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1. Терминдер мен анықтамалар 

 

Академиялық кредит - бұл 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 іске асыруға құқығы бар жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының клиникасы немесе денсаулық сақтау 

ұйымы; 

Жоғарғы оқу орыны компоненті (ЖОО) - білім беру бағдарламасын меңгеру үшін 

университет өзі анықтайтын академиялық пәндер тізімі және академиялық кредиттердің 

тиісті минималды мөлшері; 

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

алушысының резидентураның білім беру бағдарламасы негізінде ғылыми жетекшінің 

көмегімен әр оқу жылы үшін өзі қалыптастыратын оқу бағдарламасы; 

Студенттерді қорытынды аттестаттау - бұл тиісті білім деңгейінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу пәндерінің көлемін меңгеру дәрежесін 

анықтау мақсатында өткізілетін рәсім.  

Біліктілік - резидентура түлегінің кәсіптік қызметті жүзеге асыруға немесе білімін 

жалғастыруға білім беру құжатында көрсетілген кәсіби дайындығының түрі мен дәрежесі. 

Біліктілік - дайындық деңгейі, алған кәсібі мен мамандығы бойынша қызметтің белгілі 

бір түрін сауатты орындауға дайындық; 

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 маман; 

Негізгі құзыреттіліктер дегеніміз - студенттердің моральдық-этикалық нормаларға 

қайшы келмейтін табысты 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 қолдана білу 

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

оқу пәндерінің тізімі және академиялық кредиттердің тиісті минималды мөлшері; 

Резидентураның білім беру бағдарламасы - бұл оқытудың мақсаттары, нәтижелері мен 

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

нәтижелерін бағалау критерийлері кіретін білім берудің негізгі сипаттамаларының 

біртұтас кешені; 

Міндетті компонент - мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында 

белгіленген және студенттер білім беру бағдарламасында міндетті түрде оқитын оқу 

пәндерінің тізімі және академиялық кредиттердің тиісті минималды мөлшері; 

Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша студенттердің білімі мен 

дағдыларын бағалау - білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеру сапасын 

және медициналық қызмет көрсетуге қажетті құзыреттіліктің (білім мен дағдылардың) 

қалыптасу деңгейін бағалау; 

Біліктілік тағайындау - бұл кәсіби қызметтің тиісті түрі шеңберінде жұмысты орындау 

үшін қажетті жеке қабілеттердің, кәсіби білімнің, қабілеттер мен дағдылардың 

жиынтығын растау процедурасы; 

Білім алушыларды аралық аттестаттау - студенттердің бір оқу пәнінің бір бөлігінің 

немесе бүкіл көлемінің мазмұнын оқу аяқталғаннан кейін меңгеру сапасын бағалау 

мақсатында жүргізілетін рәсім 
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Кәсіби құзыреттіліктер - маманның кәсіби іс-әрекетті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін білім, білік және дағдыларға, сондай-ақ жеке қасиеттерге негізделген кәсіби 

міндеттер жиынтығын шеше алу қабілеті; 

Резидентура - клиникалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі жоғары 

медициналық білім алу нысаны; 

Оқу нәтижелері - білім алушының білім беру бағдарламасын игеру барысында көрсеткен 

білімі, білігі мен дағдылары, және қалыптасқан құндылықтар мен көзқарастар, бағалау 

арқылы расталады; 

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ) - оқу жұмысының бір түрі, бұл оқу жоспарына 

енгізілген әр модуль / пән бойынша студенттің өзіндік жұмысын қарастырады. 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; мұғалімдердің бақылауы мен бағалауы және т.б. 

Резидентура оқушысы - клиникалық мамандықтар бойынша жоғары медициналық 

білімнің жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын меңгеретін маман; 

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

түріне қажетті, тиісті оқу құжаттарымен расталған білім, білік және дағдылар кешені; 

Үлгілік оқу жоспары (ҮОж) - денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен, 

міндетті компоненттің және факультативті компоненттің пәндері бойынша кредиттердің 

минималды мөлшерін көрсететін білім беру бағдарламасының құрылымы мен көлемін 

регламенттейтін білім беру құжаты. 
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2. Қысқартылған сөздер 

МК Міндетті компонент 

ТК Таңдау компоненті 

АА Аралық аттестация 

ҚА Қорытынды аттестация 

ПҚБ Пәннің қорытынды бағасы 

ЖОЖ Жеке оқу жоспары 

НҚ Негізгі құзыреттілік 

ЖООК Жоғарқы оқу орындық компонент  

НҚА Нормативті-құқықтық актілер 

ҮОж Үлгілік оқу жоспары  

ЖБ Жиынтық бағалау 

ФБ Формативті бағалау 

СӨЖ Студенттің өздік жұмысы 

ОЖСӨЖ Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы 

СbD Case based discussion 

АХЖ-Х Аурулардың халықаралық жіктелуі 10 
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3. Контакттілі ақпараттар: 

 

Мамандық бойынша міндеттілер : Алибекова Бакытжан Алибековна 

    Электронды пошта : bakytzhan.alibekova@nao-mus.kz  

                                    Кабинет: Козбагаров А.А атындағы перинатология кафедрасы,  

                                    Семей қ. Перинаталогиялық орталығы 

Телефон, WhatsApp: 8 707 429 31 61 

 

 

Деканның орынбасары: Т.А.Ә. орынбасары. декан 

Омаргалиева Жанат Амантайқызы 

Мектептер: Жоғары мектеп 

Электрондық пошта мекен-жайы: Zhanat.omargaliyeva@nao-mus.kz 

Кабинет: 214 

WhatsApp бар телефон: 87752730076 

Заместитель декана: Ф.И.О. зам. декана 

 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі қоғамдық кеңес: 

Болатбеков Данияр Болатбекұлы 

Электрондық пошта мекен-жайы: daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz 

Телефон (WhatsApp) 8 701-918-0077 

 

Психолог-социолог:  

Асылбекова Айгерим Мухаметбековна   

Электрондық пошта мекен-жайы: aigerim.asylbekova@nao-mus.kz  

Кабинет: 301 

Телефон с WhatsApp: 87054709931  

 

Құқықтық қолдау: 

Садиярұлы Ілияс - заңгер 

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

Кабинет: 133 

Кафедра: Құқықтық қамтамасыз ету бөлімі 

WhatsApp-пен жұмыс телефоны: 8 (7222) 56 28 88 

 

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

Білім беру 

бағдарламасының 

мақсаты 

Неонатолог мамандығы бойынша өзіндік жұмыс үшін 

медициналық мамандардың сапасына қойылатын заманауи 

талаптарға жауап беретін білікті, бәсекеге қабілетті кадрларды 

даярлау 

Білісм беру обылысы 7R09 ДСҰ (медицина) 

Дайындық бағыты 7R091 ДСҰ 

Білім беру 

бағдарламасының тобы 

7R09131 Неонатология 

Образовательная 

программа 

7R09131 Неонатология 

Біліктілік  Дәрігер неонатолог (оқу мерзімі 2 жыл) 

Білім беру 

резидентурасы 

бағдарламасын игергісі 

келетін адамдардың 

білім деңгейінің 

алдыңғы деңгейі 

«Жалпы медицина», «Дәрігер», «Педиатрия», «Хирургия» 

мамандықтары бойынша негізгі медициналық білім, жоғары 

медициналық білім 
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4. Білім беру бағдарламасының мазмұнына қойылатын талаптар 

 

Кесте 1. Негізгі құзыреттіліктер (НҚ) 

 

Негізгі 

құзыреттіліктер 

коды 

Атауы 

Мазмұны 

НҚ-1 Науқасқа курация  

клиникалық диагнозды тұжырымдай алады, емдеу 

жоспарын тағайындай алады және медициналық 

көмектің барлық деңгейлеріндегі дәлелді 

тәжірибеге негізделген тиімділігін бағалайды. 

НҚ-2 

Коммуникация 

мен 

ынтымақтастық 

пациент үшін ең жақсы нәтижеге жету үшін 

пациентпен, оның қоршаған ортасымен, денсаулық 

сақтау мамандарымен тиімді өзара әрекеттесе 

алады. 

НҚ-3 
Қауіпсіздік пен 

сапа 

тәуекелдерді бағалай алады және медициналық 

көмектің қауіпсіздігі мен сапасының жоғары 

деңгейін қамтамасыз етудің тиімді әдістерін 

қолдана алады. 

НҚ-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. 

НҚ-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. 

НҚ-6 Оқу және даму  

өз бетінше оқуға және кәсіби топтың басқа 

мүшелерін дайындауға, пікірталастарға, 

конференцияларға және үздіксіз кәсіби дамудың 

басқа түрлеріне белсенді қатысуға қабілетті. 
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Кесте 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 көмегінсіз диагноз қоюға және емдеуге қабілетті (командалық 

жұмыс) 

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

қабілетті 

P Алдын алу шараларын қолдана білу (алғашқы, қайталама, үшінші) алдын-алу 

 

 

Кесте 3. Резиденттің меңгеретін нозологиялары мен жағдайлардың тізімі 

 

№ Аурулар мен жағдайлар тізімі Деңгейі 

1.  Коньюгациялық сарғаю DT 

2.  Ақуыздық-энергетикалық тапшылық DTT, P 

3.  Жедел респираторлы аурулар DT 

4.  Жаңа туылған нәрестелердің шекаралық жағдайлары DT 

5.  Экстремальды аз салмақпен туылған шала туған балалар DT, E 

6.  Туыттық жарақаттар DTT 

7.  АІЖ функционалды бұзылыстары DTT, P 

8.  Нәрестелердегі анемиялар DT, Р 

9.  Нәрестелердегі геморрагиялық синдром DT, E 

10.  Нәрестелердегі гипотермия  DT, P 

11.  Ұрықтың жедел және соозылмалы гипоксиясы DT, E, P 

12.  Нәрестелердегі асфиксия DT, Е 

13.  Нәрестелердегі ТШҚҰ - синдромы DT, E 

14.  Зәр шығару жүйесі мен бүйректің аурулары  PD 

15.  Туа пайда болған цитомегаловируты инфекция DTТ, P 

16.  Туа пайда болған қарапайым герпес вирусы  DTТ, P 

17.  Туа пайда болған токсоплазмоз DTТ, P 

18.  Туа пайда болған листериоз DTТ, P 

19.  Туа пайдап болған бактериальды инфекция (Сепсис) DTТ, P 

20.  Жедел ішек инфекциясы DTТ, P 

21.  Энтеровирусты инфекция DTT, P 

22.  Туа пайда болған жүрек ақауы DT, E, P 

23.  Брохөкпелік дисплазия DT, E, P 

24.  Респираторлы дистресс синдром DT, E, P 

25.  Туа пайда болған пневмония DT 

26.  Жаңа туған нәрестелердегі невмония  DT 

27.  Туа пайда болған даму ақаулары PD 

28.  Транзиторлы тахипноэ DT, E 

29.  Меконимен аспирация синдромы DТ, E 

30.  Шала туған нәрестелердегі апное DТ, E, P 

31.  Терінің аурулары, жаңа туған нәрестелердегі кіндік жарасы 

(көпіршік, омфалит) 
DT, P 

32.  Жаңа туған нәрестелердегі тері асты май қабатының аурулары  DT, P 



G-041.09.03.06-2020 
Резидентура бойынша білім 

бағдарламасы 
Ред. 01. бет. 11 - 18 

 

(Флегмона, мастит) 

33.  Туа пайда болған дефекттер мен генетикалық синдромдар (Дауна, 

Шерешевского-Тернера синдромдары) 
PD 

34.  Нәрестелердегі геморрагиялық аурулар DT, E, P 

35.  Созылынқы неонаталды сарғаю DТ 

36.  Туа пайда болған кардиттер PD 

37.  Миокардиттер DT 

38.  Туа пайда болған жүрек және тамырлар ақауы PD 

39.  Ашық артериалды өзек DТ 

40.  Некротикалық энтероколит DТ 

41.  Қышқылды-негіз күйінің бұзылуы DТ 

42.  Туа пайда болған гепатиттер мен бауыр циррозы DTТ 

43.  Омыртқаның және жұлынның зақымданулары PD 

44.  Мальабсорбция синдромы PD 

45.  Несеп-жыныс жүйесінің туа біткен ақаулары PD 

46.  Жаңа туған нәрестелердеге пиелонефриттер DT 

47.  Анемиялар (постгеморрагиялық, тапшылықты, апластикалық, 

гемолитикалық) 

DT, P 

48.  Жедел және созылмалы лейкоздар DTT 

49.  ИТП (идиопатиялық тромбоцитопенялық пурпура) DT 

50.  Жаңа туылған нәрестелердегі және емшектегі балалардағы 

эндомиокардиальды фиброэластоз 

DTT 

51.  Гипер-гипотиреоз DTT 

52.  Гипер-гипопаратиреоз DTT 

53.  Қантсыз диабет DTT 

54.  Диабеттік фетопатия DT 

55.  Адреногениталды синдром DTТ 

56.  Ұрықтың құрсақішілік дамуы DT 

57.  Менингиттер DT 

58.  ОЖЖ перинаталды зақымдалуы DT 

59.  Өкпенің аурулары PD 

60.  Ауа жиналу синдромы PD 

61.  Өкпенің интерстициальды  эмфиземасы DT 

62.  Пневмоторакс. DT, Е 

63.  Пневмомедиастинум. DT, Е 

64.  Персистирлеуші өкпелік гипертензия DT 

65.  Туа пайда болған диафрагмалық жарық Е, PD 

66.  Жаңа туылған нәрестеердегі шок DT 

67.  Гепатобилиарлы жүйе мен ұйқы безінің даму ақаулары PD 

68.  Эндокринопатиялар PD 

69.  Аурухана ішілік инфекциялар және инфекциялық қадағалау DT 

70.  Иммундық жүйенің аурулары PD 

71.  Бас миының инфекциялық зақымдануы DTT 

72.  Миокардтың аурулары PD 

73.  Шала туған нәрсетелердегі ретинопатиялар PD 

74.  Тері, тері асты май қабатының, кіндік қалдығының және кіндік 

жарасының аурулары 
DT, P 

75.  Ұрықтың және нәрестенің гемолитикалық ауруы DT, Е, P 

76.  Нәрестелердегі ауырсыну және ауырсынуды басу DT, E, P 
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77.  Метаболикалық бұзылыстар. Су - электролит және қышқыл-негіз 

балансының бұзылуы 
DT, E, P 

78.  ОЖЖ туа пайда болған инфекциялары DT 

79.  АИВ/ЖИТС-инфекция DTT 

80.  Балалардағы остеомиелит DTТ 

81.  Жамбастың туа біткен шығуы PD 

82.  Шап, кіндік жарықтары PD 

83.  Пилоростеноз PD 

84.  Парапроктит PD 

85.  Гидроцефалия PD 

 

Кесте 4. Игеретін тәжітибелік дағдылардың, манипуляциялардың, рәсімдердің тізімі 

 (МЖМС  21 ақпан 2020 жыл) 

№ Операция/Іс шара/техника Саны 

1.  Дені сау жаңа туған нәрестелерге курация жүргізу 150 

2.  Жаңа туылған нәрестелер патологиясы бөліміндегі науқастарға курация 

жүргізу 

50 

3.  Жаңа туылған нәрестелер реанимациясындағы науқастарға курация 

жүргізу 

20 

4.  Дәрігер неонатологтың көмекшісі ретінде түнгі кезекшілікті атқару аптасына 

1 рет 

5.  Жаңа туған нәрестелердік біріншілік реанимациясы 50 

6.  Тірі туылу критерийлерін анықтауды білу 50 

7.  Туылған кезде тыныс алуды қалпына келтіру 25 

8.  Тура емес жүрекке массаж  25 

9.  Жүрек-өкпелік реанимация 15 

10.  Трахея интубациясы 10 

11.  Мерзіміне жетіп және шала туылған нәрестелерді алғашқы қарау 30 

12.  Қан тобын және резус-факторын анықтау 10 

13.  Алмасқан қан құюына көрсеткішті анықтау 15 

14.  Кіндік венасының катетеризация  15 

15.  Гемостатикалық терапияға көрсеткішті анықтау 20 

16.  Жаңа туылған нәрестенің хирургиялық клиникасында туа біткен 

ақаулардың көрсеткіштерін анықтау 

20 

17.  Қан препараттарын ауыстырып құюға көрсеткіштерді анықтау 20 

18.  Жетіліп және шала туылған нәрестелерді туу салмағына сәйкес 

тамақтандыру, тек омырау сүтімен тамақтандыру туралы кеңестер 

30 

19.  Дәрігер неонатологтың көмекшісі ретінде босану залында, нәрестелерді 

қарқынды емдеу бөлімшесінде, нәрестелер патологиясы бөлімшесінде 

түнгі кезекшілікті атқару 

аптасына 

1 рет 

 

Кесте 5. Тәжірибелік дағдыларды меңгеру деңгейлері 

 

Меңгеру 

деңгейі 

Сипаттамасы 

I Шараларды орындау барысымен таныс және түсіндіре алады 

II Дәрігер бақылауымен шараларды орындай алады 

III Қарапайым жағдайларда шараларды өз еркімен орындай алады 

IV Күрделі және кешенді шараларды өз еркімен орындай алады 
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Кесте 6. Резидентке тиесілі практикалық дағдылардың, манипуляциялардың, 

рәсімдердің тізімі 

 

№ Операция/Іс шара/техника Дәреже 

     1 Нәрестені Апгар мажесі бойынша бағалау IV 

2 Жүрек-өкпелік реанимация II 

3 Амбу қабы көмегімен нәрестеге жасанды тыныс алдыру  IV 

4 Трахея интубациясы IV 

5 Тура емес жүрекке массаж  IV 

6 Назогастралды зондты орнату IV 

7 Кіндік көктамырына катетеризация  II 

8 Асқазанады жуу IV 

9 Элетрсорғым көмегімен жоғарғы тыныс жолдарын босату IV 

10 Зондпен тамақтандыру;  IV 

11 Тостағанмен, қасықпен, шприцпен тамақтандыру;  IV 

12 Флеботомия (венепункция);  I 

13 Люмбалды пункция;  IV 

14 Плевралды пункция I 

15 Кіндік артериясының катетеризация; I 

16 Аяқ-қол иммобилизациясы I 

17 Пульсоксиметрия;  IV 

18 Ларингоскопия  IV 

19 Апт сынағы II 

20 Нәрестені анасының омырауына салу IV 

21 Зерттеуге қан алу IV 

22 Қуық катетеризациясы I 

23 Асқазанды зондтау IV 

24 Тазарту клизмасын жүргізу IV 

25 Нәрестеге жел шығаратын түтік енгізу  IV 

26 Фототерапия IV 

27 Кувез қолдану IV 

28 Трахеабронх ағашына санация I 

29 Сурфактантты эндотрахеалды енгізу II 
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4.  «Неонатология» білім беру бағдарламасының пәндері 

 

Модуль ОК/КВ Пән атауы 

П
ән

н
ің

 к
о
д

ы
 

К
р
ед

и
тт

ер
 с

ан
ы

 

Студенттердің жұмыс уақыты 

бюджеті сағатпен 

Жылдар 

бойынша бөлу 

Ж
ал

п
ы

 с
ағ

ат
та

р
 Байланыс 

сағаттары 

С
Р

О
 

1 жыл 2 жыл 

А
у
д

и
то

р
л
ы

 

С
Р

О
П

 

Стационардағы 

неонатология  

ОК 
Стационардағы неонатология 

NS-1 1301 62 1860 186 1395 279 30 32  

ОК 
Жаңа туған нәрестелер патологиясы 

PN 2302 14 420 42 315 63 
 

14  

ОК 
Шала туған нәрестелерді қарау 

VND 1303 14 420 42 315 63  14 
 

ОК 

Жаңа туған нәреестелердің 

реанимациясы мен қарқынды емі. RITN 1304 14 420 42 315 63 14  
 

ОК 

Неонаталды неврология 
NN 1306 7 210 21 158 31 7 

 

Амбулаторлы 

неонатология ОК 
Амбулаторлы неонатология AN 2305 14 420 42 315 63 

 
14 

Неонаталд 

хирургия ОК 
Неонаталды хирургия NH 2307 7 210 21 158 31 

 
7 

Медицинадағы 

зерттеулер 

КВ Ғылыми зерттеулер менеджменты MNI 7211 4 120 12 90 18 4   

КВ Биостатистика BS 8212 3 90 9 67,5 13,5   3 

    Аралық аттестация (АА)   2 60       2 
 

    Қорытынды аттестация (ҚА)   2 60         2 

    Қорытынды   143 4290 417 3128,5 625,5 71 72 
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5. Пәндерді негізгі құзыреттер бойынша бөлуге арналған матрица 

 

№ Пән 
НҚ 

1 

НҚ 

2 

НҚ 

3 

НҚ 

4 

НҚ 

5 

НҚ 

6 

1 
Стационардағы неонатология + + + +   

2 
Жаңа туған нәрестелер патологиясы + + + +   

3 
Шала туған нәрестелерді қарау + + + +   

4 

Жаңа туған нәреестелердің реанимациясы мен 

қарқынды емі. 

+ + + +   

5 
Неонаталды неврология + + + +   

6 Амбулаторлы неонатология + + + +   

7 Неонаталды хирургия + + + +   

8 Ғылыми зерттеулер менеджменты     + + 

9 Биостатистика      + + 

 

6. Сабақ беру әдістері 

 

Оқытудың сапалы траекториясын қамтамасыз ету үшін резидент көшбасшының 

көмегімен әр оқу жылына ЖОЖ жасайды. 

Резидентураға дайындық аудиториядағы жұмысты, клиникалық тәлімгердің 

басшылығымен жүргізілетін өзіндік клиникалық жұмысты және студенттің өзіндік 

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

клиникалық тәлімгердің басшылығымен тәуелсіз клиникалық жұмыс - 75%, СРО - 15%. 

 

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. Ауруханада емделуші дәрігердің / оқытушының / аға резиденттің бақылауымен оқу 

жылына сәйкес деңгейде кемінде 5 пациентті бақылау. 

Бұл жағдайда қадағалауға мыналар кіреді: 

 Науқастың медициналық, физикалық және психоәлеуметтік жағдайын бастапқы 

және тұрақты бағалау; 

 Анамнез жинау, объективті сараптама жүргізу; 

 Диагноз қою және емдеу жоспарын құру; 

 Басқа дәрігерлермен науқастарды қарау / мұғалімдермен қатысу, консультациялар, 

клиникалық тексерулер; 

  пациенттің жағдайындағы динамиканы бағалау, ауызша баяндау және тіркеу; 

  тестілер мен диагностикалық процедураларға, дәрі-дәрмектер мен медициналық 

араласуларды тағайындау (қажет болған жағдайда жазылуды тіркеу); 

  зерттеу нәтижелерін түсіндіру; 
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  Шығаруға дайындық, емдеу / күту бойынша келесі ұсыныстарды жазу және 

түсіндіру; 

 Ауруханаға тусу туралы жазбаларды, күнделіктерді, орындалған процедуралар мен 

этаптық жазбаларды немесе шығару эпикризін, өлімнен кейінгі эпикризді жазу 

немесе ауызша айту ; 

 Пациенттерге денсаулық жағдайы, тест нәтижелері, патологиялық процестер 

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

 Процедураларды орындау (жоғарғы тыныс жолдарының санациясы, өкпені тыныс 

алу қапшығымен желдету, асқазан түтігін орнату және т.б.); 

 пациенттерді күтуге және сауықтыруға қатысу (тамақтандыру, шала туылған 

баланы дұрыс жатқызу, кенгуру әдісі және т.б.); 

 паталогоанамтомиялық конференцияларға қатысу, қайтыс болған жағдайда мәйітті 

ашуға қатысу; 

 топ мүшелерімен және басқа мамандармен өзара әрекеттесу (оның ішінде 

медициналық емес мамандықтар); 

Бастапқы кезеңдерде резиденттің жұмысын тәлімгерлердің 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 электронды мәліметтер 

базасын уақытында тіркеу. 

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

қызметі мен функционалдық міндеттерін резиденттің нақты жағдайларына, құзыреттеріне 

байланысты кезекші дәрігер анықтайды. Әр ауысымнан кейін форма бойынша есеп 

құрастыру. 

5. Қажет болған жағдайда немесе қалау бойынша Перинаталдық орталықтың 

әкімшілік қызметіне қатысу. 

 

Самостоятельная работа обучающегося (резидента) может включать в себя 

изучение теоретического материала, поиск необходимой актуальной информации в 

информационных ресурсах (UpToDate, Cochrane и др.), дежурства в клинике, 

исследовательскую работу и др. 

Білім алушының (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: 

 принимать участие в работе кафедры при необходимости или по желанию. 

 принимать участие в оценке образовательных программ, других резидентов, 

преподавателей и врачей при соответствующих запросах и при отсутствии противоречий с 

моральной точки зрения, НПА. 

 обучать студентов, интернов, младших резидентов, младший и средний 

персонал в рамках компетенций, которыми владеет сам. 

 оценивать студентов, младших резидентов, если это предусмотрено 

соответствующей программой. 

 қажет болған жағдайда немесе өз қалауы бойынша бөлімнің жұмысына қатысуға. 
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 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. 

  егер тиісті бағдарламада қарастырылған болса, студенттерді, кіші резиденттерді 

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) 

басты міндеті резиденттің (жеке тұлғаның) оңтайлы жұмыс кестесін қамтамасыз ету және 

оны уақытында түзету, базалар арасында ауысу болып табылады. 

Сонымен қатар, оқытушы: 

1. Резидентке үлгі-өнеге көрсету және негізгі және клиникалық білім мен практика 

арасындағы маңызды сызықты белгілеу. 

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

қатысу, резидентке уақтылы жоғары сапалы қалыптастырушы кері байланыс беру, 

бақыланатын науқастардың саны мен сапасын бақылау, әртүрліліктің болуына көз 

жеткізу. Пациенттердің белгілі бір тобын қадағалау мүмкіндігі болмаған жағдайда, 

академиялық ауысуды ұйымдастыруға қатысуды онымен қоса, баламалы оқыту жолдарын 

таңдау. 

3. Кейс-журналға және портфолиоға енгізілген жазбаларды растаумен қоса, 

тәуелсіз бағалау немесе клиникалық тәлімгерлердің әдістері мен критерийлері туралы 

кеңес беру. 

 

7. 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: 

                   , мұндағы 

ФБ (формативті бағалау) –резиденттің пән бойынша теориялық және / немесе 

практикалық жетістіктерін бағалау (ротация). Қалыптастырушы бағалау саны әр пән 

бойынша бөлек анықталады. Барлық ФБ орташа балы есепке алынады, оның үлесі 

ПҚБ-тың 30% құрайды; 

ЖБ (Жиынтық бағалау) –пән бойынша теориялық және / немесе практикалық 

емтихан. Жиынтық бағалау құрылымындағы теориялық және практикалық бөліктердің 

арақатынасы әр пән бойынша бөлек анықталады. ЖБ меншікті салмағы ПҚБнің 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. 
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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. Бағдарлама бойынша білім мен 

дағдыларды бағалаудың оң нәтижелерін алғаннан кейін резидентке резидентураны 

аяқтағаны туралы анықтама беріледі. Сондай-ақ, бұл мәліметтер маман сертификатын 

беруге негіз болып табылады. 
 


