
28 мая 2021 года, КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский 

коледж им.Д.Калматаева г. Семей» в режиме ZOOM  провел очередное 

заседание УМО по специальности «Лечебное дело».  

Были рассмотрены вопросы:  

1.  Практико-ориентированный подход в реализации дистанционного 

формата обучения из опыта Кокшетауского высшего медицинского колледжа   

2.  Комбинированный кейс урок по теме «Пневмония ассоциированная с 

короновирусной инфекцией COVID-19»  Электив  «Короновирусная  

инфекция  COVID-19» Актюбинский высший медицинский колледж им. 

Героя Советского Союза Маншук Маметовой.                                   

Очень интересно, насыщенно прошло заседание УМО.    

Мокрова И.И. – руководитель учебно-методического отдела Кокшетауского 

высшего медицинского колледжа   осветила информацию об обосновании и  

методологических подходах формата дистанционного обучения в 

Кокшетауском высшем медицинском колледже. Для медицинского 

образования полный переход на дистанционное обучение в период пандемии 

является некой проблемой в реализации практической части подготовки, 

поэтому необходимо конструктивно/прогрессивно  решать вопрос  адаптации 

очных практических  методик как практико-ориентированных и 

создавать/формулировать инструменты оценивания, тем самым  продвигая 

учебный процесс в интерактивном русле для эффективного формирования  

компетенций у обучающихся.  На примере собственного опыта была 

представлена клиническая ситуация, адаптированная в дистанционном 

формате, с примером эффективной реализации принятия решения 

конкретного обучающегося. 

Дыдыгина Е.О. – председатель ЦМК клинических дисциплин № 1, 

сделала акцент на организации контроля обучения, который  должен носить 

систематический характер и строиться на использовании различных форм 

контроля и оперативной обратной связи (рефлексии). Она представила 

коллегам собственный опыт оценивания заданий, который предусматривает: 

 тестирование в виде тестов с множественным выбором, открытые тесты, 

задания на соответствие, эссе, короткий ответ, вопрос на соответствие; 

 моделирование, решение и анализ  конкретных ситуаций, кейсов, 

динамических задач с вводной ситуацией, разработки  чек-листов.   

Затем ею был представлен собственный опыт проведения альтернативного 

варианта  объективного структурированного клинического экзамена в 

режиме online  на АИС MOODLE  с примером реализации трех этапов 

(станций) - тестирование, анализ клинической ситуации, задание по 

разработке и использованию  оценочного листа по различным аспектам 

консультирования пациента. 

Шайзадаева А.А. – заведующая кабинетом «Внутренние болезни»:    

продемонстрировала опыт формирования компетенций обучающихся в online 

формате ZOOM с помощью интерактивной программы виртуального 

пациента  - 3D-конструктор внутренних болезней «Боткин» с паритетными 

возможностями использования теоретического и практического модулей в 



рамках моделирования и определения/сопоставления по конкретной 

клинической ситуации. Далее была представлена информация по 

использованию линейных и разветвленных кейсов на платформе Open 

Labyrinth. 

По второму вопросу,  выступили преподаватели ГКП «Актюбинский 

высший медицинский  колледж имени героя Советского Союза Маншук 

Маметовой - Дементиевская Н.В, Шамсутдинова Э.М., Касымова А.Ж. 

Коллеги поделились опытом проведения интегрированного урока с 

элементами кейс-технологии .   Элективы дают возможность идти в ногу со 

временем и добавлять в учебный процесс важнейшие пути и методы 

применения знаний на практике.  Выбор данной тематики обусловлен 

социальной значимостью COVID-19, постоянным обновлением приказов, 

руководств, протоколов лечения.  Такие занятия позволяют выработать у 

студентов самостоятельное клиническое мышление, умение оказать первую 

неотложную помощь, самостоятельно принимать и реализовывать свои 

решения. Теория и практика не отделимы друг от друга. Теоретические 

знания обязательно должны быть закреплены практическими навыками.  

Данная методика проведения занятия позволяет даже на элективном 

предмете отработать и довести до автоматизма практические навыки и 

клиническое мышление студентов.  

 

 

 

 

 

 

2021 жыл 28 мамырда " Семей қаласының Д.Қалматаев атындағы 

мемлекеттік жоғарғы медицина колледжі"  ШЖҚ КМК ZOOM режимінде 

"Емдеу ісі"мамандығы бойынша ОӘБ кезекті отырысын өткізді. 

Отырыста мынандай мәселелер қаралды: 

1. Көкшетау жоғары медициналық колледжінің тәжірибесінен қашықтықтан 

оқыту форматын жүзеге асырудағы тәжірибеге бағытталған тәсіл 

2. "Covid-19 короновирустық инфекциясымен байланысты Пневмония" 

тақырыбындағы аралас кейс сабақ "Covid-19 Короновирустық инфекциясы" 

элективі «Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова атындағы Ақтөбе 

жоғарғы медициналық колледжі». 

ОӘБ отырысы өте қызықты өтті. 

Көкшетау жоғарғы медициналық колледжінің оқу – әдістемелік бөлімінің 

басшысы И.И. Мокрова Көкшетау жоғарғы медициналық колледжінде 

қашықтықтан оқыту форматының негіздемесі мен әдіснамалық тәсілдері 

туралы ақпарат берді. Медициналық білім беру үшін пандемия кезеңінде 

қашықтықтан оқытуға толық көшу дайындықтың тәжірибелік бөлігін іске 

асыруда қандай да бір проблема болып табылады, сондықтан күндізгі 

тәжірибелік әдістемелерді тәжірибеге  бағдарланған ретінде бейімдеу 

мәселесін сындарлы/прогрессивті шешу және сол арқылы білім 



алушылардың құзыреттерін тиімді қалыптастыру үшін оқу процесін 

интерактивті арнада ілгерілете отырып бағалау құралдарын 

құру/тұжырымдау қажет. Өз тәжірибесінің мысалында нақты білім 

алушының шешім қабылдауын тиімді іске асыру мысалымен қашықтықтан 

форматта бейімделген клиникалық жағдай ұсынылды. 

№ 1 клиникалық циклдық пәндер әдістемелік орталығының төрайымы Е.О. 

Дыдыгина жүйелі сипатқа ие және бақылау мен жедел кері байланыстың 

(рефлексия) түрлі нысандарын пайдалануға негізделетін оқытуды бақылауды 

ұйымдастыруға баса назар аударды. Ол әріптестеріне тапсырмаларды 

бағалаудың өзіндік тәжірибесін ұсынды: 

* бірнеше таңдау тестілері түріндегі тестілеу, ашық тесттер, сәйкестік 

тапсырмалары, эссе, қысқа жауап, сәйкестік туралы сұрақ; 

* нақты жағдайларды, кейстерді, кіріспе жағдаймен динамикалық 

міндеттерді модельдеу, шешу және талдау, чек-парақтарды әзірлеу. 

Содан кейін ол үш кезеңді (станцияларды) - тестілеу, клиникалық жағдайды 

талдау, пациентке кеңес берудің әртүрлі аспектілері бойынша бағалау 

парағын әзірлеу және пайдалану бойынша тапсырманы іске асыру үлгісімен 

Moodle ААЖ online режимінде объективті құрылымдалған клиникалық 

емтиханның балама нұсқасын жүргізудің өз тәжірибесін ұсынды. 

"Ішкі аурулар" кабинетінің меңгерушісі Шайзадаева А.А.: виртуалды 

пациенттің интерактивті бағдарламасы – нақты клиникалық жағдай бойынша 

модельдеу және анықтау/салыстыру шеңберінде теориялық және тәжірибелік 

модульдерді қолданудың тепе - тең мүмкіндіктерімен "Боткин" ішкі аурулар 

конструкторы көмегімен ZOOM online форматында білім алушылардың 

құзыреттілігін қалыптастыру тәжірибесін көрсетті. Бұдан әрі Open Labyrinth 

платформасында желілік және тармақталған кейстерді пайдалану туралы 

ақпарат ұсынылды. 

Екінші мәселе бойынша "Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова 

атындағы Ақтөбе жоғары медициналық колледжі" МКК оқытушылары - 

Дементиевская Н.В., Шамсутдинова Э. М., Касымова А. Ж. сөз сөйледі. 

Әріптестер кейс-технология элементтерімен кіріктірілген сабақ өткізу 

тәжірибесімен бөлісті . Элективтер уақытты сақтауға және оқу процесіне 

білімді практикада қолданудың маңызды жолдары мен әдістерін қосуға 

мүмкіндік береді. Бұл тақырыпты таңдау COVID-19 әлеуметтік 

маңыздылығына, бұйрықтарды, нұсқаулықтарды, емдеу хаттамаларын үнемі 

жаңартып отыруға байланысты. Мұндай сабақтар студенттердің өзіндік 

клиникалық ойлауын, алғашқы жедел көмек көрсету, өз шешімдерін өз 

бетінше қабылдау және іске асыру қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. 

Теория мен тәжірибе бір-бірінен бөлінбейді. Теориялық білім тәжірибелік 

дағдылармен бекітілуі керек. Сабақты өткізудің бұл әдістемесі элективті 

пәннің өзінде студенттердің тәжірибелік дағдылары автоматизмге дейін 

пысықтауға және клиникалық ойлауын жеткізуге мүмкіндік береді. 

 

 

 



 



 

 


