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1. Терминдер және анықтамалары 

 

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 жүзеге асыруға құқығы бар жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының немесе денсаулық сақтау ұйымының 

клиникасы; 

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

университет өзі анықтайтын академиялық пәндер тізімі және академиялық кредиттердің 

тиісті минималды мөлшері; 

Резидентураға арналған жеке оқу жоспары (ЖОЖ) резидентурада білім 

алушының білім беру бағдарламасы негізінде ғылыми жетекшінің көмегімен әр оқу 

жылына өзі қалыптастыратын резидентурағы оқу жоспары; 

Студенттерді қорытынды аттестаттау- бұл тиісті білім деңгейінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандартына сәйкес оқу пәндерінің көлемін меңгеру дәрежесін анықтау 

мақсатында өткізілетін рәсім.. 
Біліктілік– білім беру құжатында, резидентура түлегінің кәсіби қызметті жүзеге 

асыруға немесе білімді жалғастыруға кәсіби дайындығының түрі мен дәрежесі 

көрсетілген. 

Біліктілік – дайындық деңгейі, алған кәсібі мен мамандығы бойынша белгілі бір 

қызмет 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 қызметкер; 
Негізгі құзыреттіліктер- білім алушының моральдық-этикалық нормаларға қайшы 

келмейтін, табысты шешімдер қабылдау үшін танымдық және практикалық дағдылар мен 

дағдыларды біріктіруге дайындығын анықтайтын метапредметти сипаттағы қабілеттер. 
Құзыреттілік – оқу процесінде алған білімдерін, біліктіліктері мен дағдыларын 

кәсіби іс-әрекетте іс жүзінде қолдану мүмкіндігі; 

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 резиденттердің 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 (білімі мен дағдылардың) 

қалыптасу деңгейін бағалау; 

Біліктілік тағайындау- бұл кәсіби қызметтің тиісті түрі шеңберінде жұмысты 

орындау үшін қажетті жеке қабілеттердің, кәсіптік білімнің, қабілеттер мен дағдылардың 

жиынтығын растау процедурасы; 

Білім алушылардың аралық аттестаттау - студенттердің бір оқу пәнінің бір 

бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын оқу аяқталғаннан кейін игеру сапасын бағалау 

мақсатында жүргізілетін процедура. 



5 
 

Кәсіби құзыреттіліктер - маманның кәсіби міндеттердің жиынтығын білім, білік және 

дағдылар, сонымен қатар кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жеке 

қасиеттер негізінде шешуге қабілеттілігі; 

Резидентура - клиникалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі 

жоғары медициналық білім алу нысаны; 

Оқыту нәтижелері - білім алушының білім беру бағдарламасын игеру барысында 

көрсеткен білімі, біліктілігі мен дағдылары, және қалыптасқан құндылықтар мен 

көзқарастарын, бағалау арқылы расталады; 

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

енгізілген әр модуль / пән бойынша студенттің өзіндік жұмысын қарастырады. Өздік 

жұмыс барысында резидентура студенті теориялық материалды игереді, теориялық 

материал туралы білімдерін практикалық түрде бекітеді (кезекшілік, пациенттерді 

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

дағдыларды жағдайды талдау және дұрыс шешім қабылдау үшін қолданады (топтық 

пікірталастар, іскери ойындар, жағдайды талдау, жобаны құру 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. 

Білім алушы резидент - 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 білім құжаттарымен расталған білім, біліктілік және 

дағдылар кешені; 

Типтік оқу жоспары (TUPL) - денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган 

бекіткен, міндетті компоненттің және факультативті компоненттің пәндері бойынша 

кредиттердің минималды мөлшерін көрсететін білім беру бағдарламасының құрылымы 

мен көлемін реттейтін білім беру құжаты. 
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2. Қысқартылған сөздер (алфавит бойынша) 

 

ВК ВУЗ компоненті 

ҚА Қорытынды аттестация 

ПҚБ Пәндердің қорытынды бағасы 

ЖОЖ Жеке оқу жоспары 

ТБК Таңдауы бойынша компонент  

НҚ Негізгі құзіреттілік 

НҚА Нормативті-құқықтық акты 

МК Міндеттік компонент 

АА Аралық аттестация 

СБ Суммативті бағалау 

СӨЖ Білім алушының жеке жұмысы 

ОЖСӨЖ Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы 

ТОЖ Типтік оқу жоспары 

УА Университеттік аурухана 

ФБ Формативті бағалау 

СbD Case based discussion 

НПДШ Нервті-психикалық даму шкаласы 

ASIA American Spinal InjuryAssociation 

GMFM Gross Motor Function Measure 

GMFCS Gross Motor Function Classification System 

MACS The Manual Ability Classification System 
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3. Контакттілі ақпараттар: 

 

Мамандық бойынша міндеттілер :  

1. м.ғ.к. дәрігер-педиатр, жоғары санатты неонатолог, дәрігер-невропатолог, 

реабилитолог, Алимбаева Алия Рахметуллиновна  

Электронды почта мекен жайы: 150968_pd@mail.ru 

Жұмыс орны: КеАҚ «СМУ» 

Телефон,WhatsApp: +77771313331 

2. Бірінші санатты дәрігер, дәрігер -реабилитолог Секеева Толқын Маратқызы 

Электронды почта мекен жайы: tolkin_5@mail.ru 

Жұмыс орны: КГП на ПХВ «ВКО Реабилитациялық орталық Өскемен     қаласы» бас 

дәрігердің емдеу жұмысы жөніндегі орынбасары. 

Телефон,WhatsApp:+77752238891 

3. Жоғарғы санатты дәрігер реабилитолог  Адишева Маржан Сагатбековна 

Электронды почта мекен жайы:: adisheva_ms@mail.ru 

Жұмыс орны: физио бөлімінің меңгерушісі  УГ НАО «МУС» 

Телефон,WhatsApp: +77013609497 

4.Реабилитолог дәрігер, бірінші санатты эпидемиолог Байгалиев Аян 

Аманкельдыұлы 

Электронды почта мекен жайы: ajan-pvl@mail.ru 

Жұмыс орны: КеАҚ «СМУ» Павлодар филиалы. Арнайы пәндер кафедра 

меңгерушісі. 

Телефон,WhatsApp: +77058268001 

 

 

ДДБ және ДБ деканы: Манатова Альмира Манатқызы 

Электронды почта мекен жайы: almira.manatova@nao-mus.k 

Кабинет: 221 – Дипломнаннан кейінгі білім беру мектебі 

Телефон: 8 (7222) 52 42 09 (ішкі. 1021), WhatsApp): 8 7758802022 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі қоғамдық кеңес: Болатбеков Данияр 

Болатбекович 

Электронды почта мекен жайы: daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz 

Телефон (WhatsApp): 8 701-918-0077 

    

Психолог-социолог: Асылбекова Айгерим Мухаметбековна   

Электронды почта мекен жайы:: aigerim.asylbekova@nao-mus.kz 

Кабинет: 301 – кабинет психолога 

  Телефон (WhatsApp): 87054709931 

Құқықтық қолдау: Садиярұлы Ильяс – құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы 

Электронды почта мекен жайы:: ilyas.sadiyaruly@nao-mus.kz 

Кабинет: 133 – заң бөлімі 

Телефон: 8 (7222) 56 28 88 (1038) 

 

ЖОО сайтына сілтеме: https://semeymedicaluniversity.kz      

mailto:tolkin_5@mail.ru
mailto:almira.manatova@nao-mus.k
mailto:daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz
mailto:aigerim.asylbekova@nao-mus.kz
mailto:ilyas.sadiyaruly@nao-mus.kz
https://semeymedicaluniversity.kz/
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4. Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

Білім беру 

бағдарламасының 

мақсаты 

 

7R09141 «Физикалық медицина және оңалту» мамандығы 

бойынша резидентураның білім беру бағдарламасының 

мақсаты - сауықтыру көмегін көрсететін санаторий-курорттық 

ұйымдарды қоса алғанда, медициналық жағдайларда өз 

бетінше жұмыс жасау үшін барлық қажетті құзыреттіліктер 

мен дағдыларды меңгерген бәсекеге қабілетті терапевттерді, 

оңалту терапевтін даярлау. 

 

Білім беру саласы 

 

7R09141 

Дайындық бағыты 7R09141 резидентура  «Физикалық медицина және оңалту» 

Білім беру 

бағдарламалары тобы 

 

7R09141 

Білім беру 

бағдарламасы 

 

7R09141 резидентура  «Физикалық медицина және оңалту» 

Біліктілік Физикалық медицина оңалту (оқу мерзімі: 2 жыл) 

Білім беру 

резидентурасы 

бағдарламасын игергісі 

келетін адамдардың 

білім деңгейінің 

алдыңғы деңгейі  

 

негізгі медициналық білім, жоғары медициналық білім, 

интернатура. 

 

5. Білім беру бағдарламасының мазмұнына қойылатын талаптар 

  

      Кесте 1. Негізгі құзыреттіліктер (НҚ) 

 

Негізгі 

біліктілік 

коды 

 

Атауы 

Мазмұны 

КК-1 
Науқасты 

курациялау  

Cпособен сформулировать клинический диагноз, 

назначить план лечения и оценить его эффективность 

на основе доказательной практики на всех уровнях 

оказания медицинской помощи / Клиникалық 

диагноз қойып ем жоспарын құрып, медициналық 

көмектің барлық деңгейіңде оны бағалай алу / Be able 

to formulate a clinical diagnosis, prescribe a treatment 

plan and evaluate its effectiveness on the basis of 

evidence-based practice at all levels of medical 

assistance 

КК-2 

Байланыс және 

ынтымақтастық 

 

Cпособен эффективно взаимодействовать с 

пациентом, его окружением, специалистами 

здравоохранения с целью достижения лучших для 

пациента результатов / Науқастың жағдайын 



9 
 

жаксарту үшін науқаспен, оның қоршаған ортамен, 

денсаулық сақтау мамандарымен тиімді қарым-

қатынас жасай алу / Able to effectively interact with the 

patient, their environment, and healthcare professionals 

in order to achieve the best results for the patient   

КК-3 
Қауіпсіздік және 

сапа 

Способен оценивать риски и использовать наиболее 

эффективные методы для обеспечения высокого 

уровня безопасности и качества медицинской 

помощи / Тәуекелдерді бағалау және қауіпсіздіктің 

жоғары деңгейін және медициналық көмектің 

сапасын қамтамасыз етудің тиімді әдістерін қолдана 

білу / Able to assess risk factors and use the most 

effective methods to ensure a high level of safety and 

quality of care 

КК-4 
Қоғамдық 

денсаулық сақтау 

Способен действовать в рамках правового и 

организационного поля системы здравоохранения 

Республики Казахстан по своей специальности, 

оказывать базовую помощь в чрезвычайных 

ситуациях, работать в составе межпрофессиональных 

команд для осуществления политики укрепления 

здоровья нации /  Өз мамандығы бойынша Қазақстан 

Республикасының денсаулық сақтау жүйесінің 

құқықтық және ұйымдастырушылық саласында 

әрекет ете білу, төтенше жағдайлар кезінде негізгі 

көмек көрсету, ұлт денсаулығын нығайту саясатын 

іске асыру үшін кәсіпқой топтардың құрамында 

жұмыс істеу / Able to act within the legal and 

organizational field of the healthcare system of the 

Republic of Kazakhstan in his specialty, provide basic 

assistance in emergency situations, work as part of 

interprofessional teams to implement the policy of 

strengthening the health of the nation 

КК-5 Зерттеу 

Способен формулировать адекватные 

исследовательские вопросы, критически оценить 

профессиональную литературу, эффективно 

использовать международные базы данных в своей 

повседневной деятельности, участвовать в работе 

исследовательской команды / Тиісті зерттеу 

сұрақтарын тұжырымды, кәсіби әдебиеттерді сыни 

бағалайды, халықаралық мәліметтер қорын 

күнделікті қызметінде тиімді қолданады, зерттеу 

тобының жұмысына қатысады / Able to formulate 

adequate research questions, critically evaluate 

professional literature, effectively use international 

databases in their daily activities, participate in the work 

of the research team 

КК-6 
Оқыту және 

дамыту 

Способен обучаться самостоятельно и обучать 

других членов профессиональной команды, активно 

участвовать в дискуссиях, конференциях и других 

формах непрерывного профессионального развития /  

Өз бетінше білім алу және кәсіби топтың басқа 

мүшелерін оқыту, пікірталастарға, конференцияларға 
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және үздіксіз кәсіби дамудың басқа да түрлеріне 

белсенді қатысады / Able to learn independently and 

train other members of a professional team, actively 

participate in discussions, conferences and other forms of 

continuous professional development 

 

Таблица 2. Клиникалық құзыреттілік деңгейлері 

 

E Жедел жағдайды анықтауға және шұғыл көмек көрсетуге қабілетті 

PD Алдын-ала диагностика туралы білімдерге ие, науқасты қажетті уақытта қауіп 

келтірмей бағыттайды. 
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 (біріншілік, екіншілік, үшіншілік) алдын-

алу 

 

Кесте 3. Резиденттің меңгеретін нозологиялары мен шарттардың тізімі 

 

№ Аурулар мен жағдайлардың тізімі Уровень 

1.  Мидың токсикалық зақымдануы DT , P 

2.  Ми тамырларының артериовенозды ақаулары DT , P 

3.  Бактериальды менингит  DT , P 

4.  Паркинсон ауруы DT , P 

5.  Орталық жүйке жүйесінің вирусты инфекциясы DT , P 

6.  Вирусты менингит  DT , P 

7.  Миішілік қанқұйылу  DT , P 

8.  Қарыншалық шунтирлеуден кейінгі ми сүйегі ішілік гипертензия DT , P 

9.  Ми сүйегі ішілік жарақат DT , P 

10.  Қабынулық  полиневропатия DT , P 

11.  Туа біткен гидроцефалия  DT , P 

12.  Гемиплегия DT , P 

13.  Ми сүйегі ішілік және омыртқаішілік абсцесс және гранулема  DT , P 

14.  Екіншілік  паркинсонизм  DT , P 

15.  Қалыпты қан қысымды гидроцефалия  DT , P 

16.  Балалардағы церебральды салдану DT , P 

17.  Дистония DT , P 

18.  Қатерсіз гипофиз ісігі  DT , P 

19.  Мидың контурынан жоғары мидың қатерсіз ісігі DT , P 

20.  Мидың контурынан жоғары мидың қатерсіз ісігі DT , P 

21.  Каротидті гломустың қатерсіз ісігі DT , P 

22.  Краниофарингеальды каналдың қатерсіз ісігі DT , P 

23.  Мидың қабығының қатерсіз ісігі DT , P 

24.  Жұлын қабығының қатерсіз ісігі DT , P 

25.  Перифериялық нервтердің және вегетативті жүйке жүйесінің 

қатерсіз ісігі 

DT , P 

26.  Жұлын бағанының қатерсіз ісігі DT , P 

27.  Жұлынның қатаерсіз ісігі DT , P 

28.  Бас сүйек нервтерінің қатерсіз ісігі DT , P 

29.  Эпифиздік қатерсіз ісік DT , P 
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30.  Омыртқааралық дискінің деградациясы DT , P 

31.  Базальды ганглиялардың дегенеративті аурулары DT , P 

32.  Мидың қатерлі ісігі DT , P 

33.  Көз нервысының қатерлі ісігі DT , P 

34.  Кауда құйрығының қатерлі ісігі DT , P 

35.  Ми қабығының қатерлі ісігі DT , P 

36.  Жұлын қабығының қатерлі ісігі DT , P 

37.  Иіс сезу нервінің қатерлі ісігі DT , P 

38.  Жұлын бағанының қатерлі ісігі DT , P 

39.  Есту нервінің қатерлі ісігі DT , P 

40.  Жұлынның қатерлі ісігі DT , P 

41.  Инсульт DT , P 

42.   Ми инфарктісі DT , P 

43.  Кенелік вирустық энцефалит DT , P 

44.  Локализацияланған (фокальды) (ішінара) идиопатиялық эпилепсия 

және эпилепсиялық синдромдар, ошақты басталған ұстамалармен. 

DT , P 

45.  Локализацияланған (ошақты) (ішінара) симптоматикалық 

эпилепсия және эпилепсиялық синдромдар, комплексті 

парциальды ұстамалар 

DT , P 

46.  Локализацияланған (фокальды) (ішінара) симптоматикалық 

эпилепсия және эпилепсиялық синдромдар, қарапайым 

парциальды ұстамалар 

DT , P 

47.  Миелопатия DT , P 

48.  Микроцефалия  DT , P 

49.  Аяқ-қол мононевропатиясы DT , P 

50.  Тұқым қуалайтын атаксия  DT , P 

51.  Тұқым қуалайтын және идиопатиялық нейропатия DT , P 

52.  Сенсорлық-есту қабілетінің төмендеуі DT , P 

53.  Обструктивті гидроцефалия DT , P 

54.  Менингитпен белдемелі теміреткі  DT , P 

55.  Радикулопатиямен мойын омыртқасының омыртқааралық 

дискісінің зақымдануы 

DT , P 

56.   Миелопатиямен мойын омыртқасының омыртқааралық дискісінің 

зақымдануы 

DT , P 

57.  Миелопатиямен бел және басқа омыртқааралық дискілердің 

зақымдануы 

DT , P 

58.  Бел және басқа аймақтардың омыртқааралық дискілерінің 

радикулопатиямен зақымдануы. Бассүйекішілік жарақат салдары.  

DT , P 

59.  Хирургиялық және терапиялық араласудың асқынуының салдары DT , P 

60.  Ашық бас жарақаттарының салдары DT , P 

61.  Омыртқаның сынуының салдары  DT , P 

62.  Бас сүйегі мен бет сүйектерінің сынуының салдары DT , P 

63.  Қол жүйкесі зақымдануының салдары DT , P 

64.  Аяқ жүйкесі зақымдануының салдары DT , P 

65.  Жұлынның зақымдануының салдары DT , P 

66.  Бас сүйек нервінің зақымдануының салдары  DT , P 

67.  Цереброваскулярлық аурулардың салдары DT , P 

68.  Травмадан кейінгі гидроцефалия DT , P 

69.  Шашыраған склероз DT , P 

70.  Даун синдромы DT , P 
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71.  Жұлынның қысылуы DT , P 

72.  Эдвардс синдромы және Патау синдромы DT , P 

73.  Арнольд Чиари синдромы DT , P 

74.  Сирингомиелия және сирингобульбия DT , P 

75.  Гидроцефалиямен байланысқан DT , P 

76.  Тамырлы миелопатия DT , P 

77.  Спастикалық церебралды сал ауруы DT , P 

78.   Омыртқаның тұрақсыздығы DT , P 

79.  Омыртқаның стенозы DT , P 

80.  Спондилолистез  DT , P 

81.  Субарахноидты қан құйылу DT , P 

82.  Іштің, іштің төменгі бөлігінің және жамбастың деңгейінде жүйке 

мен бел омыртқасының зақымдануы 

DT , P 

83.   Кеуде жүйкесінің және жұлынның зақымдануы DT , P 

84.  Мойын деңгейінде жүйке мен жұлынның зақымдануы DT , P 

85.  Ми кистасы DT , P 

86.  Орталық жүйке жүйесінің цистицеркозы DT , P 

87.  Энцефалит, миелит және энцефаломиелит   DT , P 

88.  Эпилепсия DT , P 

89.  Spina bifida DT , P 

90.  Бронх демікпесі  DT , P 

91.  Бронхит DT , P 

92.  Бронхопневмония  DT , P 

93.  Пневмония DT , P 

94.  Жүрек пердесінің туа біткен ауытқулары [даму ақаулары] DT , P 

95.  Кеңейтілген кардиомиопатия DT , P 

96.  Жүректің қатерсіз ісігі DT , P 

97.  Гипертрофиялық кардиомиопатия DT , P 

98.  Рестриктивті кардиомиопатия DT , P 

99.  Стенокардия DT , P 

100.  Жүректің қатерлі ісіктері DT , P 

101.  Перикардтық мезотелиома DT , P 

102.  Аортоколронарлы шунттау трансплантаты болуы DT , P 

103.  Жүректің ритм жасанды жүргізудің болуы DT , P 

104.  Ксерогенді жүрек қақпағының болуы DT , P 

105.  Протезделген жүрек клапанының болуы DT , P 

106.  Трансплантацияланған жүректің болуы DT , P 

107.  Обструктивті гипертрофиялық кардиомиопатия DT , P 

108.  Жедел миокард инфарктісі DT , P 

109.  Біріншілік өкпе гипертензиясы DT , P 

110.  Қайталанатын миокард инфарктісі DT , P 

111.  Митралды қақпақшаның ревматикалық аурулары DT , P 

112.  Жүректің жарақаты DT , P 

113.  Эндокардтық фиброеластоз DT , P 

114.  Эндомиокард (эозинофильді) ауру DT , P 

115.  Жүректің, медиастинаның және плевраның қатерлі ісігі DT , P 

116.  Перикардтық мезотелиома DT , P 

117.  Митралды қақпақшаның ревматикалық аурулары DT , P 

118.  Митральды стеноз DT , P 

119.  Ревматикалық митральды жеткіліксіздік DT , P 
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120.  Митральды стеноз жеткіліксіздігімен DT , P 

121.  Қолқа қақпағының ревматикалық аурулары DT , P 

122.  Ревматикалық қолқа стенозы DT , P 

123.  Ревматикалық қолқа клапанының жеткіліксіздігі DT , P 

124.  Ревматикалық қолқа стенозы жеткіліксіздігімен DT , P 

125.  Үш жармалы қақпақшаның ревматикалық аурулары   DT , P 

126.  Үш жармалы қақпақшаның стенозы DT , P 

127.  Үш жармалы қақпақшаның жеткіліксіздігі DT , P 

128.  Үш жармалы қақпақшаның стенозы жеткіліксіздігімен DT , P 

129.  Митральды және қолқа қақпақшаларының қосарланған 

зақымдануы 

DT , P 

130.  Митральды және үшжармалы қақпақшалардың қосарланған 

зақымдануы 

DT , P 

131.  Қолқа және үшжармалы қақпақшалардың қосарланған зақымдануы DT , P 

132.  Митральды, қолқа және үшдармалы қақпақшалардың аралас 

зақымдануы 

DT , P 

133.  Жалпы артериялық сабау DT , P 

134.  Оң жақ қарыншаның шығу тесігінің екі еселенуі DT , P 

135.  Сол жақ қарыншаның шығу тесігінің екі еселенуі DT , P 

136.  Дискордантты қарыншалық артериялық қосылыс DT , P 

137.  Қарыншалық кірістің екі еселенуі DT , P 

138.  Дискордантты атриовентрикулярлық қосылыс DT , P 

139.  Жүрекшелер қосымшасының изомериясы DT , P 

140.  Қарыншалық перде ақауы DT , P 

141.  Жүрекшелер аралық пердесі DT , P 

142.  Атриовентрикулярлық перде ақауы DT , P 

143.  Фалло тетрадасы DT , P 

144.  Қолқа мен өкпе артериясының арасындағы ақау DT , P 

145.  Өкпе және үшжармалы қақпақшалардың туа біткен ақаулары [даму 

ақаулары] 

DT , P 

146.  Өкпе қақпағының атрезиясы DT , P 

147.  Өкпе қақпағының туа біткен стенозы DT , P 

148.  Үшжармалы қақпақшаның туа біткен стенозы DT , P 

149.  Эбштейн аномалиясы DT , P 

150.  Жүректің оң жақ гипоплазия синдромы DT , P 

151.  Үшжармалы қақпақшаның туа біткен кемістігі DT , P 

152.  Туа біткен қолқа қақпағының стенозы DT , P 

153.  Туа біткен қолқа клапанының жеткіліксіздігі DT , P 

154.  Митралды туа біткен стеноз DT , P 

155.  Митралды туа біткен регургитация DT , P 

156.  Жүректің сол жақ гипоплазия синдромы DT , P 

157.  Декстрокардия DT , P 

158.  Левокардия DT , P 

159.  Үш жүрекшелі жүрек DT , P 

160.  Өкпе артериясының воронка тәрізді стенозы DT , P 

161.  Туа біткен субаорталық стеноз DT , P 

162.  Коронарлық тамырлардың даму аномалиясы DT , P 

163.  Жүректің туа біткен блакадасы DT , P 

164.  Ашық артериальды өзек DT , P 

165.  Аорта коарктациясы DT , P 
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166.  Аорты атрезиясы DT , P 

167.  Аорта стенозы DT , P 

168.  Өкпе артериясының атерезиясы DT , P 

169.  Өкпе артериясының стенозы DT , P 

170.  Қуысты венаның туа біткен стенозы DT , P 

171.  Өкпе веналарының қосылуының жайынлңан аномалиясы DT , P 

172.  Өкпе веналарының қосылуының ішінара аномалиясы DT , P 

173.  Өкпе веналарының қосылуының ауытқуы DT , P 

174.  Қақпа веаларының қосылуының кемістігі DT , P 

175.  Порталдық веналық-гепато-артериялық фистула DT , P 

176.  Кіндік артериясының туа біткен болмауы және гипоплазиясы DT , P 

177.  Бүйрек артериясының туа біткен стенозы DT , P 

178.  Перифериялық артериовеноздық ақаулық DT , P 

179.  Туа біткен флебектазия DT , P 

180.  Прецеребральных тамырлардың дамуындағы артериовеноздық 

аномалия 

DT , P 

181.  Ми тамырлардың дамуындағы артериовеноздық аномалия DT , P 

182.  Холецистит DT , P 

183.  Тубулоинтерстициальды нефрит DT , P 

184.  Пиелонефрит DT , P 

185.  Қол жарақатының салдары DT , P 

186.  Аяқ жарақаттардың салдары DT , P 

187.  Жамбастың туа біткен дислокациясы DT , P 

188.  Жамбастың туа біткен сублаксациясы DT , P 

189.  Жамбастың туа біткен деформациясы DT , P 

190.  Табанның туа біткен деформациясы DT , P 

191.  Конско-варусты майтабан DT , P 

192.  Пяточно-варусты майтабан DT , P 

193.  Варус табаны DT , P 

194.  Кеуде омыртқасының сынуы DT , P 

195.  Кеуде омыртқасының бірнеше сынуы DT , P 

196.  Омыртқаның ломбосакралды және жамбас сүйектерінің сынуы DT , P 

197.  Нәрестелік идиопатиялық сколиоз DT , P 

198.  Жасөспірімдік идиопатиялық сколиоз DT , P 

199.  Жүйке-бұлшықет сколиозы DT , P 

200.  Бастың, тұлғаның, омыртқаның және кеудедің туа біткен тірек-

қимыл аппараты деформациясы 

DT , P 

201.  Қолдың  қысқаратын ақаулары DT , P 

202.  Аяқтың қысқаратын ақаулары DT , P 

203.  Аяқ-қолдың туа біткен ақаулары DT , P 

204.  Түтікшелі сүйектер мен омыртқаның өсуіндегі ақаулармен 

остеохондродисплазия 

DT , P 

205.  Әйелдердің бедеулігі DT , P 

206.  Әйелдердегі жамбастың перитонеальды адгезиясы DT , P 

207.  Жатырдың созылмалы қабыну ауруы DT , P 

208.  Созылмалы сальпингит және оофорит DT , P 

209.  Сөйлеуді дамытудың кешеуілдеуі DT , P 

210.  Сөйлеудің бұзылуы DT , P 
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Кесте 4. Тәжірибелік  дағдыларды, манипуляцияларды, процедураларды меңгеру 

деңгейі 

 

Меңгеру 

деңгейі 

Сипаттама 

1 Процедураның қалай жүргізілетінін біледі және науқасқа және / немесе 

олардың туыстарына нәтижелерін түсіндіреді 

 

2 Төтенше жағдайда нұсқаулыққа сәйкес процедураны орындайды 

3 * Күрделі емес, кең таралған жағдайларды / оқиңаларды орындайды 

4 * қиын жағдайлар / оқиғаларды қосқанда 

Алдын ала бағалауды / бағалауды жүзеге асырады, қажетті жоспарларды жасайды және 

жүзеге асырады және пациенттер мен туыстарына / қоғамдастыққа процесс және оның 

нәтижелері туралы хабарлайды 
 

 

Кесте 5. Резидентке тиесілі практикалық дағдылардың, манипуляциялардың, 

рәсімдердің тізімі 

 

№ Операция/Іс шара/техника Деңгей 

1.  Медициналық құжаттарды рәсімдеу, қарау  4 

2.  Негізгі антропометриялық және соматоскопиялық параметрлер 4 

3.  Оңалту потенциалы диагностикасы 4 

4.  Оңалту болжамын бағалау 4 

5.  Медициналық оңалтуға көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштерді анықтау 4 

6.   Оңалту бағдарламасын қалыптастыру принциптері 4 

7.  ЕДШ комлексін құрау және талдау 4 

8.  Функционалды стресстік тестілерді өткізу 4 

9.  ШНПР бойынша бағалау 4 

10.  Barthel бойынша бағалау 4 

11.  WeeFim бойынша бағалау 4 

12.  Fim мод. бойынша бағалау 4 

13.  ASIA (American Spinal InjuryAssociation) бойынша бағалау 4 

14.   Ashworth шкаласы бойынша бағалау 4 

15.  Ірі моторлы функциялардағ өзгерісті GMFM, GMFCS (Gross Motor 

Function Measure, Gross Motor Function Classification System) шкалалары 

бойынша бағалау 

4 

16.  Қолдың қызметтішігің MACS (The Manual Ability Classification System)  

шкаласыбойынша бағалау 

4 

17.  Гониометриямен буындағы пассивті және белсенді қозғалыстардың 

көлемін анықтау 

4 

18.   Оңалту еміне жататын науқастардың тамақтануын есептеу 4 

19.  Динамометрия жүргізу 4 

20.  Физикалық жүктемені мөлшерлеу принциптері 4 

21.  Физикалық жаттығулар мен массаждың терапиялық әрекетінің негізгі 

механизмдерін білу 

4 

22.  Денедегі патологиялық ошақтың экспресс-диагностикасын жүргізе алу 4 

23.  Классикалық терапиялық массаж техникасын қолдану 4 

24.  Нүктелік (рефлекторлы) терапиялық массаж техникасына ие білу 3 

25.  Балалар мен ересектерде нозология бойынша терапиялық массаж 3 
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техникасын игеру 

26.  Сегменттік рефлекторлы терапиялық массаж техникасына игеру 3 

27.  Периостальды терапиялық массаж техникасына игеру 3 

28.  Аппараттық терапиялық массаж техникасына игеру 3 

29.  Дәнекерлік терапиялық массаж техникасына игеру 3 

30.  БЦС-мен ауыратын балаларға арналған көмекші құралдар мен құралдарды 

таңдау 

3 

31.  «Таубе» функционалды шектеу жеңі әдісі 3 

32.   «Айна терапиясы» әдісі 3 

33.  Арт-терапия, агротерапия 3 

34.  PNF терапиясын қолданатын логопедиялық массаж элементтерімен 

кинезотерапия 

3 

35.  Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларды дұрыс орналастыру 4 

36.  Тыныс алу гимнастикасын жүргізу 4 

37.  Активті және  пассивті механотерапия 3 

38.  Пассивті даму.  3 

39.  Орналастырумен емдеу 3 

40.  Физиотерапия кабинетінде жұмыс жасау кезіндегі, жаттығу 

жабдықтарында жұмыс жасау кезінде және т.б қауіпсіздік шаралары,  

4 

41.  Физиотерапиялық процедураларды әртүрлі нозологияларда қолдануға 

көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштерді негіздеу дағдыларына игеру. 

4 

42.  Физиотерапиялық процедураларды тағайындау және жүргізу дағдыларына 

игеру (электрофорез, электросон, ДДТ, амплипульстерапия, 

электростимуляция, электродиагностика, дарсонвализация, 

индуктотермия, УВЧ-, СВЧ-, КВЧ-терапия, ультрадыбысты терапия, 

вибротерапия, магнитотерапия, хромотерапия, УФО, лазеротерапиялар, 

ультрафонофореза, ударно-волновая терапия, тепло-грязелечение, 

криотерапия, аэрозоль-ионотерапия, су- және бальнеотерапия)  

4 
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6.  «Дене медицинасы және оңалту» білім беру бағдарламасының пәндері 

 

Модуль ОК/КВ Пән атауы 

П
ән

 к
о
д

ы
 

К
к
р
ед

и
тт

ер
 с

ан
ы

 

Резиденттердің жұмыс 

уақыттарының бюджеті сағат 

бойынша 

Жыл 

бойынша 

тарату 

Б
ар

л
ы

қ
 с

ағ
ат

 Байланыс  

сағаттары 

С
Ө

Ж
 

1 

жыл 

2 

жыл 

А
у
д

и
то

р
н

ы

е 

О
Ж

С
Ө

Ж
 

Оңалту кіріспе 
ОК Медициналық реабилитация негіздері OSM 12 360 36 270 54 12  

ОК Функциональды диагностика FD 6 180 18 135 27  6 

Эрго және 

кинезиотерапия 

ОК 
Емдік дене шынықтыру 

(кинезиотерапия) 
LF 10 300 30 225 45 10  

ОК Эрготерапия Erg 10 300 30 225 45 10  

Арнайы оңалту 

ОК 
Травматология мен ортопедиядағы 

медициналық оңалту 
MRTO 10 300 30 225 45 10  

ОК Кардиологиялық оңалту Kar 8 240 24 180 36  8 

ОК Педиатриядағы оңалту RP 6 180 18 135 27  6 

ОК Нейрореабилитация Nei 11 330 33 247,5 49,5 11  

Курортология 

және  физиоемі 

ОК Емдік массаж LM 5 150 15 112,5 22,5 5  

ОК Физиотерапия  FIZ 10 300 30 225 45 10  

ОК Курортология Kur 8 240 24 180 36  8 

Жалпы оңалту ОК 
Стационарлық оңалту, соның ішінде 

балаларда 
SRVTChD 12 360 36 270 54  12 
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ОК 
Амбулаторная оңалту, соның ішінде 

балаларда 
ARVTChD 12 360 36 270 54  12 

ОК Кеш және қолдау көрсетуші оңалту PPR 12 360 36 270 54  12 

Ғылыми 

зерттеулер 

модулі 

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

КВ Ғылыми зеттеу менеджменті MNI 4 120 12 90 18 4  

  Аралық аттестация (ПА)  2 60    1 1 

  Қорытынды аттестация (ИА)  2 60     2 

    Барлығы   143 4170 417 3127,5 625,5 73 70 
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                               7. Пәндерді негізгі құзыреттер бойынша бөлуге арналған матрица 

 

№ Пән КК 1 КК 2 КК 3 КК 4 КК 5 КК 6 

1 Медициналық реабилитация негіздері + + + + + + 

2 Физиотерапия  + + + + + + 

3 Емдік дене шынықтыру (кинезиотерапия) + + + + + + 

4 Эрготерапия + + + + + + 

5 Емдік массаж + + + + + + 

6 
Травматология мен ортопедиядағы медициналық 

оңалту 

+ + + + + + 

7 Нейрореабилитация + + + + + + 

8 Ғылыми зеттеу менеджменті  + + + + + 

9 Курортология + + + + + + 

10 Стационарлық оңалту, соның ішінде балалар + + + + + + 

11 Амбулаторная оңалту, соның ішінде балалар + + + + + + 

12 Педиатриядағы оңалту + + + + + + 

13 Кеш және қолдау көрсетуші оңалту + + + + + + 

14 Функциональды диагностика + + + + + + 

15 Биостатистика  + + + + + 

16 Кардиологиялық оңалту + + + + + + 

 

                                                      8. Білім беру әдістері 

 

      Оқытудың сапалы траекториясын қамтамасыз ету үшін резидент жетекшінің 

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%, SRO - 15%. 

        

           Аудиториялық сабақтар кіші-дәрістер, клиникалық анализдер, СbD, кеңестік 

қолдау түрінде өткізіледі. 

        Клиникалық тәлімгердің басшылығымен жүргізілетін тәуелсіз клиникалық 

жұмыстарға мыналар кіреді: 
          1. Дәрігерлік конференцияларға күнделікті қатысу 

          2. Бөлімдегі емделуші дәрігердің / оқытушының / аға резиденттің бақылауымен оқу 

жылына сәйкес деңгейде кем дегенде 1 палатаға курация жүргізу 

 

Курация мыналарды қамтиды: 

  Науқастың медициналық, физикалық және психоәлеуметтік бастапқы және қазіргі 

жағдайын бағалау; 

 Анамнез жинау, физикалық және неврологиялық зерттеу жүргізу;  

  Диагноз қою және емдеу жоспарын құру; 

  Обход өткізу, басқа дәрігерлермен / мұғалімдермен обходқа консультацияларға, 

клиникалық талқылауларға қатысу ; 

  пациенттің жағдайындағы динамиканы бағалау, ауызша баяндау және тіркеу; 
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   диагностикалық процедуралар, дәрі-дәрмектер мен медициналық араласулар 

тағайындау (қажет болған жағдайда тағайындауды тіркеу);  

  зерттеу нәтижелерін талдау; 

 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 кезеңде тәлімгерлердің резиденттің жұмысын тікелей бақылауының көп 

мөлшері қажет, кейінірек стандартты жағдайларда үйлестіру сәттері алға шығады. Алайда, 

стандартты емес, күрделі, түсініксіз жағдайларда, жоғары деңгейдегі біліктілікті қажет 

ететін жағдайларда, резидент көмекке жүгінуі керек, ал резидентке қажетті қолдау 

көрсетілуі керек. 

 

        3. Барлық қажетті медициналық карталарды, соның ішінде 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 

құрастырыңыз. 

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

 

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. 

          

 

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

 

 қажет болған жағдайда немесе өз қалауы бойынша бөлімнің 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. 

 студенттерді, интерндерді, кіші резиденттерді, егер тиісті бағдарламада 

қарастырылған болса, бағалау. 

 

 Өз дағдылары мен білім деңгейін үнемі жақсарту, жаңа мәліметтердің пайда 

болуын қадағалау, бақыланатын жағдайларға арналған клиникалық ұсыныстар және 
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мүдделі тараптармен байланыс. Қажет болса, емделуші дәрігерге пациенттің мәселесін 

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, 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 көрсетіңіз және негізгі және клиникалық білім мен практика 

арасындағы маңызды сызықты белгілеңіз. 

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

қатысыңыз, резидентке уақтылы жоғары сапалы қалыптастырушы кері байланысты 

қамтамасыз етіңіз, әртүрлілікке назар аудара отырып, бақыланатын науқастардың саны 

мен сапасын бақылаңыз. Пациенттердің белгілі бір тобын бақылау мүмкіндігі болмаған 

жағдайда, академиялық ұтқырлықты ұйымдастыруға қатысуды қоса, баламалы оқыту 

жолдарын таңдаңыз. 

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

бағалау немесе клиникалық тәлімгерлердің әдістері мен критерийлері туралы кеңес беру. 

 

 

                                           9. Бағалау критерийлері 

       Мамандықты оқыту бағдарламасын сәтті жүзеге асыру үшін резидент жеке пәндердің 

талаптарын (критерийлер оқу бағдарламасында белгіленген), сонымен қатар жалпы 

бағдарлама талаптарын орындауы керек . Куратор негізінен резиденттің бағдарламаның 

орындалуын бағалауға жауап береді. 

Резидеттің қызметін бағалау әдістері: 

1. CbD - клиникалық ойлауды, шешім қабылдауды және науқастарға күтім жасауда 

медициналық білімді қолдануды бағалайды. Әр нозологиялық топтан бір науқас 

пәннің соңында бағаланады (қолданыстағы пәнге сәйкес). Резиденттің клиникалық 

ойлауын бағалау CbD тексеру парақтары бойынша жүргізіледі, медициналық 

құжаттаманың толтырылуын бағалау. 
2. PS - резидентура студентінің науқастың консультациясы кезінде коммуникативтік 

дағдыларды және кәсіби шеберлік жетекшісінің түсініктемелері бар жазбаша 

бағалау. Ол тоқсанына бір рет келесі схема бойынша жүзеге асырылады: 
 Байланыс орнату  

 Ақпарат жинау + Белсенді тыңдау + Эмпатия  

 Ақпараттандыру  

 Пікір білдіру 

 Әңгімені аяқтау 

3. OSCE - қарқынды терапиядағы практикалық дағдыларды бағалау. Семестрде бір 

рет өткізіледі. 

4. OSATS - Техникалық дағдыларды бағалау. Резиденттің негізгі хирургиялық 

операцияларды / манипуляцияларды меңгеруі бағаланады. Әзірлеуді және одан әрі 

бағалауды қажет ететін негізгі операциялар пән бойынша силабустарда келтірілген. 

Әрбір жеке операция бақылау тізіміне сәйкес бағаланады, 2-ші жүргізілген 

операциядан кейін. Қорытынды баға - куратордың немесе оқытушының кері 

байланысына құзыретті немесе қабілетсіз. 

5. Case-log -  бақыланатын науқастардың нозологияларының білім беру 

бағдарламасына сәйкестігі сапасын бағалау. Ағымдағы практикалық дағдылар мен 

хирургиялық процедураларды бағалау. case-log ты қолдану. 
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6. Комплексті тестілеу–1 рет семестрде өткен пәндерге сәйкес өткізіледі 

7. Бағалау 360 (MSF).Семестрде бір рет өткізіледі. Мақсат - басқалардан объективті 

кері байланыс алу (клиникалық тәлімгер, медициналық персонал, науқас, резидент-

әріптес, өзін-өзі бағалау, куратор). Мақсат - кәсіби құзыреттілікті үнемі жетілдіру. 

Бағалаудың бұл түрі үшін прогресті көрсету қажет. Куратор мәліметтерді жинауға 

және талдауға жауап береді. 

8. Ғылыми мақала. Негізгі бөлімде немесе басқа салаларда жүргізіліп жатқан 

зерттеулердің нәтижелері бойынша жарық көреді. Орындау критерийі - кем дегенде 

2 жарияланған тезистер, 2 мақала авторлық түрде / өз бетінше. 

9. Journalclub. Іске асыру критерийі - ағымдағы, жаңа мақалалар мен клиникалық 

нұсқаулар материалдары туралы есеп жылына кем дегенде 2 рет. 

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

ПҚБ = ФО×0,3+СО×0,7, 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 бағдарламасын аяқтағаннан кейін алынған оқу нәтижелері мен 

құзыреттіліктерін бағалау. 

Қорытынды аттестаттау оқытудың қорытынды нәтижелеріне сәйкес жүзеге 

асырылады және екі кезеңнен тұрады: 

1) білімді бағалау (компьютерлік тестілеу); 

2) дағдыларды бағалау. 

Қорытынды аттестаттаудың мақсаты - резидентура білім беру бағдарламасын оқып 

біткеннен кейін түлектердің кәсіби дайындығын бағалау. 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. 
 


