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Университет миссиясы: 

Денсаулық сақтаудың жоғары білікті мамандарын даярлауды жүзеге асыратын, 

медициналық қызметтердің сапасын арттыруға және халықтың денсаулығын 

нығайтуға ықпал ететін әлеуметтік бағдарланған университетті қалыптастыру 

 

Құрметті резидентура тыңдаушылары! 

Бұл анықтамалықта сіз таба аласыз: 

 оқу процесін ұйымдастыру туралы ақпарат; 

 ішкі тәртіп ережелері; 

 өз құқықтары мен міндеттері туралы ақпарат; 

 «ҚазРесмедуниверситеті» МЕББМ оқуды бастаған білім алушылар алдында 

туындайтын сұрақтарға жедел жауаптар. 

Бейіндік кафедрада оқу процесін ұйымдастыру туралы алғашқы ақпаратты сіз 

бағдарлау аптасында аласыз. Сондай-ақ оқудың бірінші аптасында оқудың 1 жылғы 

резидентура тыңдаушылары «LMS» ААЖ жеке кабинеттің логиндері мен 

парольдерін алады, шарт пен жеке оқу жоспарын ресімдейді, старостаны таңдайды, 

оқу орнынан анықтама алады және т. б. 

 Оқу кезінде сіз көптеген ақпарат аласыз. Қолайлылық және жедел жұмыс үшін 

әртүрлі мессенджерлерде жұмыс чаттары құрылады, электрондық пошта 

қолданылады. 

Қажетті ақпаратты (кесте, академиялық күнтізбе, хабарландырулар және т. б.) 

http://medkrmu.kz/ ала аласыз. 

Университетте барлық өтініштер ректордың атына жазылады. Резидентура 

бөлімінде өтініштердің үлгілері мен формалары (академиялық демалыс алуға, өз 

еркімен оқудан шығуға, тағылымдамаға және т.б.) бар. Барлық туындаған 

мәселелерді Сіз староста, куратор, резидентура бөлімінің басшысы арқылы 

шешуіңіз керек. 

Егер олар сізге көмектесе алмаған жағдайда, өз өтінішіңізбен жетекшілік ететін 

проректорға жүгінесіз. Проректор өз құзыреті шегінде мәселелерді шешуге 

көмектеседі. Сіз жүгіне алатын Университеттің соңғы сатысы - ректор. 

  

 «ҚазРесмедуниверситеті» МЕББМ ректорының қабылдау уақыты жеке 

сұрақтар бойынша хатшыға алдын-ала жазылу бойынша жүргізіледі. 

Резидентура бөлімінің жұмыс уақыты: 

дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-

ден 14.00-ге дейін. 

Резидентура тыңдаушыларын қабылдау сағат 14.00-ден бастап жүргізіледі. 

 

 

 

 

 

 

http://medkrmu.kz/


РЕЗИДЕНТУРА ТЫҢДАУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН УНИВЕРСИТЕТ 

ҚҰРЫЛЫМДАРЫ 

 

 
 

 

ОҚУ-КЛИНИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ 

Оқу-клиникалық орталық (ОКО) симуляциялық технологиялардың көмегімен 

медициналық оқытуды, тестілеуді, аттестаттауды және практикалық дағдылар 

деңгейін объективті бағалауды жүзеге асыратын университеттің құрылымдық 

бөлімшесі болып табылады. 

Симуляциялық оқытудың негізгі міндеті білім алушыларда кең ауқымды құзыреттер 

мен пациентке зиян келтіру қаупінсіз берік бекітілген практикалық дағдыларды 

дамыту үшін жағдай жасау; шешімдерді тез қабылдау және бірқатар 

манипуляцияларды немесе араласуларды, әсіресе шұғыл жағдайларда мінсіз 

орындау қабілетін дамыту болып табылады. Қойылған міндеттерге сәйкес ОКО 

күрделілік дәрежесі бойынша әр түрлі муляждармен, фантомдармен және ең 

қарапайымнан жоғарытехнологиялыққа дейін, адамға барынша жақын және 

патологияның әртүрлі көріністерін имитациялайтын тренажерлермен жабдықталған. 

ОКО Төреқұлов көшесі, 71 мекенжайындағы оқу ғимаратында орналасқан. 

 

ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫ 

Тестілеу орталығы ҚРМУ құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Тестілеу 

бөлімінің негізгі мақсаты: 

1) Университет кафедралары әзірлеген тест тапсырмаларын енгізу: 

2) Резидентура тыңдаушыларының білімін қорытынды бақылауды ұйымдастыру 

және өткізу 

Тестілеу орталығы Абылай хан даңғылы, 51/53 мекенжайындағы оқу ғимаратының 2 

қабатында орналасқан. 

 

«ҚАЗРЕСМЕДУНИВЕРСИТЕТІ» 

МЕББМ ӘКІМШІЛІГІ 

 

Ректор Джайнакбаев Нурлан 

Темирбекович 

 

Ғылыми және клиникалық 

жұмыс жөніндегі проректор 

Иманбаева Жайсан 

Абельсеитовна 

 

Резидентура бөлімінің бастығы 

Оракбай Ляззат Жадигеровна 



 

ЖАС ҒАЛЫМДАР КЕҢЕСІ 

Университеттің жас ғалымдар кеңесі - бұл ғылыми және зерттеу жұмыстарына 

белсенді қатысатын білім алушылар мен жас оқытушыларды, сондай-ақ болашақта 

ғылыми қызметтің әртүрлі түрлеріне қатысуға ниеттенгендерді ерікті негізде 

біріктіретін қоғамдық ұйым. 

Жас ғалымдар кеңесінің мақсаттары: 

- Зерттеулерді дайындау мен өткізуді, ғылыми жұмыстарды жариялауды қоса 

алғанда, заманауи ғылыми қызметтің принциптері мен әдістерін оқыту; 

- Жас ғалымдардың шығармашылық ойлауын, ғылыми дербестігін, ішкі 

ұйымдастырушылығын, ғылымға саналы көзқарасын дамыту, оқу процесінде алған 

білімдерін тереңдету және бекіту; 

- Ғылыми ұжымдарда ғылыми міндеттерді өз бетінше шешу әдістері мен тәсілдерін 

үйрету; 

- Аса қабілетті жас ғалымдар қатарынан ғылыми және ғылыми-педагогикалық 

кадрлар резервін дайындау. 

  

КІТАПХАНА 

Кітапханада пәндердің типтік бағдарламаларында міндетті және қосымша ретінде 

ұсынылған негізгі оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер бар. Кітапхананың 

100 орындық электронды залы абоненттерді «All my books» кітапханалық 

бағдарламасының көмегімен кітапхана ресурстарымен таныстырады, онда дәстүрлі 

және электронды тасымалдағыштармен кітапхана қоры туралы ақпарат беріледі. 

Электрондық ресурстар залында Ұлттық жазылым бойынша «Elsevier» 

компаниясының Science Direct және Scopus деректер базасына және «Clarivate 

Analytics» компаниясының «Web of science» деректер базасына, «АйПиЭр-Медиа» 

деректер базасына, Wiley дәлелді медицина базасына қол жеткізу мүмкіндігі бар. 

Wiley-бұл ғылыми журналдарға (1500-ден астам атау, оның ішінде медициналық 

тақырып бойынша 300-ден астам атау), кітаптарға (21000-нан астам және 

медициналық контенттің үлкен үлесі бар), сондай-ақ мамандандырылған 

ресурстарға, оның ішінде Кокрейн кітапханасына назар аударатын ірі академиялық 

халықаралық баспа.  

КІТАПХАНАНЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

Кітапханаға жазылу қабылдау туралы бұйрық негізінде және жеке куәліктің 

түпнұсқасын көрсету арқылы жүзеге асырылады. Резидентура бөлімі оқу жылының 

басында кітапханаға резидентураның барлық тыңдаушыларының тізімін ұсынады. 

Сондықтан, кітапханаға жазылу үшін резидентура тыңдаушысы тек жеке куәлікті 

(немесе паспортты) ұсынады, содан кейін оған оқырман формуляры толтырылады. 

Кітапханаға жазылу кезінде оқырмандар оның ережелерімен танысып, оларды 

орындау туралы міндеттемесін оқырман формулярында өз қолымен растауы тиіс. 

Абонементке кітаптар 10 күнтізбелік күн мерзіміне беріледі. 

Кітапханада бір данадағы кітаптар мен ғылыми медициналық журналдар оқу залына 

беріледі және жұмыс күні ішінде пайдаланылады. 

КІТАПХАНАНЫҢ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 

Дүйсенбі – жұма аралығында: 8.30-дан 17.30-ға дейін 

Университет кітапханасы Төреқұлов көшесі,71 мекенжайындағы оқу 

ғимаратында орналасқан. 

 



МАНСАП ОРТАЛЫҒЫ 

Мансап орталығы қызметінің негізгі мақсаты медицина кадрларын үздіксіз даярлау 

тұжырымдамасын іске асыру, университеттің медициналық ұйымдармен және 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау басқармаларымен байланысын 

дамыту және нығайту бойынша жұмысты оңтайландыру болып табылады. 

Мансап орталығы Абылай хан даңғылы, 51/53 мекен-жайы бойынша, 711 кабинетте 

орналасқан. Байланыс телефоны: 250-39-46, эл. поштасы: career.center@medkrmu.kz. 

Орталықтың бас маманы - Тохтарбаева Гаухар Мизамовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАФЕДРАЛАР / КУРСТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

№ Резидентура мамандығы Бейіндік кафедра / курс 

Кафедра / курс 

меңгерушісінің / жауапты 

тұлғаның аты-жөні 

Байланыс ақпараты 

Телефоны,  

эл. поштасы 
Клиникалық база 

1 
Акушерия және гинекология, 

оның ішінде балалар 

Акушерия және 

гинекология кафедрасы 

м.ғ.д., профессор 

Алдангарова Гулим 

Ахметовна 

+7-777-222-19-78 

А. Н. Сызғанов ат. 

«Ұлттық ғылыми 

хирургия орталығы» 

АҚ  

2 

Анестезиология және 

реаниматология, оның ішінде 

балалар 

Анестезиология және 

реаниматология курсы 

м.ғ.д., профессор 

Миербеков Ергали 

Маматович; 

жауапты ассистент 

Увалиева Сабина 

Маратовна 

Сабина Маратовна 

+7-707-503-09-89 

А. Н. Сызғанов ат. 

«Ұлттық ғылыми 

хирургия орталығы» 

АҚ  

3 
Дерматовенерология, оның 

ішінде балалар 

Дерматовенерология 

кафедрасы 

Кафедра меңгерушісі, 

м.ғ.к., доцент Толыбекова 

Алима Алмасовна 

+7-701-327-01-20 

Қазақ дерматология 

және инфекциялық 

аурулар ғылыми 

орталығы 

4 
Инфекциялық аурулар, оның 

ішінде балалар 

Инфекциялық аурулар 

курсы 

Курс меңгерушісі, м.ғ.к., 

доцент Оспанбекова Найля 

Куанышбаевна 
+7-707-749-00-93 

И. С. Жакенова 

атындағы қалалық 

клиникалық 

инфекциялық аурулар 

ауруханасы 

5 
Кардиология, оның ішінде 

балалар 
Кардиология курсы 

Курс меңгерушісі, м.ғ.к., 

доцент Ибрагимова Индира 

Наримановна 

+7-701-720-17-47 

Қалалық 

кардиологиялық 

орталық 

6 Сәулелік диагностика 
Сәулелік диагностика 

курсы 

Курс меңгерушісі 

Ахметбаева Асем 

Казахстановна 

+7-708-931-07-44 

Орталық қалалық 

клиникалық аурухана 

7 
Төтенше жағдайлар және 

апаттар медицинасы 

Төтенше жағдайлар және 

апаттар медицинасы 

курсы 

Курс меңгерушісі м.а. 

Садвакасов Закен 

Кауасханович 

+7-701-662-22-22 

 

Абылай хан, 51/53 

Оқу корпусы 

 

8 Жалпы хирургия 

Хирургия кафедрасы 

анестезиология және 

реанимация курсымен  

Кафедра меңгерушісі, 

м.ғ.д., профессор Мадьяров 

Валентин Манарбекович 

+7-701-732-28-44 
Жетысу -3, 2а үй. 

«Рахат» МО 



№ Резидентура мамандығы Бейіндік кафедра / курс 

Кафедра / курс 

меңгерушісінің / жауапты 

тұлғаның аты-жөні 

Байланыс ақпараты 

Телефоны,  

эл. поштасы 
Клиникалық база 

9 Онкология 
Онкология, маммология 

кафедрасы 

Кафедра меңгерушісі, 

м.ғ.д., профессор Есентаева 

Сурия Ертугыровна 

+7-707-794-29-10 
№ 4 Қалалық 

клиникалық аурухана 

10 
Оториноларингология, оның 

ішінде балалар 

Оториноларингология 

курсы  

Курс меңгерушісі, м.ғ.к., 

профессор Есеналиева 

Райза Нисекешевна 

+7-701-999-12-91 Medline клиникасы  

11 
Офтальмология, оның ішінде 

балалар 
Офтальмология курсы  

Курс меңгерушісі, м.ғ.д., 

профессор Ботабекова 

Турсунгуль Копжасаровна 

Жауапты ассистент Расулов 

Идрис Рашидович 

Расулов Идрис 

Рашидович  

+7-707-370-04-50 

Қазақ көз аурулары 

ғылыми-зерттеу 

институты 

 Педиатрия  
Педиатриялық пәндер 

кафедрасы 

Кафедра меңгерушісі, 

м.ғ.д., профессор 

Нугманова Айгуль 

Маратовна 

+7-701-577-84-93 

С. Ж. Асфендияров 

атындағы ҚазҰМУ 

«Ақсай» 

республикалық 

балалар клиникалық 

ауруханасы 

12 
Психиатрия, оның ішінде 

балалар 

Психиатрия, наркология, 

неврология кафедрасы 

Кафедра меңгерушісі, 

м.ғ.д., профессор 

Ешимбетова Саида 

Закировна 

+7-747-107-53-59 

Республикалық 

психикалық 

денсаулық ғылыми-

практикалық 

орталығы 

13 Отбасы медицинасы 
Жалпы дәрігерлік 

практика кафедрасы 

Кафедра меңгерушісі, 

м.ғ.д., профессор Лигай Зоя 

Николаевна 

+7-701-729-55-30 

Қалалық 

кардиологиялық 

орталық 

14 

Травматология және 

ортопедия, оның ішінде 

балалар 

Травматология және 

ортопедия курсы 

Курс меңгерушісі Дуйсенов 

Нурлан Болатович 
+7-701-204-01-69 

№ 4 Қалалық 

клиникалық аурухана 

15 
Урология және андрология, 

оның ішінде балалар 
Урология курсы  Курс меңгерушісі м.а.  

№ 4 Қалалық 

клиникалық аурухана 

 

 

 



РЕЗИДЕНТУРАНЫҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕСІ 

 

Оқу жылы: бірінші жыл 
 

Оқу, бақылау және басқа да іс-шаралар Өткізу мерзімі 

1 2 

Бағдарлау аптасы  24-31 тамыз 2020ж.  

Академиялық кезең  01 қыркүйек 2020ж. - 11 шілде 2021ж.  

Таңдау компоненті пәндеріне жазылу  22 наурыз 2021ж.-04 сәуір 2021ж. 

Аралық аттестаттау  12-18 шілде 2021ж.  

Жазғы семестр пәндеріне жазылу  12-18 шілде 2021ж. 

Демалыс  19 шілде 2021ж.-31 тамыз 2021ж.  

Жазғы семестр  19 шілде 2020ж.-30 тамыз 2021ж.  
 

Оқу жылы: оқуды жалғастырушылар  
 (3 жылдық оқу мерзіміндегі мамандықтар үшін 2 оқу жылы) 

 

Оқу, бақылау және басқа да іс-шаралар Өткізу мерзімі 

1 2 

Академиялық кезең  01 қыркүйек 2020ж.-11 шілде 2021ж. 

Таңдау компоненті пәндеріне жазылу  22 наурыз 2021ж.-04 сәуір 2021ж. 

Аралық аттестаттау  12-18 шілде 2021ж. 

Жазғы семестр пәндеріне жазылу  12-18 шілде 2021ж. 

Демалыс  19 шілде 2021ж.-31 тамыз 2021ж.  

Жазғы семестр  19 шілде 2021ж.-30 тамыз 2021ж. 
 

Оқу жылы: бітіруші 
 

Оқу, бақылау және басқа да іс-шаралар Өткізу мерзімі 

1 2 

Академиялық кезең  01 қыркүйек 2020ж.-11 шілде 2021ж.  

Бітірушілерді жұмыс орнына дербес бөлу  маусым 2021ж. 

Кеңес беру  12-14 шілде 2021ж.  

Қорытынды аттестаттау  15-27 шілде 2021ж.  

Резидентураны бітіргені туралы 

куәліктерді тапсыру  02-11 тамыз 2021ж. 
* күндер Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес демалыс күндерін ауыстырған кезде өзгертілуі 

мүмкін. 

Демалыс және мереке күндері 
1-2 қаңтар – Жаңа жыл; 

7 қаңтар – Рождество мерекесі; 

8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні; 

21-23 наурыз – Наурыз мейрамы; 

1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күні; 

7 мамыр – Отан Қорғаушы күні; 

9 мамыр – Жеңіс күні; 

6 шілде – Астана күні; 

20 шілде – Құрбан айт; 

30 тамыз –Конституция күні; 

1 желтоқсан – Тұңғыш Президент 

күні; 

16-17 желтоқсан – Қазақстанның 

Тәуелсіздік күні  

 

 

 



  
 

Оқу кестесі. Сабақтар оқу кестесі бойынша өткізіледі, ол сайтта орналастырылған 

және қосымша чаттарға жіберіледі. 

Оқу тобы. Оқу сабақтары үшін білім алушылар топтарға ұйымдастырылады. Топ 

резидентура бөлімі мен топ арасындағы байланысты қамтамасыз ететін старостаны 

таңдайды. 

Оқу процесін ұйымдастыру ережесі. Білім беру қызметін жоспарлау және басқару 

және студентке бағдарланған оқытуды жүзеге асыруға және білім беру сапасын 

арттыруға бағытталған оқу процесін тиімді ұйымдастыру мақсатында университетте 

Академиялық саясат әзірленді. Академиялық саясат қолданыстағы нормативтік 

құжаттарға сәйкес әзірленген және сайтта орналастырылған. 

 

1. Резидентура бағдарламалары бойынша оқыту формасы - күндізгі практикаға 

бағдарланған оқыту: 90% практикалық оқыту; 10% қашықтықтан оқыту 

технологияларын пайдалана отырып теориялық оқыту. 

2. Резидентура тыңдаушыларын клиникалық емдеу-профилактикалық мекемелерде 

жұмысқа жіберу үшін арнайы киім, ресімделген жеке медициналық кітапша және 

клиникалық базаның талаптарын сақтау қажет. 

3. Резидент-дәрігер лауазымы Денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының 

біліктілік сипаттамаларына ресми түрде енгізілген. 

4. Резидентура тыңдаушысының клиникалық жүктемесін кафедра белгілейді және 

оқу жылдары бойынша реттеледі. 

5. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын резидентура 

тыңдаушыларына мемлекеттік стипендия төленеді. Мемлекеттік стипендия оқудың 

барлық мерзіміне тағайындалады және оқудың барлық кезеңі ішінде аралық 

аттестаттау (емтихан сессиясы) нәтижелеріне қарамастан төленеді. 

6. Резидентурада оқу кезеңі мамандық бойынша өтілге кіреді. Сондықтан еңбек 

кітапшасының түпнұсқасын ұсыну қажет. Еңбек кітапшасының түпнұсқасы 



резидентура бөлімінде резидентурада оқудың барлық кезеңінде тіркеледі және 

сақталады. 

7. Резидентура тыңдаушысы оқудың барлық кезеңінде портфолио қалыптастырады. 

Портфолиоға кіреді: 

1) жеке оқу жоспары (ЖОЖ) 

2) сынақ кітапшасы 

3) күнделік 

4) жылдық есептер 

5) резидентурада оқу кезеңіндегі жетістіктері туралы ақпарат (болған жағдайда) 

(марапаттар, сертификаттар, конференция бағдарламалары, жарияланымдар 

тезистері, бейнематериалдар, алғыс хаттар, пациенттердің пікірлері және т. б.) 

8. Резидентура тыңдаушылары үшін кафедраның / курстың ғылыми жұмысына 

қатысу міндетті талап болып табылады. Портфолионы бағалау / ғылыми жобаны 

бағалау аралық бақылаудың бір түрі болып табылады. 

9. Университетте курстан курсқа ауысу үшін келесі GPA бекітілген (2020 ж. 28 

тамыздағы ҒК №1 хаттамасы): 

- 1-курстан 2-курсқа – 2,67 

- 2-курстан 3-курсқа – 3,0 

10. Оқудан шығарылған, бірақ резидентурада оқуын аяқтамаған резидентура 

тыңдаушыларына академиялық анықтама беру кезінде резидентурадан өткендігі 

туралы еңбек кітапшасына жазба енгізілмейді. 

11. Резидентурада оқуды аяқтаған резидентура тыңдаушыларына мемлекеттік 

үлгідегі құжат – резидентураны бітіргені туралы куәлік, транскрипт беріледі және 

еңбек кітапшасына жазба енгізіледі. 

 

БІТІУШІЛЕРДІ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУҒА ЖӘРДЕМДЕСУ 

1. Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде оқитын резидентура тыңдаушылары 

Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен мемлекеттік білім 

беру ұйымдарында және мемлекеттік медициналық ұйымдарда жұмыс істеуге 

міндетті. 
2. Осы тармақта аталған адамдардың жұмысты өтеу жөніндегі өз міндеттерін 

орындауына немесе жұмысты өтемеген жағдайда бюджет қаражатының шығыстарын 

өтеуіне мониторингті және олардың сақталуына бақылауды қамтамасыз ету білім беру 

саласындағы уәкілетті органның сенім білдірілген агентіне жүктеледі. 

3. Университетте жұмысқа орналасуға жәрдемдесу бойынша жұмысты Мансап 

орталығы жүзеге асырады. 

4. Жас мамандарды дербес бөлу жөніндегі комиссияның шешімімен жас 

мамандардың келесі санаттарына жұмыспен өтеу бойынша міндеттен босату 

ұсынылады: 

1) жұбайының (зайыбының) тұратын, жұмыс істейтін немесе қызмет өткеретін жері 

бойынша елді мекенде не жақын орналасқан елді мекенде бос орындар болмаған 

жағдайда; 

2) I және II топтағы мүгедектерге; 

3) одан әрі оқу үшін магистратураға, резидентураға, докторантураға түскен 

тұлғаларға; 

4) жүкті әйелдерге, үш жасқа дейінгі баласы (балалары) бар, сондай-ақ өз бетінше 

тәрбиелеп отырған тұлғаларға беріледі. 



5. Бюджет қаражаты есебінен оқытуға байланысты шығыстарды өтемей, жұмыспен 

өтеу бойынша міндеттер келесі жағдайға байланысты тоқтатылады: 

1) жұмыспен өтеу бойынша міндеттерді орындауға байланысты; 

2) тиісті құжаттармен расталатын білім алушының (жас маманның) қайтыс болуына 

байланысты; 

3) жұмыспен өтеу мерзімі ішінде I және II топтағы мүгедектік белгіленген жағдайда; 

4) тиісті НҚА тармағында қарастырылған жағдайларда жұмыспен өтеу бойынша 

міндеттен босатылуына байланысты. 

6. Жұмыспен өтеу бойынша міндетті орындамағаны үшін жас маман жоғарыда 

аталған жағдайларды қоспағанда, оны оқытуға байланысты бюджет қаражаты 

есебінен кеткен шығыстарды өтеуге міндетті. 

 

ЖАЗҒЫ СЕМЕСТР 

1. Жазғы семестр-резидентура тыңдаушылары үшін (бітіруші курсты қоспағанда) 

пән бойынша рұқсат беру рейтингі 50% кем, қайта қабылдау, басқа ЖОО ауысу 

немесе академиялық демалыстан оралу кезінде академиялық айырмашылықтары бар 

қосымша пәндерді оқығысы келетіндер үшін ұйымдастырылады. Жазғы семестр 

ұзақтығы 6 аптаға дейін ақылы негізде ұйымдастырылады. Жазғы семестрден өтуге 

ниет білдірген резидентура тыңдаушылары белгіленген тарифтерге сәйкес оқу үшін 

қосымша ақы төлейді. 

2. Жазғы семестр ректордың бұйрығы негізінде резидентура тыңдаушылары үшін 

ұйымдастырылады 

3. Жазғы семестрге келесі резидентура тыңдаушылары құқылы: 

 қосымша пәндерді оқығысы келетіндер; 

 пән бойынша рұқсат беру рейтингі 50 % кем тыңдаушылар; 

 қайта қабылдау, басқа ЖОО ауысу немесе академиялық демалыстан оралу 

кезінде академиялық айырмашылықтары бар тыңдаушылар. 

4. Академиялық қарыз 6 аптадан аспауы тиіс (324 акад.сағат). 

5. Резидентура тыңдаушылары келесі жағдайларда қосымша пәндерден өтуге 

құқылы: 

 резидентура тыңдаушысы академиялық қарыздарсыз келесі оқу жылына 

ауыстырылуы керек; 

 оқу тобы рентабельді болуы керек; 

 пәнді оқу мерзімі 6 аптадан аспауы керек. 

6. Жазғы семестрді рәсімдеу: 

 резидентура тыңдаушысы академиялық күнтізбеге сәйкес белгіленген мерзімде 

резидентура бөліміне жазғы семестрге қатысу ниеті туралы өтініш береді; 

 резидентура бөлімі үлгерім нәтижелері бойынша кураторлармен бірге 

резидентура тыңдаушыларының өтініштері бойынша шешім қабылдайды; 

 оң шешім қабылданған жағдайда резидентура бөлімі жазғы семестрдің кестесін 

жасайды және оны курация жөніндегі проректорда бекітеді; 

 резидентура тыңдаушыларымен қосымша келісім жасалады (резидентурада 

даярлау туралы шартқа), осы оқу жылына 1 сағаттың құны женсаулық сақтау 

саласындағы уәкілетті органмен келісіледі. 

7. Академиялық қарызды жою үшін резидентура тыңдаушысы оқу сабақтарының 

барлық түрлеріне қатысады және оқытушының бақылауымен оқу жоспарында 

қарастырылған, бақылаудың барлық түрлерін тапсырады. 



8. Жазғы семестрді ұйымдастыру, оқытушылар мен емтихан алушылардың құрамы, 

резидентура тыңдаушыларының тізімі тиісті бұйрықпен ресімделеді. 

9. Академиялық қарыз келесі оқу жылы басталғанға дейін 1 апта бұрын жойылуы 

керек. 

10. Жазғы семестр кезеңінде игерілген мамандықтың оқу жоспарының қосымша 

пәндері бойынша емтихандардың нәтижелері резидентура тыңдаушысының сынақ 

кітапшасына енгізіледі және келесі оқу жылының есебінде ұсынылады. 

11. Академиялық қарызы немесе басқа ЖОО-дан қайта қабылдау, ауысу немесе 

академиялық демалыстан оралу кезіндегі айырмашылық болған пәндер бойынша 

емтихандардың нәтижелері резидентура тыңдаушысының сынақ кітапшасына 

енгізіледі және ағымдағы оқу жылының есебінде ұсынылады. 

 

ТАҢДАУ БОЙЫНША КОМПОНЕНТ ПӘНДЕРІ (ЭЛЕКТИВТЕР) 

Электив (electus –бұл лат. «таңдаулы») - бұл оқу үшін міндетті пәндер, 

олардың бағытын білім алушы өз бетінше таңдайды. Бұл ретте таңдау бойынша 

пәндер оқу бағдарламасының міндетті пәндерін қайталамайды. 

Элективті пәндерді оқу субспециализация жолымен (бейіндік пәнді тереңдетіп 

оқыту) немесе қоғамдық немесе аралас пәндерді оқу жолымен (оқу жоспарының 

тізбесін кеңейту) жүруі мүмкін. Элективті пәндерді оқу соңғы оқу жылында 

жүргізіледі және 7 аптаны құрайды. Элективтерді таңдау кезінде элективті пәндер 

каталогын басшылыққа алады. 

Элективті пәндер каталогы-жоғары оқу орны өз бетінше айқындайтын және 

резидентура тыңдаушыларына таңдау бойынша оқу үшін ұсынылатын оқу 

пәндерінің тізбесін, олардың көлемін, бақылау формаларын қамтитын құжат. 

Таңдау бойынша компонентке жазылу-білім алушылардың оқу орны 

белгілеген тәртіппен элективті пәндерге алдын ала жазылу рәсімі. Жазба аралық 

аттестаттау (жазғы) кезеңінде жүргізіледі. 

 

ПАЙДАЛЫ АҚПАРАТ 

Резидентура бөлімі «бір терезе» қағидаты бойынша жұмыс істейді, яғни Сіз барлық 

сұрақтар бойынша бірінші кезекте бөлімге жүгінесіз. Университеттің басқа 

құрылымдарымен байланысты Сіз үшін резидентура бөлімі жүзеге асырады. 

Офлайн резидентура бөлімі түсіндіру және кеңес беру жұмыстарын сағат 14.00-ден 

кейін жүргізеді. Эл. пошта, мессенджерлер арқылы сұраныстар жұмыс күндері сағат 

9.30-дан 17.30-ға дейін қаралады. Резидентура бөлімі Абылай хан даңғылы, 51/53, 

711, 712-кабинеттерде орналасқан. Байланыс телефоны: 250-39-46, эл. пошта 

rezidentura@medkrmu.kz 

 

Степендия алу үшін банк картасы қалай және қашан ресімделеді? 

 «ҚазРесмедуниверситеті» МЕББМ «Halyk bank» банкімен жұмыс істейді. 

Егер сізде «Halyk bank» карточкасы болса, онда Сіз IBAN (20 таңбалы юникод) 

және жеке куәліктің көшірмесін қыркүйектің бірінші аптасында резидентура 

бөліміне тапсырасыз. 

Егер Сізде осы банктің карточкасы болмаса, онда Сіз рәсімдейсіз. Карточканы 

ресімдеу үшін жеке куәлік және оқу орнынан анықтама қажет. Оқу орнынан 

анықтаманы резидентура бөлімінде ресімдеу керек. Стипендия төлеуге арналған 

карточка банктің кез келген кеңсесінде 5 жұмыс күні ішінде ресімделеді. 



Карточканы ресімдегеннен кейін резидентура бөліміне IBAN (20 таңбалы юникод) 

және жеке куәліктің көшірмесін ұсыну қажет. 

 

 «Мен «ҚазРесмедуниверситеті» МЕББМ резидентурасында оқимын» 

деген анықтаманы қалай алуға болады? 

Резидентура тыңдаушылары анықтамаларды резидентура бөлімінің маманына 

тапсырыс береді және келесі күні түстен кейін алады. Алдын ала біліңіз: 

 анықтаманы талап ететін ұйымның нақты атауы («талап ету орны бойынша» 

анықтамалары берілмейді); 

 анықтама фирмалық бланкіде дайындалу керек пе; 

 Сіз қай ауданның ҚІБ (әскери комиссариат) тіркелгенсіз (№3 қосымшаны 

ресімдеу кезінде); 

 стипендия сомасы туралы ақпарат қажет пе (декларация толтырылған жағдайда) 

және т. б. 

Мұның бәрін Сіз анықтаманы алған кезде емес, оған тапсырыс беру кезінде 

хабарлану керек. 

Сізге ыңғайлы болу үшін Сіз анықтамаға электрондық пошта арқылы тапсырыс 

бере аласыз, хатта өз мәліметтеріңізді және анықтама талап етілетін орынды 

хабарлай аласыз. Және келесі күні түстен кейін сіз резидентура бөлімінен дайын 

анықтаманы ала аласыз. 

Старостаны таңдау. Староста-бұл топ үшін бәрін жасайтын адам емес, топ 

менеджері болып табылады. Старостаның міндеті – топ резиденттері мен 

резидентура бөлімі арасында өзара әрекеттесуді жүзеге асыру. Жедел жұмыс үшін 

түсіндіру және кеңес беру жұмыстары жүргізілетін, хабаламалар берілетін 

старосталар чаты құрылады. Сондықтан оқудың бірінші аптасында старостаның 

кандидатурасын (аты-жөні, телефон нөмірі және эл.поштасы) 

rezidentura@medkrmu.kz резидентура бөлімінің поштасына ұсыну қажет. 

Резиденттің ID картасы. 1 оқу жылынан бастап ресімделеді, оқудың барлық 

кезеңінде жарамды. Резиденттің ID картасы университеттің оқу ғимараттарына кіру 

үшін қажет. 

 


