и

п
л
и

н
а 

к
о
д

ы
 

К
р
ед

и
тт

ер
 с

ан
ы

 

Резиденттердің сағатпен жұмыс 

уақытының бюджеті 

Жылдар бойынша 

бөлу 

Б
ар

л
ы

қ
 с

ағ
ат

 Байланыс 

сағаттары 

С
Р

Р
 

1 

жыл 
2 жыл 

 

 

 

3 жыл 

А
у
д

и
то

р
и

я

л
ы

қ
 

С
Р

О
П

 

 

ОК Іріңді хирургия DHC-3 29 870 87 652,5 130,5 +   

ОК Шұғыл хирургия DNH 25 750 75 562,5 112,5 +   

ОК 
Амбулаториялық-емханалық 

хирургия-1 
DHAP 11 330 33 247,5 49,5 +  

 

 ОК 
Балалар хирургиясы-1 (жоспарлы 

хирургия) 
DHC-1 17 510 153 102 250  + 

 

 ОК 
Стационардағы балалар 

хирургиясы-2 (Урология) 
DHC-2 18 540 162 108 270  + 

 

 ОК Эндоскопиялық хирургия EH 2310 12 540 180 90 270  +  

 ОК 
Стационардағы балалар 

хирургиясы-4 (торакалды хирургия) 

DHC-4 

3305 
18 540 54 405 81   

+ 

 ОК 
Балалар травматология және 

ортопедия 
DTO 3306 19 570 57 427,5 85,5   

+ 

 ОК 
Жаңа туылған нәрестелер 

хирургиясы 
HN 3309 20 600 60 450 90   

+ 

Медицинадағы 

зерттеулер 

КВ Ғылыми зерттеулер менеджменті MINI 1311 4 120 36 12 72 +   

КВ Биостатистика Biost 2321 4 120 36 12 72  +  

    Жиыны           
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                                7. Негізгі құзыреттер бойынша пәндерді бөлу матрицасы 
 

Пәннің атауы (D) КК1 КК2 КК3 КК4 КК5 КК6 

Менеджмент научных исследований / 

Ғылыми зертееу менеджмент / 

Research management 

    +  

Биостатистика / Биостатистика / 

Biostatistic 

    +  

Іріңді хирургия + + + +  + 

Шұғыл хирургия + + + +  + 

Амбулаториялық-емханалық хирургия + + + +  + 

Жоспарлы хирургия + + + +  + 

Урология + + + +  + 

Эндоскопиялық хирургия + + + +  + 

Торакальды хирургия + + + +  + 

Балалар травматологиясы және 

ортопедия 

+ + + +  + 

Жаңа туылған нәрестелер хирургиясы + + + +  + 

 

8. Сабақ беру әдістері 

 

Аудиториялық сабақтар-CbD түрінде өткізіледі. Науқасты емдеуде клиникалық 

ойлау, шешім қабылдау және медициналық білімді қолдану бағаланады. Пәннің соңында 

әр нозологиялық топтан бір пациент бойынша бағаланады (ағымдағы пәнге сәйкес). 

Резиденттің клиникалық ойлауын чек-парақтар бойынша бағалау, медициналық 

құжаттаманың толтырылуын бағалау жүргізіледі. 

Клиникалық тәлімгердің басшылығымен өзіндік клиникалық жұмыс 

мыналарды қамтиды: 

1. Медициналық құжаттамамен жұмыс 

2. Таңу бөлмесінде жұмыс істеу. 

3. Палатаны жүргізу 

4. Операцияларды орындау 

5. Бөлімшедегі кезекшілік 

Білім алушының (резиденттің) өзіндік жұмысы мыналарды қамтуы мүмкін: 

1. Күнделікті дәрігерлік конференцияларға қатысу 

2. Науқас курациясы: 

* Пациенттің медициналық, физикалық және психоәлеуметтік жағдайын бастапқы 

және ағымдағы бағалау; 

* Анамнез жинау, физикалық тексеру жүргізу; 

* Диагностика және емдеу жоспарын әзірлеу; 

* Айналып өтуді орындау, басқа дәрігерлермен / оқытушылармен аралауға, 

консилиумдарға, клиникалық талдауларға қатысу; 

* Науқастың жағдайын бағалау, ауызша есеп беру және динамиканы жазу; 

* Талдаулар мен диагностикалық рәсімдерге, препараттар мен емдік араласуларға 

тағайындау (қажет болған жағдайда тағайындауларды ресімдеу); 

* Зерттеу нәтижелерін түсіндіру; 

* Шығаруға дайындық, емдеу/күтім бойынша келесі ұсыныстарды жазу және 

түсіндіру; 
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* Қабылдау туралы жазбаларды, күнделіктерді, орындалған рәсімдер туралы 

жазбаларды және кезеңді, шығару, өлімнен кейінгі эпикриздерді жазу;•  

Пациенттерді денсаулық жағдайы, талдау нәтижелері, патологиялық процестер 

(науқастану (лар) ы), одан арғы ұсынымдар туралы ағартуды және консультация беруді 

қамтамасыз ету; 

* Патологиялық-анатомиялық конференцияларға қатысу, өліммен аяқталған 

жағдайда аутопсия кезінде қатысу; 

* Топ мүшелерімен және басқа мамандармен (медициналық емес мамандықтарды 

қоса алғанда) өзара әрекеттесу; 

Бастапқы кезеңдерде тәлімгерлер тарапынан резиденттің жұмысын тікелей 

бақылаудың үлкен көлемі талап етіледі, кейіннен стандартты жағдайларда келісу сәттері 

бірінші орынға шығады. Алайда, стандартты емес, күрделі, түсініксіз жағдайларда, 

құзыреттіліктің жоғары деңгейін талап ететін жағдайларда, резидент көмекке жүгінуі 

керек, ал резидентке қажетті қолдау көрсетілуі керек. 

3. Электрондық базаны қоса алғанда, барлық қажетті медициналық жазбаларды 

уақтылы ресімдеу 

4. Кестеге сәйкес түнгі немесе күндізгі кезекшілікті жүзеге асыруға, оның 

барысында резиденттің қызметін және функционалдық міндеттерін резиденттің нақты 

жағдайларына, мән-жайларына, құзыреттеріне қарай кезекші дәрігер айқындайды. Әрбір 

кезекшіліктен кейін нысанға сәйкес есеп беру. 

5. Қажет болған жағдайда немесе қалауы бойынша госпитальдың әкімшілік 

қызметіне қатысу 

6. Қажет болған жағдайда немесе қалауы бойынша кафедра жұмысына қатысу. 

7. Білім беру бағдарламаларын, басқа резиденттерді, оқытушылар мен дәрігерлерді 

тиісті сұраулар кезінде және моральдық тұрғыдан қарама-қайшылықтар болмаған кезде 

бағалауға қатысу. 

8. Студенттерді, интерндерді, кіші резиденттерді, кіші және орта қызметкерлерді 

өзі меңгерген құзыреттер шеңберінде оқыту. 

9. Студенттерді, интерндерді, кіші резиденттерді бағалау, егер бұл өзі меңгерген 

құзыреттер шеңберінде тиісті бағдарламада көзделген болса. 

10. Өз дағдылары мен білімдерінің деңгейін үздіксіз жетілдіру, жетекшілік ететін 

жағдайлар бойынша жаңа деректердің, клиникалық ұсынымдардың пайда болуын 

қадағалау және мүдделі тұлғаларға жеткізу. 

11. Команданың кез келген қатысушысы немесе ПОҚ тарапынан құқық 

бұзушылық, кәсібилік жағдайлары туралы хабарлау. 

Резидентурада оқыту негізінен практикалық қызмет арқылы жүзеге 

асырылатындығын ескере отырып, оқытушының басты міндеті резиденттің (жеке) 

оңтайлы жұмыс кестесін және оны уақтылы түзетуді, базалар арасындағы ротацияны 

қамтамасыз ету болып табылады. Бұл ретте аудиториялық сабақтар барынша азайтылып, 

негізінен шағын дәрістер, клиникалық талдаулар, симпозиумдар, конференциялар, СbD, 

консультациялық қолдау оқу мақсатында өткізілуге тиіс. 

Сонымен қатар оқытушы: 

1. Резидентке рөлдік модельді көрсету және базалық және клиникалық білім мен 

практикалық қызмет арасында сыни желіні жүргізу. 

2. Резидентті пән бойынша жеке оқу бағдарламасын әзірлеуге қатысу, резидентке 

уақтылы сапалы формативті кері байланыс ұсыну, жетекшілік ететін пациенттердің саны 

мен сапалы құрамын бақылау, әртүрліліктің болуын қамтамасыз ету. Пациенттердің 

белгілі бір тобына жетекшілік ету мүмкіндігі болмаған кезде академиялық ұтқырлықты 

ұйымдастыруға қатысуды қоса алғанда, оқытудың баламалы жолдарын таңдау қажет. 

3. Case-logи портфолиосына енгізілген жазбаларды қоса алғанда, клиникалық 

тәлімгерлердің әдістері мен критерийлері бойынша өз бетінше бағалау немесе кеңес беру. 
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9. Бағалау критерийлері 

Мамандық бойынша оқу бағдарламасын табысты орындау үшін резидент жеке 

пәндердің талаптарын (критерийлер силлабуста жазылады), сондай-ақ жалпы 

бағдарламаның талаптарын орындауы тиіс. 

 

Мамандық бойынша оқу бағдарламасын табысты орындау үшін резидент 

жекелеген пәндердің талаптарын (критерийлер силлабуста жазылады), сондай-ақ 

жалпы бағдарлама талаптарын (критерийлер төменде келтірілген) орындауы тиіс. 

Бағдарламаны орындауды бағалау үшін жалпы алғанда куратор жауапты. 

 

1. Резидентурада оқуын жалғастыру үшін білім алушы ішкі тәуелсіз прогрессивті 

тестілеу (MCQ) нәтижелері бойынша прогресті көрсетуі тиіс. Тест резидентураның 

барлық бағдарламасын қамтиды және әр семестрде тапсырылады, табысты 

орындаудың шекті балы оқу мерзіміне байланысты болады.. 

2. CbD-пациентті емдеуде клиникалық ойлау, шешім қабылдау және медициналық 

білімді қолдану бағаланады. Пәннің соңында әр нозологиялық топтан бір пациент 

бойынша бағаланады (ағымдағы пәнге сәйкес). КБР чек-парақтары (№1) бойынша 

резиденттің клиникалық ойлауын бағалау, медициналық құжаттаманың 

толтырылуын бағалау (№2 чек-Парақ) жүргізіледі. 

3. PS-пациенттің консультациясы кезінде резидентура тыңдаушысының 

коммуникабельділігі, қарым-қатынас дағдылары және кәсібилігі кураторының 

түсініктемелері бар жазбаша бағалау. Тоқсанына 1 рет келесі схема бойынша 

жүргізіледі: 

* Байланыс орнату 

* Ақпарат жинау + белсенді тыңдау + Эмпатия 

* Ақпараттандыру 

* Түсініктеме 

* Сөйлесуді аяқтау 

 

4. OSCE-қарқынды терапияның практикалық дағдыларын бағалау (4-қосымша).                                                                        

Семестрде 1 рет өткізіледі. 

5. OSATS-техникалық дағдыларды құрылымдық бағалау. Резиденттің негізгі 

(қарапайым) хирургиялық операцияларды меңгеруі бағаланады (3-қосымша). Әрбір 

жеке операция №3 чек-Парақ бойынша, 4-5 өз бетінше жүргізілген операциядан 

кейін бағаланады. Қорытынды баға-куратордың немесе оқытушының кері 

байланысымен Құзыретті немесе қабілетсіз. 

6. Прогрессивті тестті сәтті тапсырумен қатар, құзіреттілікті дамыту кезеңдеріндегі 

прогресті көрсету қажет (milestones). Портфолиоға тиісті деңгейді көрсету растау 

болып табылады. Семестрде 1 рет бағалау жиілігі. Бұл прогресті куратор, 

клиникалық тәлімгер немесе оқытушы бағалай алады 

7. Case - logic-қадағаланатын пациенттердің нозологияларының білім беру 

бағдарламасына сәйкестік сапасын бағалау. Өткізілетін практикалық дағдылар мен 

хирургиялық манипуляцияларды бағалау. Case-log бағдарламасын пайдалану 

8. Бағалау 360 (MSF). Семестрде 1 рет өткізіледі. Мақсаты айналадағылардан 

объективті кері байланыс алу болып табылады (клиникалық тәлімгер, медперсонал, 

пациент, резидент-әріптес, өзін-өзі бағалау, куратор). Мақсат-кәсіби құзыреттілікті 

үздіксіз жақсарту. Бағалаудың осы түрі үшін прогресті көрсету қажет. Деректерді 

жинау және деректерді талдау үшін куратор жауап береді. 
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9. Ғылыми мақала. Өзінің ғылыми зерттеулерінің қорытындылары бойынша 

шығарылады. Орындау критерийі-3 резиденттен артық емес, өз бетінше де, тең 

авторлықта да кемінде 2 жарияланған мақала. 

Journalclub. Орындау критерийі-өзекті, жаңа мақалалар мен клиникалық ұсынымдар 

материалдары бойынша жылына кемінде 2 рет баяндама жасау. 

 

 

Пәннің қорытынды бағасы (ПҚБ) - келесі формула бойынша есептеледі: 

                   , где  

ФБ (формативті бағалау) – резиденттің тәртіп (ротация) үшін теориялық 

және/немесе практикалық жетістіктерін бағалау. Қалыптастырушы бағалау саны әрбір пән 

шеңберінде жеке анықталады. ФБ кезінде барлығының орташа бағасы ескеріледі, үлес 

салмағы 30% ПҚБ-нан; 

СБ (Суммативное бағалау) – пән бойынша теориялық және / немесе практикалық 

емтихан. Жиынтық бағалау құрылымындағы теориялық және практикалық бөліктің 

арақатынасы әр пән үшін жеке анықталады. СБ  үлес салмағы 70% ПҚБ-нан; 

 

Қорытынды аттестаттау оқудың соңғы нәтижелеріне сәйкес өткізіледі және екі 

кезеңнен тұрады: 

1) білімді бағалау (компьютерлік тестілеу); 

2) дағдыларды бағалау. 

Қорытынды аттестаттаудың мақсаты резидентураның білім беру бағдарламасын 

оқуды аяқтағаннан кейін түлектердің кәсіптік даярлығын бағалау болып табылады. 

Бағдарлама бойынша білім мен дағдыларды бағалаудың оң нәтижелерін алған кезде 

резидентке резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Сондай-ақ, бұл деректер 

маман сертификатын беруге негіз болып табылады. 


