
G-041.09.03.06-2020 
Білім беру бағдарламасы, 

резидентура 
Ред. 01. Бет. 1 - 15 

 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ 

 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ 

«СЕМЕЙ МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗИДЕНТУРАНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

6R113700 

 

«Офтальмология, оның ішінде балалар офтальмологиясы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семей қ. 2020ж. 

 

  



G-041.09.03.06-2020 
Білім беру бағдарламасы, 

резидентура 
Ред. 01. Бет. 2 - 15 

 

2 
 

 

 

  



G-041.09.03.06-2020 
Білім беру бағдарламасы, 

резидентура 
Ред. 01. Бет. 3 - 15 

 

3 
 

МАЗМҰНЫ 

№ Тараулардың атаулары Бет  

1 Терминдер мен анықтамалар  

2 Қысқартулар  

3 Байланыс ақпараты  

4 Білім беру бағдарламасының төлқұжаты  

5 Білім беру бағдарламасының мазмұнына қойылатын 

талаптар (құзыреттер, оқытудың түпкілікті нәтижелері) 

 

6 Пәндер, мазмұны  

7 Құзыреттер бойынша пәндерді бөлу матрицасы  

8 Сабақ беру әдістері  

9 Бағалау критерийлері  

 

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; 
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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; 

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; 
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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. 

 

 

Қысқартылған сөздер (әліпбилік ретпен) 

 

CbD Case based Discussion (Клиникалық жағдайды талқылау) 

CS Сase-study (Жағдайларды талдау) 

DOPS Direct Observation of Procedural Skills (Практикалық процедураларды 

меңгеруді бағалау) 

IAPB International Agency for the Prevention of Blindness 

MCQ Multiple Choice Questions (Бірнеше таңдау бойынша тест сұрақтары) 

ЖТМҚ Жоғары технологиялық медициналық қызмет 

ЖАИ Жасыл индоцианинмен ангиография  

ҚБ Қорытынды бақылау 

ИЛ Интраокулярлық линза 

БӨҚ Бақылау-өлшеу құралдары 

КТ Компьютерлік томография 

ЛАСИК Лазерлік кератомилез 

МКЕ Мини-клиникалық емтихан 

МРТ Магниттік-резонанстық томография 

ОКТ Көз торының оптикалық когерентті томографиясы 

АРК Алдыңғы радиалды кератотомия 

АХӨ Жараны алғашқы хирургиялық өңдеу 

АБ Аралық бақылау 

УБМ Ультрадыбыстық биомикроскопия 

УДЗ Ультрадыбыстық зерттеу (А-скан, В-скан) 

РӨЖ Резиденттің өзіндік жұмысы 

АБ Ағымдық бақылау 

РФА Ретинальды флуоресцентті ангиография 

ЭРГ Электроретинография 
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2. Байланыс ақпараты 

Мамандық бойынша жауаптылар: 

1. Семенова Ю.М. - неврология, офтальмология және ЛОР кафедрасының 

меңгерушісі., профессор, м. ғ. к. 

Электрондық пошта мекенжайы: yuliyasemenova@yahoo.com 

Жұмыс орны: КЕАҚ "СМУ" 

Телефон, WhatsApp: 87055260203 

 

Декан орынбасары: Омарғалиева Жанат Амантайқызы  

Мектеп атауы: дипломнан кейінгі білім беру мектебі 

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

Кабинет: 214 

WhatsApp телефоны: 87752730076 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет бойынша қоғамдық кеңес:  

Болатбеков Данияр Болатбекович 

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

Телефон (WhatsApp) 8 701-918-0077 

 

Психолог-әлеуметтанушы: Асылбекова Айгерім 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 

 

 

3. Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

Білім беру 

бағдарламасының 

мақсаты 

Офтальмолог (ересек, балалар) мамандығы бойынша өзіндік 

жұмыс үшін медициналық мамандардың сапасына қойылатын 

заманауи талаптарға сай келетін білікті, бәсекеге қабілетті 

кадрларды даярлау 

Білім беру аумағы 7R09 Денсаулықсақтау (медицина) 

Дайындық бағыты 7R091 Денсаулықсақтау 

Білім беру 

бағдарламаларының 

тобы 

R027 Офтальмология, оның ішінде балалар офтальмологиясы 

https://semeymedicaluniversity.kz/
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Білім беру 

бағдарламасы 

7R09127 Офтальмология, оның ішінде балалар офтальмологиясы 

Санаты Офтальмолог дәрігері (оқу мерзімі: 3 жыл) 

Резидентураның 

білім беру 

бағдарламасын 

меңгергісі келетін 

адамдардың 

алдыңғы білім 

деңгейі 

Негізгі медициналық білім, жоғары медициналық білім, жалпы 

дәрігерлік практика және хирургиялық профильдің клиникалық 

мамандықтары бойынша интернатураның болуы 

 

 

1. Білім беру бағдарламасының мазмұнына қойылатын талаптар 

 

Кесте 1. Негізгі құзыреттер (НҚ) 

 

Негізгі 

құзыреттілік 

коды 

Атауы 
 

Мазмұны 

НҚ-1 
Науқасты 

курациялау 

клиникалық диагнозды тұжырымдауға, емдеу 

жоспарын тағайындауға және медициналық көмек 

көрсетудің барлық деңгейлеріндегі дәлелді тәжірибе 

негізінде оның тиімділігін бағалауға қабілетті. 

НҚ-2 
Байланыс және 

ынтымақтастық 

науқас үшін жақсы нәтижелерге қол жеткізу 

мақсатында науқаспен, оның айналасымен, 

денсаулық сақтау мамандарымен тиімді өзара іс-

қимыл жасауға қабілетті. 

НҚ-3 
Қауіпсіздік және 

сапа 

медициналық көмектің қауіпсіздігі мен сапасының 

жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін қауіптерді 

бағалауға және ең тиімді әдістерді пайдалануға 

қабілетті. 

НҚ-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. 

НҚ-5 Зерттеу 

адекватты зерттеу мәселелерін тұжырымдай алады, 

кәсіби әдебиетті сыни бағалай алады, өзінің 

күнделікті қызметінде Халықаралық дерекқорларды 

тиімді пайдалана алады, зерттеу тобының жұмысына 

қатыса алады. 

НҚ-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. 
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Кесте 2. Клиникалық құзыреттіліктерді меңгеру деңгейлері 

 

E Төтенше жағдайды анықтауға және шұғыл көмек көрсетуге қабілетті 

PD Алдын ала диагностикалау білімі бар, науқасты қажетті уақытта және орынға 

науқасқа зиян келтірмей жібереді 

D Диагноз қойылғаннан кейін емделуге жіберуге мүмкіндік беретін білімі бар 

DT Команданың(ұжымдық жұмыстың) көмегінсіз науқастарды диагностикалауға 

және емдеуге қабілетті 

DTT Командамен (ұжыммен) бірге жұмыс істей отырып диагностикалауға және 

емдеуге қабілетті 

P Алдын алу шараларын (алғашқы, екінші, үшінші) қолдана білу 

 

 

Кесте 3. Резидент игеруі керек нозологиялар мен жағдайлардың тізімі 

 

П/П Нозология Игеру деңгейі 

1 Миопия, гиперметропия, астигматизм, пресбиопия D 

2 Кератоконус  DT, E 

3 Микрохирургия, негізгі қағидалары D 

4 Көз бұршағының туа біткен ақаулары D 

5 Көз бұршағының лайлануы DT 

6 Конъюнктиваның дегенеративті өзгерістері DT 

7 Инфекциялық конъюнктивит DT, E 

8 Инфекциялық кератиттер DT, E 

9 Сьегрен синдромы және құрғақ көз синдромы DT, P 

10 Қасаң қабықтың дегенеративті өзгерістері DT 

11 Қасаң қабықтың дистрофиялық өзгерістері DT 

12 Қасаң қабықтың бұлдырауы DT 

13 Эписклерит DT 

14 Склерит DT 

15 Көз алмасының беткей жарақаттары DT, E 

16 Қасаң қабық пен ақ қабықтың өтпелі жарақаттары DT, E 

17 Көздің күйіп қалуы және беткей жарақаттары DT, E 

18 Біріншілік ашық бұрышты глаукома DT 

19 Жабық бұрышты глаукома DT, E 

20 Псевдоэксфолиативті глаукома DT 

21 Пигментті глаукома DT 

22 Екінші ретті глаукома DT 

23 Туа біткен глаукома DT 

24 Туа біткен тамырлы қабық ақаулары D 

25 Иридоциклиттер DT, Е 

26 Хориоретиниттер DT 

27 Панувеит DT, Е 

28 Эндофтальмит DT, Е 

29 Амблиопия DT 

30 Конвергенттті қылилық DT 

31 Дивергентті  қылилық DT 
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32 Салдық қылилық DT 

33 Көру нерві дискісінің туа біткен ақаулары D 

34 Шала туған нәрестелер ретинопатиясы DT 

35 Туа біткен катаракта DT 

34 Көз алмасының  туа біткен ақаулары D 

35 Ретинобластома DT 

36 Балалар  увеиттері DT, Е 

37 Көру нерві  невриті DT, Е 

38 Жедел ишемиялық нейрооптикопатия DT,Е 

39 Токсикалық нейрооптикопатия DT, Е 

38 Тұқым қуалайтын нейрооптикопатиялар D, Р 

39 Көру нерві дискісінің тоқырауы D 

40 Көру нерві дискісінің семуі D 

41 Көздің аллергиялық аурулары DT, Е 

42 Птоз DT 

43 Трихиаз және мадароз DT 

44 Теріскен DT 

45 Халязион DT 

46 Блефарит DT 

47 Қабақ абсцесі DT, Е 

48 Меланобластома DT 

49 Жаңа туылған нәрестелер дакриоциститі DT 

50 Созылмалы дакриоцистит DT 

51 Жас қалташасы флегмонасы DT, Е 

52 Эндокриндік офтальмопатия DT 

53 Каналикулит DT 

54 Дакриоаденит DT 

55 Орбита псевдотуморы DT 

56 Орбита қабырғаларының сынығы D, Е 

57 Орталық ретинальды вена тромбозы DT 

58 Торлы қабық васкулопатиясы (Коатс ауруы, ИЛС перифлебиті, 

парафовеолярлы телеангиэктазиялар және т. б.) 

D 

59 Гипертониялық ангио -, ретинопатия DT, Р, Е 

60 Шыны тәріздес дененің дегенеративті өзгерістері D 

61 Диабеттік ретинопатия DT, Р, Е 

62 Макула дистрофиясы D 

63 Эпиретинальды мембрана DT 

64 Дегенеративті миопия DT 

65 Аккомодация патологиясы DT 

66 Көз алмасының флегмонасы DT, Е 

67 Жасқа байланысты макулярлы дегенерация DT 

68 Торлы қабықтағы перифериялық дегенерациялар DT 

69 Орталық серозды хориоретинопатия DT 

70 Кистозды макулярлы ісіну DT 

71 Торлы қабықтың  пигментті дегенерациясы D 

72 Торлы қабықтың ажырауы DT 

73 Гемофтальм DT, Е 

74 Көздің токсоплазмозы DT 

75 А дәрумені жетіспеушілігімен көздің зақымдануы DT, Е 
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76 Трахома, паратрахома DT 

77 Соқырлық пен көру қабілетінің сараптамасы. D 

78 Қасаң қабықтың беткей бөгде заттары және эрозиясы D, Е 

79 Конъюнктивадағы бөгде дене D, Е 

80 Көз алмасының контузиясы D, Е 

81 Познер-Шлоссман синдромы (глаукомоциклиттік криз) DT, Е 

82 Жоғарғы көз ұясының синдромы D 

83 Көру ағзасы мен көру анализаторының анатомиясы D 

84 Көру қызметтері DT 

 

Кесте 4. Тәжірибелік дағдыларды, манипуляцияларды, процедураларды 

меңгеру деңгейлері  

 

Меңгеру 

деңгейлері 

Сипаттамасы 

I Процедураның орындалуын бақылайды және түсіндіре алады 

II Дәрігердің бақылауымен процедураны жасайды 

III Қарапайым типтік жағдайларда процедураны дербес жасайды 

IV Күрделі немесе комплексті жағдайларда процедураны дербес жасайды 

 

 

Кесте 5. Резидент игеруі тиіс тәжірибелік дағдылардың, 

манипуляциялардың, рәсімдердің тізімі 

 

П/П Тәжірибелік дағдыларды Меңгеру 

деңгейі 

1 Сивцев кестесі бойынша көру өткірлігін зерттеу және көзілдірік 

таңдау (субъективті рефрактометрия) 

4 

2 Орлова кестесі бойынша көру өткірлігін зерттеу 4 

3 Скиаскопия 4 

4 Авторефрактометрия 4 

5 Көз жасы қабықшасының жарылу уақытын анықтау 4 

6 Ширмер сынамасы 4 

7 Түтікшелі колларгол сынамасы 4 

8 Мұрын колларгол сынамасы 4 

9 Жас өткізу жолдарын жуу 4 

10 Биомикроскопия 4 

11 Көз ұясының айналасындағы тіндерді сыртқы қарау 4 

12 Көз саңылауының енін қарау 4 

13 Қабақты қарау 4 

14 Конъюнктиваны қарау 4 

15 Жас безі аймағын қарау 4 

16 Көз жасы нүктесін қарау 4 

17 Жас қапшығы аумағын қарау 4 

18 Жалпы көз алмасын қарау 4 

19 Ақ қабықты қарау 4 

20 Пальпация арқылы көзішілік қысымды бағалау 4 

21 Цилиарлы денені қарау 4 



G-041.09.03.06-2020 
Білім беру бағдарламасы, 

резидентура 
Ред. 01. Бет. 11 - 15 

 

11 
 

22 Қасаң қабықты тексеру, сезімталдықты зерттеу және 

флюоресцинді сынама 

4 

23 Көздің алдыңғы камерасын бүйірлік жарықтандыру әдісімен 

қарау 

4 

24 Шатырашты қабықты бүйірлік жарықтандыру арқылы қарау 4 

25 Қарашықтарды қарау, жарық пен конвергенцияға реакциясын 

тексеру 

4 

26 Көз бұршағын, алдыңғы камераны, оптикалық ортаны қарау 

(өтпелі жарықта зерттеу)  

4 

27 Бақылау әдісімен көру алаңын бағалау 4 

28 Көздің орналасуы мен қозғалысын сипаттау (Гиршберг бойынша 

көз алмаларының қозғалғыштығын, страбизмнің бастапқы және 

екінші бұрыштарын зерттеу) 

4 

29 Бинокулярлық көруге арналған бағдарлы сынамалар 4 

30 Маклаков бойынша тонометрия  4 

31 Динамикалық периметрия 4 

32 Статикалық периметрия 4 

33 Гониоскопия 4 

34 Көздің және оның қосалқыларының УДЗ 4 

35 Тікелей офтальмоскопия 4 

36 Кері офтальмоскопия 4 

37 Қабақ массажы 4 

38 4 нүктелі түсті тестте бинокулярлық көруді зерттеу 4 

39 Халязионды алып тастау 4 

40 Флегмонаны ашу және дренаждау 4 

41 Субконьюнктивальды инъекция 4 

42 Парабульбарлы инъекция 4 

43 Ретробульбарлы инъекция 4 

44 Көздің бетінен бөгде заттарды алып тастау 4 

45 Қабақтың/конъюнктиваның терісіне тігіс салу 4 

46 Қабақтың / конъюнктиваның / қабақтың терісінен тігістерді алып 

тастау 

4 

47 Птеригиумды алып тастау 4 

48 Конъюнктива қуысына көз жақпа майын салу 4 

49 Конъюнктива қуысына көз тамшыларын тамызу 4 

50 Көзге монокулярлық таңғыш салу 4 

51 Көзге бинокулярлық таңғыш салу 4 
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2. «Офтальмология, оның ішінде балалар офтальмологиясы» білім беру бағдарламасының пәндері 

Модуль ОК/КВ Пән атауы 

П
ән

 к
о
д

ы
 

К
р
ед

и
тт

ер
 с

ан
ы

 

Резиденттер жұмыс 

уақыты бюджеті сағатпен 

Жылдарға 

бөлінуі 

Б
ар

л
ы

қ
 

са
ға

тт
ар

 

Контактті 

сағаттар 

Б
Ө

Ж
 

1 

жыл 

2 

жыл 

 

 

3 

жыл 

А
у
д

и
то

р

и
я
л
ы

қ
 

Б
Ө

Ж
О

Қ
 

Амбулаторлы-

поликлиникалық 

офтальмология 

  

КВ 
Амбулаторлы-поликлиникалық 

офтальмология-1 

OAP-1 

1301 
31 930 790.5 697.5 140 31  

 

КВ 
Амбулаторлы-поликлиникалық 

офтальмология-2 

OAP-2 

1301 
30 900 765 675 135 30  

 

 Барлығы  61 1830 1555,5 1372.5 275 61   

Стационардағы офтальмология 

КВ Стационардағы офтальмология 

-1 
OS-1 1302 7 210 178,5 157,5 31,5 

7  
 

КВ Стационардағы офтальмология 

-2 
OS-2 2302 33 990 841,5 742,5 149 

 33 
 

КВ Стационардағы офтальмология 

-3 
OS-3 2302 30 900 765 675 135 

 30 
 

КВ Стационардағы офтальмология 

-4 
OS-4 3302 34 1020 867 765 153 

  
34 

КВ Стационардағы офтальмология 

-5 
OS-5 3302 12 360 306 270 54   

12 

КВ Микрохирургия MHG 3303 19 570 484,5 427,5 85,5 
  

19 

 Барлығы 135 4050 3442,5 3037,5 608 7 63 65 

Медицинадағы зерттеу 

КВ Ғылыми зерттеулер менеджменті MNI 1311 4 120 102 90 18 4   

КВ Биостатистика Biost 2321 4 120 102 90 18  4  

Барлығы 8 240 204 180 36 4 4  
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3. Түйінді құзыреттер бойынша пәндерді бөлу матрицасы 

 

№ Пән КК 1 КК 2 КК 3 КК 4 КК 5 КК 6 

1 Амбулаторлы-поликлиникалық офтальмология-1 + + + +  + 

2 Амбулаторлы-поликлиникалық офтальмология-2 + + + +  + 

3 Стационардағы офтальмология -1 + + + +  + 

4 Стационардағы офтальмология -2 + + + +  + 

5 Стационардағы офтальмология -3 + + + +  + 

6 Стационардағы офтальмология -4 + + + +  + 

7 Стационардағы офтальмология -5 + + + +  + 

8 Микрохирургия + + + +  + 

9 Ғылыми зерттеулер менеджменті     +  

10 Биостатистика     +  

 

4. Білім беру әдістері 

 

Аудиториялық сабақтар мини-дәрістер, клиникалық талдаулар, симпозиумдар, 

конференциялар, СbD, консультациялық қолдау түрінде өткізіледі. 

 

 Клиникалық жетекшінің бақылауымен өзіндік клиникалық жұмысқа кіреді: 
1. Дәрігерлік конференцияларға күнделікті қатысу 

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

сәйкес деңгейде кемінде 5 стационарлық (немесе 15 амбулаториялық емделушіні) 

курациялау. 

Бұл жағдайда қадағалауға мыналар кіреді: 

 Науқастың медициналық, физикалық және психоәлеуметтік жағдайын бастапқы 

және тұрақты бағалау; 

 Анамнез жинау, физикалық және офтальмологиялық сараптама жүргізу; 

 Диагноз қою және емдеу жоспарын құру; 

 Жалпы қарауларды өткізу, басқа дәрігерлермен / мұғалімдермен жалпы 

қарауларға, консилиумдарға, клиникалық тексерулерге қатысу; 

 Науқас жағдайының динамикасын бағалау, ауызша баяндау және тіркеу; 

 Зерттеулер мен диагностикалық процедураларға, дәрі-дәрмектер мен 

медициналық араласуларға тағайындау (қажет болған жағдайда жазылуды 

тіркеу); 

 Зерттеу нәтижелерін сараптау; 

 Шығаруға дайындық, емдеу / күту бойынша келесі ұсыныстарды жазу және 

түсіндіру; 

 Қабылдау жазбаларын, күнделіктерді, орындалған процедуралар мен кезеңдік, 

шығару, өлімнен кейінгі эпикриздерді жазу; 

 Науқастарға денсаулық жағдайы, зерттеулер нәтижелері, патологиялық 

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

 Процедураларды орындау (субконъюнктива, парабульбарлы, ретробульбарлы 

инъекциялар, көз бетінен бөгде заттарды шығару); 

 Бірқатар қарапайым хирургиялық операцияларды орындауараласуларды 

орындау (халазионды алу, птеригиумды алу, флегмонаны ашу және дренаждау, 

қабақтың терісі мен конъюнктивасын тігу), сондай-ақ күрделі хирургиялық 

араласуға көмектесу; 
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 Науқастарды күтуге және қалпына келтіруге қатысу (операциядан кейінгі күтім, 

көзге жақпа қолдану, көзге тамшылар тамызу және т.б.); 

 Топ мүшелерімен және басқа мамандармен өзара әрекеттесу (оның ішінде 

медициналық емес мамандықтар); 

Бастапқы кезеңде тәлімгерлер резиденттің жұмысын тікелей көп мөлшерде 

бақылау қажет, кейінірек стандартты жағдайларда ақылдасып келісу 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. 

4. Барлық қажетті медициналық карталарды, соның ішінде электрондық мәліметтер 

базасын уақытында тіркеу. 

5. Түнгі немесе күндізгі ауысым кестеге сәйкес, оның барысында резиденттің 

қызметі мен функционалдық міндеттерін нақты жағдайларға, резиденттің құзыреттеріне 

байланысты кезекші дәрігер өзі анықтайды. Әр ауысымнан кейін форма бойынша есеп 

құрастырылады. 

6. Клиниканың әкімшілік қызметіне қатысу (қажет болған жағдайда немесе қалауы 

бойынша). 

 

Білім алушының (резиденттің) өзіндік жұмысына кіреді:  

теориялық материалдарды оқу, 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 қатысады. 

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

қызметкерлеріне өз құзыреті шегінде оқыту. 

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

резиденттерді бағалау. 

өз дағдылары мен білім деңгейлерін үнемі жақсартуға, жаңа мәліметтердің, 

қадағаланатын жағдайларға арналған клиникалық нұсқаулардың пайда болуын қадағалап, 

мүдделі тараптарға хабарлау. Қажет болса, емделуші дәрігерге науқастың проблемасын 

шешудің альтернативті жолдарын ұсыныңыз (емделуші дәрігермен келісіп, оның келісімін 

алғаннан кейін ғана науқасқа хабарлаңыз). 

Оқытудың сапалы траекториясын қамтамасыз ету үшін резидент жетекшінің 

көмегімен әр оқу жылына ЖОЖ құрастырады. 

Резидентуралық дайындық аудиториялық жұмысты, клиникалық тәлімгердің 

басшылығымен жүргізілетін өзіндік клиникалық жұмысты және білім алушының өзіндік 

жұмысын қамтиды. Аудиториялық жұмыс көлемі әр пән көлемінің 10% құрайды, 

клиникалық тәлімгердің басшылығымен өзіндік клиникалық жұмыс - 75%, БӨЖ - 15%. 

Резидентурада оқыту негізінен тәжірибелік іс-әрекеттер арқылы жүзеге 

асырылатындығын ескере отырып, оқытушының (немесе резидентураға жауапты 

адамның) басты міндеті резиденттің (жеке тұлғаның) оңтайлы жұмыс кестесін қамтамасыз 

ету және оны уақытылы түзету, базалар арасында ауысу болып табылады. 

Сонымен қатар, оқытушы міндетті: 

1. Резидентке үлгі-өнеге болып, негізгі және клиникалық білім мен тәжірибе 

арасындағы маңызды модельді түсіндіріп көрсету қажет. 
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2. Резидентті бағыттау, пән бойынша жеке оқу бағдарламасын жасауға көмектесу, 

резидентке уақытылы жоғары сапалы қалыптастырушы кері байланыс беру, бақыланатын 

науқастардың саны мен сапасын бақылау, әртүрліліктің болуын қадағалау қажет. 

Науқастардың белгілі бір тобын бақылау мүмкіндігі болмаған жағдайда, академиялық 

ұтқырлықты ұйымдастыруға қатысуды қоса, баламалы оқыту жолдарын таңдау қажет. 

3. Жеке бағалау немесе Case-log және портфолиоға енгізілген жазбаларды растауды 

қоса, клиникалық тәлімгерлердің әдістері мен критерийлері туралы кеңес беру қажет. 

 

             

 

5. Бағалау критерийлері 

 

Мамандық бойынша оқу бағдарламасын табысты орындау үшін резидент жеке 

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

бағдарламаның талаптарын орындауы тиіс. 

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

ПҚБ = ФБ×0,3 + ЖБ×0,7, мұндағы  

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

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

шеңберінде жеке анықталады. Барлық ФБ орташа бағасы ескеріледі, оның үлес салмағы 

ПҚБ-ның 30% - ын құрайды; 

Жо (жиынтық бағалау) – пән бойынша теориялық және/немесе практикалық 

емтихан. Жиынтық бағалау құрылымындағы теориялық және практикалық бөліктің 

арақатынасы әр пән үшін жеке анықталады. Со үлес салмағы йодтың 70% құрайды; 

 

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. 


