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1 бөлім. ПАСПОРТ  
Бағдарлама 
атауы 
 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина 
университетінің 2017-2021 жылдарға арналған 
стратегиялық даму жоспары 
 

Әзірлеу үшін 
негіздеме 
 

Стратегиялық даму жоспары келесі мемлекеттік 
стратегиялық құжаттар, нормативтік құқықтық актілер 
және бағдарламаларға сәйкес жасалды: 
1. Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 
«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ», 17.01.2014ж.; 

2. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «100 қадам» Ұлт 
жоспарын жүзеге асыру 5 институционалдық 
реформасы; 

3. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III 
Қазақстан Республикасының Заңы (09.04.2016ж. 
өзгерістер мен толықтыруларымен); 

4.  «Қазақстан Республикасында білім беруді 
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы». Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 
желтоқсандағы №1118 Жарлығы; 

5.  «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 
саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 
«Денсаулық»мемлекеттік 
бағдарламасы».Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы №176 
Жарлығы; 

6. «Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық 
- инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік 
бағдарлама». Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 
Жарлығы; 

7. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің 2014 – 2018 жылдарға арналған 
стратегиялық жоспары». Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 26 наурыздағы № 258 
қаулысы. 

8. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған 
стратегиялық жоспары» бекіту жөніндегіҚазақстан 
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Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 729Жарлығы; 

9. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрлігінің 2017 - 2021 
жылдарға арналған стратегиялық жоспары» бекіту 
жөніндегі Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 
жылғы 26 желтоқсандағы № 1104 Жарлығы; 

10. «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 
саласын дамытудың 2016 – 2019 жылдарға 
арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын 
іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары». 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 
16 наурыздағы № 143 қаулысы. 
 

Әзірлеушілер  
 

• Ректордың м.а., бірінші проректор, м.ғ.д., профессор 
Н.К.Хамзина 

• Атқарушы проректор, м.ғ.д., профессор 
К.Н.Муканов 

• С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың 
Корпоративтік дамыту, стратегия және тәуекелдерді 
басқару  басқармасы. 

 
Мақсаты 
 

Денсаулық сақтаудың ұлттық жүйесінің қажеттілігіне 
және ұлттық білім мен әлеуметтік мәдени орта және 
қазіргі заманның сын-тегеуріндері талаптарына жауап 
беретін, жоғары медициналық білім беру жүйесінде 
жаңа үлгідегі университетті құру. 
 

Міндеттері 
 

• Жобалық менеджмент пен стратегиялық 
принциптерді және корпоративті басқыруды енгізу 
бойынша мемлекеттік саясатқа сүйеніп, сондай-ақ, 
жоғарғы білім беруді дамытудың негізгі 
халықаралық трендіне сәйкес, «Назарбаев 
Университеті» тәжірибесін есепке ала отырып 
университетті жетілдіру.     

• Халықаралық академиялық рейтинг, аккредитация, 
халықаралық ұйымдардың мүшлігін қосқанда, 
сыртқы тәуелсіз бағалау және тану бойынша үздік 
көрсеткіштерге қол жеткізу.  

• Стратегиялық серіктестермен ынтымақтастықта 
дәрігерлер мен мейірбикелерді дайындауда білім 
беру үдерісін өз бағдарламалармен қамтамасыз ету.    

• Іргелі ғылыми бағыттар бойынша ғылыми-зерттеу 
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жобалар мен бағдарламаларды іске асыру, оларды 
білім беру, өз университет клиникаларында 
клиникалық тәжірибеге, сонымен қатар ғылыми-
тәжірибелік консорциум шеңберінде қолданылуын 
қамтамасыз ету.       

• ЖОО басқаруда және оны ұйымдастыруда заман 
талабына сай ақпараттық технологияларды қолдану 
мен дамыту, клиникалық қызметтерді, ғылыми-білім 
беру үшін үздік жағдайлармен қамтамасыз ететін 
заманауи инфрақұрылымды қалыптастыру. 

• Университет қызметкерлері мен білім алушылардың 
денсаулығын қорғау, әлеуметтік көмекпен 
қамтамасыз ету, студенттердің әлеуметтік 
жауапкершілігі, патриоттық тәрбиесі мен азаматтық 
белсенділігін қалыптастыру бойынша кешенді 
шараларды жүзеге асыру.    
 

Іске асыру 
мерзімдері 
 

2017-2021 жж. 
 

Нысаналы 
индикаторлар 

 

• 2017 ж. ұйымдық-құқықтық нысанды өзгерту 
(бейкоммерциялық ұйымға өту);  

• 2021 ж. ЖОО-ның автономиясы (ұйымдық, қаржылық, 
академиялық, кадрлық); 

• Ұлттық рейтингтерде көшбасшылық позиция; 
• 2020ж.(топ 500-550)  QS халықаралық рейтингіне 

кіру;  
•  Жетекші отандық және шет елдік университеттермен 

стратегиялық серіктестік; 
• 2019 ж. бастап шет елдік серіктестермен біріккен 

білім беру бағдарламаларын жасау;  
• 2020 ж. бастап  білім беруді, ғылыми зерттеулерді 

және клиникалық көмекті біріктіретін, Денсаулық 
сақтаудың және Ғылымның Академиялық жүйесі 
ретінде  халықаралық аккредиттеуге дайындалу.  

• 2020 ж. бастап зерттеу университеті 
бағдарламаларын жасау; 

• 2017 ж. бастап  ҚазҰМУ базасында ғылыми-білім 
беру-тәжірибелік консорциум құру.  

 
Қаржыландыру 
көздері  
 

• республикалық бюджет; 
• мемлекеттік-жеке меншік серіктестік қаражаттар; 
• келісім-шарт бойынша мекеме, кәсіпорын және 

ұйымнан келіп түскен қаражаттар; 
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• халықаралық ғылыми және білім беретін қорлар мен 
ұйымдардан бөлінген арнайы қаражаттар;  

• Университеттің өз қаржысы; 
• демеушілердің көмек жарналары, жеке және заңды 

тұлғалардың ерікті қайырымдылығы, меценаттық. 
• басқа да қаржы көздері;  
• ғылыми бағыттағы ғылыми жобалардан келетін 

кірістер. 
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2 бөлім. КІРІСПЕ 
Қазақстан Республикасын  дамытудағы басымдықтардың арасында, 

ұлттық қауіпсіздік, ішкі саяси тұрақтылық және қоғамның топтасуымен қатар 
«Қазақстан-2050»стратегиясында айқындалғандай,  экономикалық өсу, 
денсаулық, білім беру және азаматтардың әл-ауқаты көрсетілген. «Қазақстан 
Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың2016- 2019 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» көрсетілгендей, әлемдік 
кезеңде «ғаламдық талаптар... білім және ғылым өзгерістердің алдыңғы 
қатарында тұруы тиіс». 

Қазақстанның қазіргі таңдағы әлеуметтік-экономикалық дамуы 
халықаралық қоғамдастыққаенуіменжайғасуы, экономикалық және саяси 
байланыстардың серпінді дамуының кеңеюі, ақпараттық ағындардың және  
жоғары технологиялық үдерістердіңжылдам қарқынмен өсуімен 
сипатталады.Бұл, өз кезегінде, мамандарды дайындауда және оқытушылық 
құрамның біліктілігін сапасына қойылатын жоғары талаптар, білім беру 
саласындабәсекеге қабілеттіліктің өсу шарттары тұрғысынан ЖОО 
қойылатын талапардың жоғары болуы. Сол мезетте өзінің даму бағытын 
және жүзеге асыру тәсілдерінтаңдауда ЖОО дербестікке беталысы 
күшейюде, ЖОО-ға мемлекеттің көзқарасы өзгеруде. Мұның бәрі оқу орнын 
басқару міндеттеріменоның дамуына көптеген факторлардың 
тұрлаусыздығын қиындатады. Мұндай жағдайда басқарудың тиімді 
жолдарын таңдауда оқу орнына деген жауапкершілік ұлғаяды және білім 
беру мекемесін басқару жүйесімен байланысты сұрақтардың өзектілігі 
артады.  

Заман талабына сай жоғары білім алу кең ауқымда сипат алуына орай, 
бәсекеге қабілеттілікті қаматамасыз ететін, білім беру қызметінің тиімділігі 
және басқарудың сапасын үнемі арттыру оқу орнындарының алдына қойған 
басты міндеттердің бірі болып табылады. Перспективалық білім беру 
жүйесін қалыптастыруда ең маңызды міндеті болып табылатын ҚазҰМУ  
бәсекелік стратегияның алдына білім беру қызметін тиімді басқару  
жүйесінқұру мен сапасына бағдарлануды қояды. 

Университеттің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық 
жоспарындаМемлекет басшысы алға қойған – «сапабойынша және қоғамның 
сауалына қолжетімділік пен экономиканың қажеттіліктеріне жауап беретін, 
бәсекеге қабілетті және ұтқыр білім беру жүйесін құру»сондай-ақ, ҚР 
денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 
«Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасында айқындалған бағыт «қол 
жеткізілген нәтижелерді бекіту мен дамытуға және денсаулық сақтау 
мәселесіндегі проблемаларды жаңа сын-тегеуріндерге сәйкес 
шешу»міндеттін іске асыру жөніндегі тактикалық іс-қимылдар айқындалған.  
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3 бөлім.МИССИЯ МЕН БОЛАШАҒЫ 
 

МИССИЯ 
Қоғамды дамытуға және адамдардың өмір сүру сапасын жақсартуға ең 

жоғары үлес қосатын, 21-ші ғасыр талабына сай Қазақстан және әлем үшін 
денсаулық сақтаудыңкәсіби мамандарын дайндауды жүзеге асыру. 
 

БОЛАШАҒЫ 
Академиялық, клиникалық, ғылыми және инновациялық қызметтіңүздік 

әлемдік тәжірибелерін біріктіруші және ел мен аумақта денсаулық сақтаудың 
озық дамуын қамтамасыз ететін, ҚазҰМУ-дың Денсаулық сақтау мен 
ғылымның Академиялық жүйесі (ДСҒАЖ). 
 

4 бөлім. ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ,  
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР  

 
НЕГІЗГІ БАҒЫТТАР 

 
1. Миссия мен болашақты іске асыру үшін тиісті орта мен мәдениетті 

құру 
1.1.  Бағытталған құндылықтар қағидаларының құрылған қызметтерді 

ұйымадастыру, ЖОО басқару жүйесін дамыту 
1.2. ITдамыту 
1.3.  Инфрақұрылымды дамыту 
1.4. Адам ресурстарын дамыту  
1.5. Қаржылық менеджментті дамыту  

 
2. Академиялық қызметті интернационалдандыру және білім 

алушыларды дамыту  
2.1. Академиялық қызметті басқаруды дамыту  
2.2.  Білім беру бағдарламалары мен технологияларды жетілдіру 
2.3. Профессорлық-оқытушылық құрамның әлеуетін көтеру 
2.4. Білікті студентті қалыптастыру 

 
3. ДСҒАЖқалыптастыру  

3.1.  ДСҒАЖбасқару және саясаты 
3.2. Медициналық көмек көрсету 
3.3. Ғылыми-зерттеу қызметі 
3.4. Денсаулық сақтау секторымен өзара әрекеттестік 

 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР 

 
1. Корпоративті басқару және ЖОО автономдау 
2. Үздік отандық және халықаралық тәжірибеге негізделген академиялық 

қызмет 
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3. Осы салада көшбасшы -  стратегиялық серіктестік қатысуымен 
құрылған,ДСҒАЖ 

 
5 бөлім. АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ 

 
5.1 УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ  

 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 

(ҚазҰМУ) 1930 жылы 10 маусымында РКФСР ХКК шешімімен негізі 
қаланған Қазақ Автономиялы Кеңестік Социалистік Республикасындағы  
тұңғыш және жетекші медициналық жоғары оқу орындарының бірі. 
Медициналық институттың директоры болып, қазіргі күнде есімі 
Университет атына айналған, Әскери-медициналық академиясының 
(Петербург қ-сы)түлегі Санжар Жапарұлы Аспандияров тағайындалды. 

1981 жылы Қазақ мемлекеттік медицина институты кадралар дайындау 
және ғылымға қосқан үлесі үшін Еңбек Қызыл Ту орденімен марапатталды. 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтің 5 шілде 2001 
жылғы № 648 «Жекелеген мемлекеттік жоғары оқу орындарына ерекше 
мәртебе беру туралы» университет ұлттық статусына ие болды. 2011 жылы 
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ әлемдегі инновациялық бағдарланған 
университеттер ондығына енді. Университет дүниежүзілік Медициналық 
білім беру Федерациясының «Авиценна» медициналық мектебінің 
Директориясына және ЮНЕСКО-ның Университеттердің Халықаралық 
анықтама кітабына енгізілді. 

Қазіргі таңда ҚазҰМУҰлттық институционалдық және 
мамандандырылған аккредиттеуден өтті, қорытындысы бойынша АРТА және 
БСҚА агенттіктерінде барлық үш деңгей бойынша барлық 40 білім беру 
бағдарламалары аккредиттелді. Жыл сайын қатарынан ҚазҰМУ және 
медициналық жоо және ҚР университеттерінің (АРТА, БСҚА)білім беру 
бағдарламаларының Ұлттық академиялық рейтингінде университеттің білім 
беру бағдарламалары бірінші орын алады.   Еуропалық стандартқа (Standards 
and Guidelines for quality assurance in the European higher education area)қатаң 
сәйкес Еуропалық ғылыми-өнеркәсіп палатасымен өткізілетін, жоғары оқу 
орындардың халықаралық рейтингіндеARES-2016 (Academic Ranking of 
World Universities-European Standard), ҚазҰМУ 2014 жылдан бастап  үш жыл 
ішінде Қазақстан жоо арасында « А+ категориясымен: оқытудың, ғылыми 
қызметтің жоғары сапасы және жұмыс берушілермен  түлектердің сұранысы 
(High quality performance)».3-ші орын алып келеді. ҚазҰМУ веб-сайты  ҚР 
медициналық жоо арасында  бірінші орын және Қазақстандық жоо арасында 
2015 және 2016 жылдары 4-ші орын алады.ҚазҰМУ ISO-9001:2008  
халықаралық стандартына сәкес   SGS Group компаниясымен 
сертификатталған (СМЖ, сертификат 2017 жылға дейін жарамды).  2013, 
2014, 2015 ж.ж. ҚазҰМУ Ұлттық бизнес рейтингтің «Сала көшбасшысы» 
медалімен марапатталды.2015 ж. АМСК бойынша  ДДСҰ-ның Еуропалық 
бюроның  геграфиялық қашықтықтағы кеңсесі ашылды.  
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Автономдықты көтеру және қаржыны басқару айқындығы мақсатында 
корпоративтікті басқару қағидалары енгізілді, Байқаушы Кеңес 
құрылды.Әрдайым Сапа бойынша Кеңес, Этикалық кеңес,  Ғылыми Кеңес, 
Клиникалық Кеңес, Академиялық Кеңес, Экономикалық Кеңесжұмыс істейді. 

Қазіргі кезде ҚазҰМУ-да 9215 оқушылар білім алуда, оның ішінде 6818 
бакалаврлар, 1819 интерндер, 385 резиденттер, 119 магистранттар, 74 PҺD 
докторанттар. 2015-2016 оқу жылында бітірушілердің саны 1487 құрады. 
Оқушылар контингенті әлемнің 15 елінен 32 ұлтты құрайды.  2016 жылы 
жұмыспен қамту көрсеткіші 83,2% құрайды. 

Университетте ПОҚ контингенті Медицина ғылымдарының 
докторымен – 242 адам, PҺD докторанттар – 7 адам,  медицина 
ғылымдарының кандидаты – 495, магистранттар – 91 адам көрсетілген. 
Академиктер – 7 адам, екі адам профилактикалық медицина академия және 
жаратылыстану ғылымдары академияның мүшесі, 15 халықаралық 
академияның мүшесі, 15 мемлекеттік сыйлықтың иегері, 15 «ҚР үздік 
оқытушысы» атағының иегері. 2015-2016 оқу жылы дәреже пайызы 53% 
құрайды. 

Университет денсаулық сақтау және фармация аумағындағы жоғары 
білікті бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға арналған. Даярлау жоғары 
білім беру деңгейлерінің бакалавр, интернатура, резидентура, магистратура, 
PhD-докторантура жәнеҚР Мемлекеттік мамандықтар Жиынтық 
Классификаторы бойынша 40 мамандықта жургізіледі.  

Одан басқа, мемлекеттік медициналық кадрлерді даярлау және қайта 
даярлау қосымша кәсіби білім беру бағдарламалары бойынша жүзеге асады. 

Қазақстан Республикасы біліктіліктің Ұлттық шеңберінің талабына 
сәйкес 5В130100 «Жалпы медицина», 5В130200 – «Стоматология», 5В110300 
«Фармация», 5В074800 «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» 
мамандықтары бойынша бакалаврлар және интерндердің біліктілік 
сипаттамасы жасалды. 

2015-2016 ж.ж. ҚазҰМУ-дың университет-серіктестіктерімен 
докторанттар мен магистранттардың ғылыми тағылымдама бағдарламалары: 
Санкт-Петербург химия-фармацевтика академиясы (Ресей), Гданьск 
Медициналық Университеті (Польша), Люблин Медициналық Университеті, 
соның ішінде 5 магистратура «6М074800–Фармацевтикалық өндіріс 
технологиясы»мамандығы бойынша,  3 докторантура «6D110400–Фармация» 
и «6D074800-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандықтары 
бойынша жүзеге асырылуда. 

2015-2016 оқу жылы кафедраның 30%оқу үдерісіне инновациялық 
білім беру технологияларын енгізді (187 енгізу актілері). 

ҚазҰМУ  Болон үдерісінің ұстанымдарын жүзеге асыру бойынша 
міндеттерін өзіне қабылдап, ҚР БҒМ және ҚР ДСМ  қолдауымен 2011 
жылдан бастап  «Білім алушылардың академиялық мобильділігі» және 
«ҚазҰМУ визитинг-профессоры» бағдарламаларын жүзеге асыруда. Осы 
бағдарламаны жүзеге асыру, білім беруді интернационалдандыру және  
әлемдік білім беру кеңістігіне бірігу,  әлемнің жетекші университеттерінде 
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немесе шақырылған шетелдік ғалымдарменҚазҰМУ білім алушыларын 
оқытудазаманауи педагогикалық технологияны пайдаланумақсаты болып 
табылады.Жоо-серіктестіктерімен студенттердің академиялық айрбасы 
бойынша іс-шаралар жүзеге асырылды. 2015 жылы ішкі мобильділіктің 
шығуы бойынша білім алушылардың саны  447 студентті құрады, 2016 жылы 
24,  2015 жылы ішкі мобильділіктің кіруі бойынша 54 студент қатысты, 2016 
жылы – 25, академиялық мобильділік бағдарламасына қаржыландырудың 
қысқартылғанына байланысты, ішкі мобильділіктің шығу көрсеткіші 2014 
жылмен салыстырғанда 178-ден 25-ке дейін төмендеді.  

Ішкі және сыртқы мобильділіктің шығуы бойынша білім алушылардың 
саны 2015 жылы 663, 2016 жылы 33құрады, академиялық мобильділік 
бағдарламасына қаржыландырудың қысқартылғанына байланысты 
көрсеткіштер төмендеді. 

2016 жылдың жарты жылдығында ҚазҰМУ-ға 16 шақырылған визитинг-
профессорлар, 2015 жылы 80келді, елдегі экономикалық жағдайға 
байланысты визитинг-профессорлардың саны қысқартылды.  Қызметтің 
нәтижесі бойынша  бірлескен 5 түрлі оқу және әдістемелік әдебиет, 24 мақала 
шығарылды, оқу үдерісіне 7 инновация енгізілді. Визитинг-профессор 
бағдарламасының географиясы әртүрлі және мынандай елдерді қосады: 
АҚШ, Канада, Ұлыбритания, Ирландия, Дания, Австрия, Испания, Италия, 
Израиль, Жапония, Тайвань, Сингапур, Литва, Словакия, Хорватия, 
Порльша, Чехия, Ресей, Украина, Беларусь, Молдова, Грузия.  2016 жылы 
ПОҚ-тың академиялық мобильділік бағдарламасы бойынша ҚазҰМУ-дың 2 
оқытушысы шетелге шықты. 

ҚазҰМУ  әлемнің 43 елінің 116 медициналық жоо-мен және ғылыми 
ұйымдарымен студенттер мен оқытушыларды айырбастай отырып 
халықаралық қарым-қатынас белсенді дамытуда. 25.08.2016 жылы ҚазҰМУ 
және Duke University (АҚШ) арасында стратегиялық серіктестік жөнінде  
қызмет көрсетуге келісім-шартқа қол қойылды.  ҚазҰМУхалықаралық 
Ассоциациялардың мүшесі болып табылады: Халықаралық Университеттер 
Ассоциациясы(IAU),Еуропалық Университеттерассоциациясы(EUA), 
Халықаралық фармацевтикалық федерациясы (FIP), Еуропалық 
стамотологиялық білім беру ассоциациясы (ADEE),фармация факультетінің 
Еуропалық ассоциациясы(EAFP),  Сібірлік Ашық Университет 
ассоциациясы, Еуропадағы медициналық білім берудің ассоциациясы 
(AMEE),  Еуропадағы медициналық мектептің 
ассоциациясы(AMSE),Еуропалық аумақтағы қоғамдық денсаулық сақтау 
мектебінің ассоциациясы (ASPHER),Университеттердің еуразиялық 
ассоциациясы (EAU), Еуропалық жүйедегі Биомедицина және медицина 
ғылым бойынша PhD білім беру ұйымы (ORPHEUS). 

Назарбаев Университетінің тәжірибесі бойынша Корпоративтік басқару 
енгізілуде. ҚазҰМУ-дың 6 қызметкері Назарбаев Университетінің базасында 
«Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыру» тақырыбында оқытудан өтті. 
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ҚазҰМУ базасында  2014 ж.   Республикалық ғылыми-медициналық 
Қазақстан кітапханасы (РҒМҚК) орналасқан, КСРО Денсаулық сақтау халық 
комиссариатының 1939 жылы 29 мамырында №351 бұйрығы  бойынша 
құрылған. 2014 ж. ҚазҰМУ кітапханасымен біріктірілді және қазіргі кезде 1,5 
млн. қоры және  «КАБИС» автоматтандырылған ақпараттық-кітапханалық 
жүйесі бар С.Ж.Асфендияров атындағы Ғылыми кітапхана аталды. Орташа 
кітаппен қамтамасыз ету бір студентке 154 дананы құрайды. Кітапханада 8 
шетелдік электронды  ресурстарға кіру мүмкіндігі ұйымдастырылған 
(«Thomson Reuters»; «SpringerLink»; «Polpred.com»; Кокрон кітапханасы; 
«EIsevier»; EBSCO; Registration.Remote access; РМЭК). 

ais.kaznmu.kz оқу порталын, Moodledis.kaznmu.kz қашықтықтан оқыту 
жүйесін қосатын «ҚазҰМУ ААЖ» жұмыс істейді. Университет кең жолақты 
интернетке қолжетімділкпен қамтамасыз етілген. Университетте барлық 
қызметкерлер мен студенттерге  @kaznmu.kz доменімен Google 
корпоративтік поштасы ашылған.   

Ғылыми-зерттеу қызмет медициналық ғылымның басым бағыттарын 
есебінен университеттің ғылыми-медициналық зерттеулерін дамыту 
стратегиялық жоспарына сәйкес университеттің профессорлық-оқытушылық 
құрамымен, PhD-докторанттармен, магистранттарменөткізіледі. ҚазҰМУ-да 
ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру бойынша ғылым-техникалық жобалар 
(2016 жылға жалпы сома 72 млн.теңгені құрады); жооішілік жобалар және 
инновациялық ғылыми мектептер (180 млн.теңге шамасында), сонымен 
қатарбасқа дереккөздерден ғылыми-техникалық жобалар жүзеге асырылуда. 

Б.Атчабаров атындағы іргелі және қолданбалы медицинаның ҒЗИ 
базасында үш мыңнан аса білім алушылар жұмылдырылған, оның ішінде 
жақын және алыс шетелдегі, ҚР жоо-ларында  ҚазҰМУ-дың 46 студенті 
халықаралық олимпиада және ғылыми жұмыстардың конкурсының 
жеңімпаздары болған клиникалық-эксперименттік зертханада, ғылыми 
клиникалық-диагностикалық зертханада және «Ұжымдық қолдану 
орталығы» ғылыми зертханасында  108 ғылыми студенттік үйірме құрылды. 
2016 жылы С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 40 ғылыми-зерттеу 
жобалары жасалуда, жүзеге асырылуына 168 білім алушы жұмылдырылған, 
соның ішінде: 20 PhD докторант, 12 магистрант, 8 резидент, 10 интерн  және 
118 студент. 

20 ҚР инновациялық патенті, 2 ҚР патенті,2 авторлық құқық объектісіне 
мемлекеттік тіркеу құқығы туралы куәлігібар. Тәжірибелік денсаулық 
сақтауға 99 енгізу актілері жасалды. ҚазҰМУ ПОҚ санынан 606 қызметкер 
әр түрлі ғылыми іс-шараларға қатысты, соның ішінде халықаралық деңгейде 
455, республикалық деңгейде 86 және университет деңгейінде 65. 2015-2016 
оқу жылы Университеттің ПОҚ және қызметкерлерімен 207 іс-шаралар 
өткізілді, оның ішінде халықаралық деңгейде 67, республикалық деңгейде 34 
және университеттік деңгейде 106.  Нөлдік емес импакт-фактормен рейтингті 
журналдарда 304 ғылыми жарияланым және  ҚР БҒМ білім және ғылым 
саласындағы бақылау комитетімен ұсынылған басылымда 606 ғылыми 
журналжарияланды. 
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ҚазҰМУ қызметкерлері жарияланымдарынан дәйексөз алу саны соңғы 3 
жылда 711 дәйексөз алуды құрады, соның ішінде 11 ғылыми жұмыс 8-реттен 
аса дәйексөз келтірілді (Web of Knowledge - 103, Scopus - 236, Google Scholar 
- 257, РҒДИ - 75, басқалар (Research Gate, Biosis Citation Index) – 40). 2015-
2016 оқу жылы  Жергілікті этикалық комиссиямен ҒЗЖ 113 құжаты қаралды, 
оның ішінде: Жооішілік ҒТЖ – 31 (оның ішінде: 1-қабыл алынбады, 1- 
кейінге қалдырылды); ҚР БҒМ ҒТЖ – 2; халықаралық ҒТЖ – 1; ҒТЖ ( 
мемлекеттік-жекеменшік серіктестік) – 1; докторлық диссертация (PhD) – 23; 
магистрлік диссертация – 46 (оның ішінде: 1-қабыл алынбады);  ҒЗЖ 
кафедралары – 6 (оның ішінде: 2- кейінге қалдырылды);  ҒЗЖ бастамасымен 
– 2; СҒЗЖ – 2; хаттамаға  түзету енгізу – 4; ағымдағы жобаға есеп – 3; жаңа 
әдістің енгізу актілері – 12 (оның ішінде: 3-кейінге қалдырылды). 

Ұйымдастыру-тәрбиелік жұмысты үйлестіруді студенттердің әлеуметтік-
мәдени құзіретін дамыту департаменті жүзеге асырады. 2015-2016 оқу жылы 
студенттер мен оқытушыларға  ПОҚ және студенттердің қатысуымен  700 
аса әлеуметтік-мәдени іс-шаралар ұйымдастырылды және өткізілді. 2013 ж. 
қыркүйекте корпоративтік мәдениетті, дәстүрді және адамгершілік 
құндылықтарды қалыптастыруға мүмкінді туғызатын ҚазҰМУ студенті, 
оқытушы және қызметкердің ар-намыс кодексінің жаңа редакциясы бекітілді. 

Толеранттық, ізгілік, отаншылдық, жоғары мәдениет және көшбасшы 
сапаны қалыптастыратын және дамытатын «ҚазҰМУ түлегінтұлға ретінде 
қалыптастыру моделі»  жүзеге асырылуда. Әр бір факультетте «Студенттік 
декан» және «Факультеттердің студенттік үкіметі» қызметі 
ұйымдастырылған. 2014 ж. 34 ұлттың өкілдерін біріктіретін Медициналық 
жастардың Қазақ Ұлттық Ассоциациясы (KazMSA) құрылды; 05.03.2016ж. 
бастап KazMSAIFMSA(International Federation of Medical Students 
Association) Ассоциациясының мүшесі болып таңдалды. 2015-2016 оқу жылы 
студенттік әлеуметтік қолдау 93 млн. 970 мың тг. көрсетілді.  

Емдік-диагностикалық қызмет. Университеттің  жеке меншік көп бейінді 
клиникалары бар: Білім беретін клиникалық орталық және Ішкі аурулар 
клиникасынан тұратын Біріккен Университеттік клиника; Стоматология 
Институты; «Ақсай» Университеттік клиникасы, сондай-ақ ҚР ДСӘДМ № 
157 бұйрығына сәйкес келісім-шарт негізінде клиникалық база ретінде 
Алматы облысы және ҚР сегіз аумағы, Алматы қаласының 142 медициналық 
ұйымдарынқолданады. 

Біріккен Университеттік клиника 2015-2016 оқу жылы Университеттік 
клиника желілері қызметінің менеджментін жетілдіруде жоспарлы жұмыс 
өткізді. Біріккен Университеттік клиниканың 115 төсек орны бар (Диабет 
орталығы – 65 төсек, неврология және ауруды емдеу орталығы – 20 төсек, 
ЛОР орталығы – 10 төсек, Гепатология орталығы – 20 төсек, Соматикалық 
орталық – 10 төсек). Клиникада алғашқы медико-санитарлық, 
консультациялық-диагностикалық, соның ішінде тіркелген халыққа 
01.09.2015 жылы  студенттік жастар санынан 14 273 адам және 01.08.2016 
жылы 15 025 адамғамамандандырылған көмек көрсетіледі. Қызмет 
көрсетілуде халық санының артуы, 2015 жылы 15 қыркүйекпен 15 қараша  
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кезеңінде еркін тіркеу шеңберіндеҚұрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық 
консерватория студенттерінің тіркелуіне байланысты (600 студент).  

АМСК орталығымен  жыл сайынғы алдын алу мақсатымен тексерумен 
15942 адам қамтылды, 5 858 адамның ауруы анықталды (36,7%), оның ішінде 
3 952 (67,4%) сауықтырылды, қаралғандардың санынан диспансерлік есепке 
алынғандар 385 (2,4%). 

Медициналық пункті базасында, университеттерге қызмет көрсететін 
(ҚазҰМУ, АЭБУ, РМК және ҚҰК ) жатақхананың денсаулық сақтау 
орындарында  студенттер анонимді түрде психологтың кеңесін ала алатын, 
сенім және психологиялық жеңілдену бөлмесін ұйымдастырылды, 2015 
жылда 116 кеңес, 2016 жылдың жарты жылдығында 128 кеңес берілді. 

АМСК орталығында 6 денсаулық мектебі жұмыс істейді: қант диабеті, 
артериялы қысымның көтерілуі және ЖИА, бронх демікпесі, тиімді 
тамақтану және салауатты өмір салты, мінез-құлық тәуекелі мектебі және 
Ламаз мектебі. 

2015-2016 оқу жылы денсаулық мектебінде 7520 адам конультациядан 
өтті, 2 205 адам жеке адамды оңалту жоспары бойынша оқытудан өтті. 
Мемлекеттік тапсырыс аясында 2 358 емделуші емделді. Ақылы түрде 973 
емделуші ауруханаға жатқызылды. 

Қаржы секторы. Университет республикалық бюджет (мемлекеттік 
тапсырыс) есебінен, ғылыми-зерттеу жұмыстардан, және басқа ақылы 
қызмет, ақылы білім беру қызметін ұсыну, жатақханада тұрған үшін төлем, 
шарт негізінде біліктілікті арттыруда төлем, ақылы медициналық қызмет 
үшін төлем және т.б.қаржыландырылады. 
 

2015-2016 ж. кезеңіне табыстардың талдауы, мың теңге 

Атауы 
2015 

(мың.теңге) 
2016 

(мың теңге)жоспар 
Жалпы табыс (мың теңге) 11 456 440,45 12 382 419,7 

Соның ішінде: 
Бюджет 9 217 104,49 9 623 196,8 
Бюджеттен тыс 2 289 335,96 2 759 222,9 
 
 

2015-2016 ж. шығыс құрылымы, мың теңге 

 
 

Атауы 2015 
(мың.теңге) 

2016 
(мың теңге) жоспар 

Затраты на оплату труда 4 920 620,60 5 483 536 
Негізгі құралдарды сатып алу 604 490,64 517 600 
Күрделі және күнделікті жөндеу 241 235,10 174 774,40 
Академиялық мобильділік және 
шақырылған шетел ғалымдары 

148 922 171 734,2 

Білім алушыларға әлеуметтік 
көмек 

61 921 912 75 088,2 
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5.2.УНИВЕРСИТЕТІҢСЫРТҚЫ ЖӘНЕ ІШКІ ОРТАСЫНЫҢ АНАЛИЗІ  
 

Негізгі мәселелерді талдау 
Катаң бәсекелестік ортада дамытуға бағытталған жоо-лар жоо басқару 

үдерісінде  өзгерістерді талап етеді. Жаңа жағдайда бейімдеу, өмір сүруге 
және даму міндеттерін шешу  білім беру қызметтерін нарығының жағдайын 
қадағалауды және осы нарықта өз жағдайын бағалауды ғана емес, сонымен 
қатар және нарықты дамытуда болжау әдісін қолдауға міндеттейді. Сонымен 
бірге сыртқы орта, бағаның өзгеруіне және өз тәуекелдерінің төмендеуіне  
байланысты өзінің болашақ әрекетінің баламалы нұсқаларын жасау өзекті 
болып табылады. 

ЖОО-ны басқарудағы жетілдірудің барлық артықшылықтары мен 
мүмкіндіктерінің жаңа формасы мен әдісін бағалап та үлгерген, халықаралық 
білім беру тәжірибесінде басқарудың инновациялық технологиялары кеңінен 
қолданылады.  Осы жағдайда жоо менеджменті қазақстандық тәжірибесінде 
«басқарушылық инновацияны» енгізу сапалы нәтижеге жету үдерісін 
жеделдетеді. 

Жоғары оқу орындарына толық академиялық еркіндік беру беталысы 
көбірек ұлғайған жағдайда корпоративтік менеджмент қағидаларын енгізу 
маңызды және мерзімді болады. 

Дегенмен, жоо басқарудағы ұлттық және институционалдық модель 
бәсекелесуге қабілетті кадрларды дайындауды қамтамасыз етпейді және 
халықаралық тәжірибемен үйлестірілмеген. Ұйымдастырушылық-құқықтық 
форма және жоо-ны басқару жүйесі, соның ішінде мемлекеттікпен, олардың 
әлеуетінің тиімді жүзеге асыруын шектейді. 

Байқаушы Кеңес өкілеттілігі олардың мүшелерінің ректорларды 
тағайындау мәселесін шешу, жоо дамыту стратегиясын бекіту, қаражаттарды 
мақсатты пайдалануын бақылауға қатысуы арқылы ұлғаюы мүмкін. 

Ол үшін заңнамалық актілерге өзгерістер енгізу қажет. 
Қазіргі сәтте ҚазҰМУ-да Назарбаев Университетінің моделіне сәйкес 

ұйымдық құрылымға  қайта құрылымдау жүргізілді.  Байқаушы Кеңестің 
тәуелсіз мүшелерінің саны ұлғайды (5 адамға дейін) және ҚР ДСӘДМ 
өкілдерінің саны ұлғайды (3 адамға дейін).  Байқаушы Кеңестің қарауында  
ішкі аудит бөлімі құрылды. Корпоративтік хатшы тағайындалды. 
Университеттің автономдық деңгейін бағалау сарапшы жолымен жүргізілді. 
Қазіргі кезде ҚазҰМУда автономия (ұймдастырушылық, қаржылық, 
академиялық, кадрлық) 28% автономдыққа жеткен ретінде бағаланды. 

ҚР білім беру жүйесінің мәселесіне сондай-ақ жоғары білім беру және 
ғылым. ЖОО-лар ғылыми қызметтерге емес, білім беруге 
шоғырландырылған. ЖОО-ның ПОҚ педагогикалық жүктемесі (800 сағат, 
ЭЫДҰ елдерінде - 260 сағат). Соған байланысты зерттеу үшін уақыт 
шектеулі. 

Сонымен қатар Қазақстанда  зерттеулер нәтижесін коммерциялау үшін 
инфрақұрылым дамымаған (жоо-ның небәрі 9,9%  коммерциялау кеңселері 
бар). Қазақстан Республикасында Ғылыми зерттеулерге мемлекеттік шығын  
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ЖІӨ-нің 0,16% -ын құрайды, сол екі арада ЭЫДҰ елдерінде көрсеткіш 2,4 % 
құрайды. 

ҚазҰМУ-дың ғылыми-инновациялық талдау нәтижелері  ҒЗЖ сапасын 
бақылаудың нығаюына байланысты  ғылыми қызметті басқару құрылымы 
және  үдерістерді оңтайландыруы, индекстелетін журналдарда жарияланым 
санының жоғарылауы, ғылыми зерттеулерді коммерциялау және Ұжымдық 
пайдалану орталығының қызметін ары қарай жетілдірубойынша іс-шаралар 
өткізу қажеттілігін көрсетті.   

ҚР БҒМ талдауында көрсетілгендей, жоғары білімді қаржыландыру 
жүйесі бәсекеге қабілетті экономиканы дамыту үшін талап етілген білім 
берудің сапасы мен деңгейін қаматамасыз ете алмайды.  Елдің жоо және 
жоғары білімінің бәсекеге қабілеттілігінің төмендігі бірнеше факторларға 
байланысты.  Нақты баға белгіленімін есептегенде минималды шығын 
деңгейі жоо-ны қаржыландыруға сәйкес келмейді.  Жоғары және жоо-дан 
кейінгі білімге мемлекеттік шығынның үлесі ЖІӨ-нің 0,4 %-ын құрайды.  ЕО 
елдерінде бұл көрсеткіш 2,2 %-ды құрайды. 

Материалдық-техникалық, оқу-зертханалық және ғылыми база әлсіз.  
ЖОО-ны  мемлекеттік қаржыландырудың негізгі көзі студенттік грант болып 
табылады. Жоғары білім беруге мемлекеттің шығынның 94 % мемлекеттік 
тапсырыс құрайды. 6% - басқа шығындар, соның ішінде материалдық-
техникалық базаны қолдауға кетеді. Осы мақсаттарға бюджеттен тыс 
қаржыландыру шамалы. ЖОО-ның инфрақұрылымы қатты ескірген. 
ҚазҰМУ-да студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету 40 % құрайды.  

Әлі күнге дейін болашақ кәсіптік қызметіне дағдыларды анықтауға 
бағытталған, жооға қабылдау жүйесін жасау мәселе болып табылады. 
Сонымен бірге жооға қабылдау кезіндегі мүмкіншілік, курстан курсқа 
ауыстыру кезінде қатаң талаптармен орнын толтыра алмайды.  

 
Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау 
Сыртқы факторлар: 

1) ЖОО-дың бәсекеге қабiлеттiлiгінің жоғарылауы үшiн 
қаржыландырудың мақсатты бағдарламасының жоқтығы. Жоғарғы бiлiм 
беру жүйесi қаржыландырылмайды; 

2)кадрларды дайындау кезінде жұмыс берушiлердiң дайындықтарының 
жеткiлiксiз болуы. Білімнің төмен деңгейінен түлектердің еңбек нарығында 
сұранысының төмендігі. Еңбек нарығында нақты өзара әрекеттің және 
инновациялық экономика үшін ЖОО-ның кадрлар дайындау 
жүйесініңболмауы; 

3)аталмыш университеттiң клиникаларындағыстуденттерге кәсiби бiлiм 
және тәжірибе жүргiзiлуге рұқсат беретiн,оқу орталықтарының болмауы; 

4)корпоративтiк басқарудың дамуы үшiн нормативтi құқықт негiзінің 
жоқтық. Қазақстанда орталықтандырылған ЖОО-дың басқару үлгiсі бәсекеге 
қабiлеттi кадрларды қамтамасыз ете алмайды және халықаралық 
тәжiрибемен үйлеспейді; 
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5)ЖОО-дың ұйымдастыру - құқықтық формасы, сонымен қатар, 
мемлекеттіктің әлеуетiн тиiмдi өткiзу шектеледi. 

 
Ішкі факторлар: 

1) ЖОО-дың қолданатын даму стратегиясы бәсекеге қабiлеттiлiктiң 
жоғарылауына бағытталмаған, мемлекеттік басымдық және аймақтық 
бағдарламалар ескерілмейді; 

2) ПОҚ әлеуетінің жоғарылауына жүйелік көзқарастың болмауы. Осы 
бағыттағы жұмыстың жүйелі еместігі, мамандығын жетілдіру бағдарламасы 
қаржыландырылмайды; 

3) қызметтің ашық емес жүргізілуі. Ашықтығы және транспаренттілігі 
қағидаға сай келмейді. Басқарудың алқалық органдары формальді сипатқа ие. 

 
Емдiк - диагностикалық қызметiнiң облысындаҚазҰМУ жеке меншік 

көп салалы клиникасының мемлекеттiк саясатының басты стратегиялық 
бағыттарына – халықтың қажеттілігіне жауап беретін, денсаулық сақтау 
жүйесінің қол жетімділігін құру. Жалпы, қызмет көрсететін халықтың 
санының өсуі және қаржылай түсірімдерінің көбеюі оң серпім беретіндігін 
куәландырады. 

Халықтың денсаулық жағдайын сипаттайтын, медициналық-
демографиялық жағдайлар және көрсеткіштер оң серпін 
байқалғандығыталдауда көрсетілген. 

ҚР ДСМжӘД деректері бойынша, халықтың денсаулық жағдайын 
анықтайтын көрсеткіш деңгейлеріне келесі факторларға әсер етеді. 

 
Сыртқы және ішкі факторларды бағалау 
Сыртқы факторлар: 

1) Салауатты өмiр салтын сақтамауы,қоршаған ортаның қолайсыз күйi 
(ӘДСҰ мәліметтерінде, адамның денсаулығы оныңөмiр сүру салтына 50%-ға 
байланысты болады(әлеуметтік-экономикалық факторлар, бiлiмдарлықтың 
деңгейi, зиянды әдеттерге бағыныштық, салауатты өмiр салтының жүргiзуi 
және т.б.)Адамның денсаулықтың деңгейiне 20%-ға дейiн қоршаған ортаның 
күйiнен бағынышты болады) сонымен қатар: 

- ауыз судың төмен сапасы, 87,7% халық қана қауiпсiз ауыз су 
қамтамасыз етiлген,бұл өз кезегiнде жұқпалы ауру-сырқаулық 
деңгейініңжоғарылатады; 

- тәуекел факторлары (жеті тәуекел факторына 60% жалпы созылмалы 
аурулар құрайды: шылым шегу (12,3%), қауiптi мөлшерлерде алкогольді 
тұтынуы (10,1%), артериялық қан қысымның көтерілуі (12,8%), 
гиперхолестеринемия (8,7%), артық салмақтық (7,8%), жеткiлiксiз мөлшерде 
жемiс және көкөнiстерді тұтыну (4,4%), төмен физикалықбелсенділік (3,5%); 

2) шекараға шектес елдерде және мемлекеттерде аса қауiптi жұқпалы 
аурулардың таралуы бойынша эпидемиологиялық жағдай жағымды емес, 
Қазақстанмен төте көлiк хабарламасы бар мемлекеттерде, қайта жанданып 



 17 

жатқан инфекциялық аурулардың эпидемиологиялық бақылауын міндетті 
түрде күшейту керек; 

Ішкі факторлар: 
1) ерте диагностика және өткiзiлетiн профилактикалық тексерістің 

тиiмдiлiгінің жеткiлiксiздігі;  
2) дәлелдi медицинаға негiзделген аурулардыңжәне емнің 

диагностикаларын,аурудың сауығуының жаңа әдiстерінжәне емнiң 
хаттамаларыненгiзудің жеткiлiксiздігі; 

3) АМСК пен стационардың арасында сабақтастықтың жоқтығы; 
4) қоғамдық денсаулық сақтауда алғашқы медицина-санитарлық 

қызметінің жоқтығы, сондай-ақ, профилактикалық және инфекция емес 
аурулардағы ауру-сырқаудың төмендетуi; 

АМСК -ныңқол жетімділікділігін, тиімділігін, сапасын және дамуын 
арттыру мақсатында ҚазҰМУ-нің СББ АМСК ары қарайғы оңтайландыруы, 
сонымен қатар, медициналық-әлеуметтік бағыттардың дамуы жоспарланып 
отыр.  

АМСК қаржыландыру көлемі денсаулық сақтауға шығыстарынан 
кемiнде 40% құрағанда ғана,АМСК-ның ең үлкен қамтуы және тиiмдiлiгіне 
қол жететіндігі халықаралық тәжiрибеде көрсетедi. Алайда, Қазақстан АМСК 
кепілденген тегін медициналық көмектен (бұдан әрі ТМККК) жеткіліксіз 
қаражатты жұмсалады. 
 

ҚазҰМУ-дың SWOT анализі 

Күшті жақтары  
1. 85-жылдық тарихы бар Ұлттық Медициналық университеттi мәртебесі, 

мәдениеттері және дәстүрлері қалыптасқан танымал бренд. 
2. Медициналық ЖОО-дың Ұлттық рейтингiнде бiрiншi позициясында 

және Қазақстандық ЖОО-дың арасында бiлiм беретiн 
бағдарламаларымен 3-шi орын, жоғарғы категорияларына иеA+ ARES-
2015 (AcademicRankingofWorldUniversities-
EuropeanStandard)(http://euchamb.com/) болуы. 

3. Ұлттық Қазақстан тұтынушыларының лигасы «Мінсіз» Халықтық сапа 
белгісіне ие болу, жұмыстың тиімділігінің жоғары болуы, Кеден 
одағының елдерi ЖОО-ның ТОП-35 рейтингінде жетекші орынға ие 
болуы. 

4. Негізгі ЖОО-ның Республикалық оқу-әдiстемелiк кеңесінің ҚР 
Медициналық бiлiм беру бойынша негізгі болуы. 

5. Студенттердің практикалық дағдыларын бағалау және игеруі үшін 
заманауи орталықтың болуы. 

6. ҚазҰМУ ұстаздарының авторлық үлгісі құзіреттілігінің болуы. 
7. Шетел студенттерінің болуы және оларды ағылшын тіліне үйретуі. 
8. Студенттік өзін-өзі басқарудың болуы және студенттерді әлеуметтік 

қолдау саясатының болуы. 

http://euchamb.com/
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9. Жақсы жабдықталған лабораториялар мен Б. Атчабаров атындағыІргелі 
және қолданбалы медицина ғылыми-зерттеу институтының ЖОО-ның 
құрылымында болуы. 

10. Ғылымды ЖОО-н ішілік қаржыландырудың болуы. 
11. Мамандық арналған ғылыми дәреже беруi диссертациялардың қорғауы 

бойынша диссертациялық кеңестердi бар болу «Қоғамдық денсаулық 
сақтау», «Медицина», «Фармацевтикалық өндiрiстi технология» және 
«Фармация» мамандықтары бойынша PhD ғылыми дәрежесінің берілуі 
бойынша диссертациялық кеңестің болуы. 

12. Білім беретін клиникалық орталық, Ішкі аурулар клиникасы, «Ақсай» 
Университеттiк клиникасы, стоматология институтынқосқанда жеке 
меншік бірлескен Университет клиникаларының болуы. 

13. Шетелдік ұйымдармен көптеген меморандумдар мен келісімдердің 
болуы. Серіктестік және білім беру және ғылыми алмасулардың болуы.  
 

Әлсіз жақтары  
1. Корпоративтік басқаруды дамыту үшін нормативтік-құқықтық база 

және тәжңрибенің жеткіліксіздігі, жоо автономдауының төмендігі. 
2. Заманауи «басқарушылық инновация» нашар қолдануы. 
3. Түлектердің халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетсіздігі. 
4. Бiлiм беретiн бағдарламаларды жетілдірілмегені.  
5. Қазiргi бiлiм беретiн технологияларды жеткiлiксiз пайдалануы. 
6. ПОҚ қартаюы, ПОҚ ағылшын тілін меңгермегендігі, соның 

салдарынан негізгі және бейінді пәндерді қазіргі деңгейде оқыту 
мүмкіндігінен айырылуы. 

7. Білім алушылардың демалуына және оқуына тиісті жағдай жасау үшін 
кампус, жатақхана және клиникалық базалардың (меншiктi және 
қосылма)материалдық-техникалық базаның сай келмеуі. 

8. ЖОО-ның барлық қызметінің әлсіз автономдылығы.Университеттің 
электронды жүйесінің дамуы және ЖОО басқарудағы АТ 
технологиясын қолданылуының жеткіліксіздігі. 

9. Білім алушылардың қажетті құзіреттілікті меңгеруін шектейтін, қала 
және аумақтың денсаулық сақтау мекемелерімен білім беру үдерісінің  
бірлесу деңгейінің жеткілігсіздігі. 

10. Университет клиникаларының дамуында біртұтас жүйенің жоқтығы, 
меншiктi клиникалардың бар болуына қарамастан - бiлiм берудің, 
ғылыми және клиникалық қызметтіңнашар ықпалдастығы. 

11. Халықаралық серіктестермен жүйелік ынтымақтастықтың жоқтығы. 
12. Академиялық қызметтің саясаты мен процедураларының үздік 

халықаралық тәжірибеге сәйкесдізгі. 
13. Халықаралық білім беру кеңістігіне студенттердің аз еліктіргендігі. 
14. Іргелі зерттеулер, көлемді халықаралық ғылыми-зерттеу жобаларына 

ПОҚ қатысуы, грант бағдарламаларыныңүлесінің төмендігі, ғылыми 
жобалардың әлсіз коммерциялануы, импакт-факторы жоғары 
халықаралық журналдарда жарияланымдардың жеткіліксіздігі. 
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15. Магистранттар және PhD докторанттарды даярлауға мемлекеттік 
тапсырыстар санының аздығы. 

16. Ғылыми нәтижелердің коммерциялау және трансфеттеу ықпалды 
механизмінің жоқтығы. 

17. Медицина қызметінің сапасына емделушілердің қанағаттанушылық 
мониторингі жүйесінің болмауы. 

18. Университет клиникаларында тар шеңберде мамандандырылған 
салада медициналық қызмет көрсетуде бәсекелесуге қабілеттіліктің 
төмен деңгейі  

 
Мүмкіндіктер 

1. Ұлт жоспары - мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бес 
институционалдық реформасын жүзеге асырудың 100 нақты қадамы 

2. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды дамытудың 2016-
2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы. 

3. Қазақстан Республикасының білім беруід және ғылымды дамытудың 
2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. 

4. Әлемдiк және отандық тәжiрибені, зерттеуді және клиникалық 
тәжiрибе - академиялық денсаулық сақтау жүйесiн және ғылымды 
үйретудi ықпалдау. 

5. Нарықта медицина және фармация саласында сапалы білім беретін, 
клиникалық қызметтер, ғылыми зерттеулер сұраныстары. 

6. Ұстаздар және қызметкерлер құрамын интернациалдау, академиялық 
мобильділікті дамыту үшін медициналық, ғылыми, тәжірибелік іс-
сапарлар, халықаралық бағдарламалардың, ғылымның, клиникалық 
бағдарламалардың кең спектрі. 

7. Медициналық көмек көрсетуде университеттік клиникалар арасындағы 
бәсекелестік, медициналық қызметтер көрсетулер спектірін кеңейтуі. 

8. Бәсекеге қабілетті технологияларды таратуды жасау арқылы 
инновациялық бағдарламаларды дамыту, кәсіптік мәдениетті 
қалыптастыру және инновациялық кәсіпкерлікті және медициналық 
бизнесті қолдау. 

9. 300-орындық университет ауруханасының құрылысына мемлекеттік-
жеке серіктестік бағдарламасы. 

 
Қауіптері 
1. Мектептен кейінгі жаратылыстану ғылымдарының пәні және ағылшын 

тілі бойынша студенттер білім дайындығының төмендігі. 
2. Денсаулық сақтау жүйесінің мамандарының кәсіби стандарттарының 

және талаптардың толық жетілмегендігі. 
3. Мемлекет тарапынан инфрақұрылымның дамуы, білім саласында, 

ғылыми-зерттеулерде қаржының жеткіліксіздігі. 
4.  Қазақстанның және Алматының медицина саласындағы білім 

нарығындағы жаңа оқутатын мекемелердің қалыптасуы және жоғарғы 
бәсекелестiгі. 
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5. Мамандықтары бойынша түлектерге сұраныстардың жоқтығы және 
соның салдарынан басқа халық шаруашылығына кеткен кадрлардың 
шығындары. 

6. Халықаралық алмасу бағдарламаларының бағасының жоғарылығы. 
 

Бөлімі 6. ЖОСПАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ ҮШІН 
ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР 

Құрылымдағы қажетті қаржылық ресурстар шығыстарының 
басымдылығы: заманауи ғылыми-білім беру инфрақұрылымды жаңарту және 
құру, іргелі және қолданбалы зерттеулерді дамыту, ғылыми зерттеулерді 
коммерциялау, әлемдік тәжірбиеде негізделген сапалы білім беру үрдісін 
қамтамасыз ету, заманауи ақпраттық-коммуникациялық инфрақұрылымды 
құру, халықаралық академиялық және студенттік айырбастау, халықаралық 
сертификаттау, аккредиттеу және патенттеу бойынша процедуралар. 
 

2017-2021 жж. арналған кірістің жоспарланған жалпы көлемі 
62 633 381,83 мың теңгені құрайды: 
2017 ж. –  11 792 740,46 мың теңге 
2018 ж. –  11 572 009,37 мың теңге 
2019 ж. –  12 282 511,0 мың теңге 
2020 ж. -  13 036 774,0 мың теңге 
2021 ж. -  13 949 347,0 мың теңге 
 
 2017-2021 жж. жоспарланған шығыс  62 358 499,14мың теңгені 
құрайды: 
2017 ж. –  11 742 795,38 мың теңге 
2018 ж. –  11 521 346,76 мың теңге  
2019 ж. –  12 228 302 мың теңге 
2020 ж. -  12 978 771 мың теңге 
2021ж. -  13 887 284 мың теңге 
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7 бөлім. Стратегиялық мақсаттар және индикаторлар 
 
№ Мақсатты индикаторлар Өлшем бірлігі 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Мақсаты 1. Корпоративтік басқару жәнежоо-ның автономдылығы 
1.1. Коммерциялық емес ұйымға 

трансформациялау 
Сапалық көрсеткіші  +     

1.2. Жоо-ның автономдылығы 
(ұйымдастырушылық, қаржылық, 
академиялық, кадрлық) 

Автономдылық%  28  28 28 40 45 50 

Мақсаты 2. Ең жақсы отандық және халықаралық тәжірибеге негізделген академиялық қызмет 
 2.1. Ұлттық рейтингтердегі көшбасшы 

айқындамасы (позиция) 
 

Сапалық көрсеткіш + + + + + + 

 2.2. QS халықаралық рейтингінекіру(Топ 
500-550) 

Сапалық көрсеткіш         + + 

2.3. Жетекші отандық және шетелдік 
университеттермен стратегиялық 
серіктестік (Дьюк Университеті, 
Назарбаев Университеті) 

Сапалық көрсеткіш  + + + + + 

Мақсаты 3. Осы аймақтағы көшбасшы – Дьюк Университеті стратегиялық серiктестiң қатысуы негізінде құрылған 
Денсаулық сақтау және ғылымның академиялық жүйесі (ДСжҒАЖ)  
3.1. Алматы қаласының республикалық 

ұйымдарымен ҚазҰМУ-дыңғылыми-
білім беру-практикалық консорциумы 

Сапалық көрсеткіш    +        

 3.2. МЖС шеңберінде жеке меншікті 
клиникақұрылысы және академиялық 
медициналық орталық ретінде 
халықаралық аккредиттеугедайындау 

Сапалық көрсеткіш      + 

3.3. Зерттеу университетінің бағдарламасын 
дайындау 

Сапалық көрсеткіш     + + 
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8 бөлім. Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, қызмет көрсеткіштері 
 
Бағыты 1. Миссия және болашақты дамыту үшін мәдениетті, тиісті ортаны дамыту 

Міндеті 1.1. Бағытталған құндылықтар қағидаларынан құрылған қызметтерді ұйымдастыру, ЖОО басқару жүйесін дамыту 
Жоғары білімді дамытудың негізгі әлемдік трендіне сәйкес, сонымен қатар мемлекеттің саясатын есепке алумен корпоративтік басқару 

және стратегиялық және жобалы менеджменттің қағидаларын енгізу бойынша ұйымдық құрылымды әрі қарай жаңарту. Жоо ішкі бақылау 
қызметі енгізу, қызметтің басқа бағыттары бойынша комитеттер құру арқылы Байқаушы Кеңес құрылымы оңтайландырылады.ЖОО-ды 
(Университеттiк кеңес, Басқару кеңесі, ПОҚ Сенаты және т.б.) басқарудың жаңа алқалы органдар құрылады.Корпоративтік мәдениеттің 
дамуы, ҚазҰМУ құндылықтары мен дәстүрлері, корпоративтік басқарудың саясатын енгізу, ары қарайғы университет құрылымының 
ұйымдастыруын жетілдіру, заманауи ақпараттық-комминикациялық технологияларды (корпоративтік желі, автоматтандырылған басқару 
жүйесі (ҚазҰМУ АИС), электронды құжат алмасу және т.б.) ендіруге бағытталған іс-шаралар жүзеге асады.Жетекші әлемдік білім беретін 
мекемелерінің автономдылығы тәжірибелеріне сүйене келе, ЖОО-ның (ұйымдастыру, академиялық, кадрлық, қаржы) автономияға өту 
жоспарын дайындау үшін ҚазҰМУ-нің бөлек автономиялық жағдайын және ҚР ДСжӘДМ ұсынысы бойынша НҚА сараптамалары 
жүргізіледі.  
№ Көрсеткіш атаулары Өлшем бірлігі 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.1.1 Бақылау Кеңесін жаңа комитеттер және 
Жоо-ның өзге де алқалы органдармен 
басқару 

Сапалық көрсеткіш + +        

1.1.2 Корпоративтік басқаруды 
қалыптастыру 

Сапалық көрсеткіш + + + + + + 

1.1.3 Корпортативтік мәдениетті дамыту: 
жүріс-тұрыс, құндылықтар моделі, 
бірлескен қызметтер, ұйымдық 
мәдениет тәсілі 
 

Сапалық көрсеткіш + + + + + + 

1.1.4 Автономдылық көрсеткіші %автономдығылы  28  28 28 40 45 50 

Міндеті 1.2. IT дамыту 
Университетте ақпараттық технологиялардың дамуы, біркелкі ақпараттық кеңістіктер қалыптастыруға бағытталады, IT-бөлімдерінің 
тарауында әлемдік ақпараттық қауымдастыққа және ЖОО-дар арасында интегралдануы, ғылыми-зерттеу, клиникалық, басқару процестерін, 
білім берудің тиімділігін арттыру қызметінің негізгі бағытын оңтайландыру. 
Ақпараттық инфрақұрылымның даму қағидасы ақпараттық технологияларға жұмсалған шығыстарды басқару, жоспарларды жүзеге асыру 
және құрастыру оларды автоматтау және талданған бар процесстердің инновациялық дамуы және стратегиялық жоспарланған ақпараттық 
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технологияларды, ақпараттық-техникалық инфрақұрылымдарды, ақпарттақ жүйелерді және ресурстарын қажетті шараларды қолдануда 
ақпараттың құпиялылығы және қауіпсіздіктің жеткілікті деңгейінде болуының қол жетімділігін қамтамасыз ету. 
1.2.1 Жоо-ны ақпараттандыру стратегиясы 

және бағдарламаларын жүзеге асыру 
  жоспар бойынша 
жоспарланған% 

10 25 20 15 15 15 

1.2.2 Кітапханалық қызметті дамыту 
 

кітап қорымен 
толтырылған % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1 білім алушыға оқу 
әдебиетінің саны 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 

Деректер базасына кіруге 
рұқсат алуға жетекші 
компаниялармен қол 
қойылған келісім-
шарттар саны 

13,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 

Міндеті 1.3. Инфрақұрылымды дамыту 
Студенттерге клиникалық және ғылыми процестерді, сапалы білім беруді қамтамасыз ету үшін ЖОО-ның шынайы мүмкіндіктерін 
университеттің материальді-техникалық қорына, инфрақұрылымның ары қарайғы дамуына бағалау жүреді. Бағалаудан кейін ЖОО-да оқитын 
студенттердің саны мүмкіндіктермен дәлме-дәл келеді. Студеттерге оқу процестерін ұйымдастыруға арналған жалға алынатын оқу 
ғимараттар қолданусыз қалуы түбегейлі жойылады. Студенттерге арналған 512 жатақ орыны бар заманауи жатақхана құрылысы аяқталады. 
Мемлекеттік жеке серіктестік шеңберінде 300 төсек-орындық университеттік клиника құрылысы басталатын болады. Құрылыс есебінен 
соңғысы болып, студенттердің аудиториялық және лекция сабақтарының өтуіне арналған аудандар көлемін арттырады. 
1.3.1 Оқу, ғылыми, медициналық және 

симуляциялық жабдықтарды жаңарту 
жаңарту %   5% 7% 10% 15% 15% 

1.3.2 Оқу үдерісі үшін жалға алынған 
ғимараттардыазайту және  клиникалық 
оқу кафедраларын жұмыс істету 
мақсатында жеке меншік клиникалық 
базасымен қамтамасыз ету 

Оқу бөлмелерінің жалға 
алу алаңы (кв. метр) 
 

6496,9 5197,52 3898,14 2598,76 1399,38 0 

1.3.3 512 орынға арналған аяқталған 
жатахана құрылысы  

Сапалық көрсеткіш    + 
 

     

1.3.4 Құрылған рекреацияаймағы(жаздық 
спорт алаңы, демалыс аймағы және т.б.) 

Сапалық көрсеткіш 
(кем дегенде) 

   1 1 1 1 
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1.3.5 МЖС шеңберінде 300 орынға 
арналғанжеке меншік университеттік 
клиникананың аяқталған құрылысы 

Сапалық көрсеткіш      1  

Міндеті 1.4. Адам ресурстарын дамыту 
Адам ресурстарының дамуы аймағында университет кадр резервінің даму бағдарламаларын іске асыру. 
ӘБҚ әлеуетін арттыру және құзіреттілік жүйесін дамыту енгізуі болады. Стартегиялық мақсатқа қол жеткізу үшін әкімшілік қызметінде 
белгілі бір деңгейде ағылышын тілін игерген, ӘБҚ санын арттыру. Дарындарды тарттыру үшін марапаттау және ынталандыру жүйесін енгізу 
және дайындау, әлеуметтік бағдарламаларды жақсартуымен бірге, кадрларды (меритократ негізінде) ұстап қалу, дамуы, ынталандыруы, 
жалдауы, іздестіруі саясаты мен рәсімдері. ӘБҚ жұмысын бағалау механизмі енгізіледі және дайындалады. 
1.4.1 Университеттіңқалыптастырылған кадр 

резерві 
ӘБҚ басшы лауазымдар 
санынан % 

0  60 70 80 90 100 

1.4.2 Біліктілігін арттырудан, қайта 
даярлаудан, оқытудан өткен ӘБҚ 

ӘБҚжалпы санынан % 
(жыл сайын 20% кем 
емес) 

 22 20 20 20 20 20 

1.4.3 ӘБҚ жұмысына қанағаттанушылық Қанағаттанушылықиндек
сі (%)  

61  65 70 75 80 85 

Міндеті 1.5. Қаржылық менеджментті дамыту 
Бюджет қаражатынан бөлек, ҚазҰМУ қаржылық тұрақтылығы басқа қаржылық көздерді (ғылыми зерттеулерді жүргізумен, ақылы білім беру 
қызметі, емдеу-диагностика қызметі) сонымен бірге, ерікті қайырымдылық төлемдер, шетелдік инвесторлар есебінен, қайырымдылықпен 
сыйға тарту арқылы іске асады. Тиімді және транспарентті қаржылық қызмет халықаралық стандартқа сай негізделеді. Қаржылық 
менеджменттің дамуының негізгі нысаны, ең алдымен, университет дамуының төзімді қаржылай тепе-теңдігінде басым бағытына және 
қаржылай сапалы өсу сипатына ие. 
1.5.1 Қаржылық жауапкершілік орталығын 

құру (costcenter) (шығындар, кірістер, 
табыс, инвестициялар және т.б.)   

Сапалық көрсеткіш  0 1 +1 +1 +1 +1 

1.5.2 Басқарушылық есеп жүйесінің даму 
деңгейі - талдамалы және бухгалтерлік 
есептің бірыңғай автоматтандырылған 
жүйесі 

Автоматтандыру% 20 50 30    

1.5.3 Негізгі және қосалқы қызмет түрлерінен 
ақшалай кірістердің тұрақтылығы мен 
өсімі 

Кіріс (таза табыс 
мың.теңге) 

 49 211,00 49 945,08 50 662,61 54 209,00 58 003,00 62 063,00 

Рентабельділігі (%) 0,40 0,42 0,40 0,43 0,46 0,49 
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Ақшалай табыстың өсуі 
(%) 

4,8 * * 6,1 6,1 7,0 

*2017-2018 жылы жоспарланған табыс 2016 ж. табысынан 1,8%және 1,9% сәйкес төмен 
Бағыты 2. Академиялық қызметті интернационалдандыру және білім алушыларды дамыту  

Бағыты 2.1.Академиялық қызметті басқаруды дамыту 
Академиялық қызметтің жетістікке жетуі сыртқы тәуелсіздік көмектің оның ішінде халықаралық, академиялық аккредиттеу арқасында 
болатындығы расталған.Шетелдің кеңес берушілерді қызықтыруды, халықаралық академиялық рейтингтерге (ARES, QS) қатысу жүйелік 
дайындық басталады. Нәтижесінде 2021 жылы халықаралық академиялық рейтингтерге (ARES, QS) қатысу жоспарланады. Сондай-ақ, 
халықаралық мойындау, халықаралық кәсіби ассоциацияға белсенді қатысу жолымен алу жоспарланып отыр. Академиялық қызметті басқару 
жетекші халықаралық тәжірибе есебімен жүзеге асады. Жетекші халықаралық тәжірибеге сәйкес, қызмет атқарушы рәсімдер мен саясаты 
қайта сарапталады. Сараптама жүргізіліп болған соң, ішкі жүйенің талабына сәйкес орындауды қамтамасыз етуге қабілетті сапасына кепілдік 
болатын мамандарды даярлайтын, академиялық қызметті басқаратын жаңа рәсімдер мен саясатын даярлау және енгізу болады. 
2.1.1 Сыртқы тәуелсiз, соның ішінде 

халықаралық академиялық мойын-
даушылық(рейтингтер, аккредиттеу, 
халықаралық ұйымдарда мүшелiк)  

Іріктеуге және 
аккредиттеугеқатысу 

  + + + + + 

2.1.2 Денсаулықсақтаусаласындамедициналық
жәнефармацевтикалықбiлiм 
беруменжоғарыбiлiктiмамандардыдаярла
у 

Түлектер саны 1 292,00 1 922,00 1 196,00 1 034,00 1 170,00 1 338,00 

Шәкіртақы алушылар саны 
(бакалаврлар) 2 702,00 2 450,00 2 000,00 1 700,00 1 500,00 1 500,00 

Шәкіртақы алушылар 
саны(интерндер) 1 451,00 1 456,00 1 338,00 1 310,00 1 176,00 1 048,00 

Грантпен оқытылған 
жылдық орташа 
контингенті 

5 940,00 5 510,00 5 030,00 4 473,00 4 046,00 3 623,00 

2.1.3 Үздік халықаралық тәжiрибе негiзiнде 
академиялық басқарудың саясаты мен 
процедурасын өзекті қылу 

Жаңартылған және 
дайындалған құжатталған 
саясаттар мен процедуралар 
саны 

  
3 

 
4 

 
6 

 
7 

 
8 

Міндеті 2.2 Бiлiм беретiн бағдарламаларды және технологияларды жетiлдiру 
Білім беру бағдарламаларын басқаруға білім беру мекемелері дәстүрлі басқарудан, ЖОО-ның басқару жүйесіне ауысуы, ЖОО-ның негізгі 
трансформациясы болып табылады, бұның сапасы заманауи қажеттілікке және халықаралық білім беру кеңістігіне шақыруына жауап береді. 
Бұл артықшылықтың жүзеге асуының қажетті шарттарының бірі ЖОО-ның ішкі рәсім мен ережелерді қолдануы, білім беру аймағында 
халықаралық және ұлттық стандартқа сай келуі, білім беру бағдарламасының менеджментің негізін құрайтын және қызығушылық танытқан 
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барлық жақтардың күтүлуі және талапқа сәйкес механизмін қамтамасыз ету.Халықаралық медицина факультетін құрумен және ағымдағы 
стандартты жетілдіру көмегімен білім берудің бағдарламалары және технологиялары жетілдіруі жүзеге асатын болады.Ағымдық 
стандарттардың ұйымдастырылуын жетілдіру үшін РОӘК жұмысына қолдау көрсетіледі. Білім деңгейінде және жаңа МББМС барлық 
түрлерін енгізу және даярлау, қатысу жоспарланады. 
2.2.1 РОӘК ОӘБ қызмет етуі Сапалық көрсеткіш   + + + + + 

2.2.2 Жетекшiәлемдiк және отандық 
университеттерменстратегиялық 
серiктестiк(Дьюк Университеті –АҚШ, 
Назарбаев Университеті). 

Сапалық көрсеткіш   + 
 

+ + + + 

2.2.3 Назарбаев Университеті медициналық 
мектебімен серіктестікте құрылған  
ағылшын тілінде арнайы бағдарлама 
бойынша оқытумен халықаралық 
медицина факультетін құру 

Жыл сайын қабылданатын 
студенттер саны (кем емес) 
 

 150 100 150 150 150 150 

2.2.4 Мейіргерлік іс бойынша академиялық 
бакалавриат жүйесін жетілдіру 

Бағдарламалар саны 
 
 

  1 1   

2.2.5 Білім алушыларды даярлау сапасын 
жақсарту 

Мемлекеттiк қорытынды 
аттестациядан өткен, білім 
алушылардың орташа балы 
мамандықтар бойынша 
(бакалаврлар) 

3,46 86,50 87,00 87,50 88,00 88,50 

Мемлекеттiк қорытынды 
аттестациядан өткен, білім 
алушылардың орташа балы 
мамандықтар 
бойынша(интерндер) 

82,00 85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 

2.2.6 Түлектердi жұмысқа орналастыру Түлектердi жұмысқа 
орналастыру 
пайызы(бакалаврлар, 
интерндер) 

83,20 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 
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Түлектердi жұмысқа 
орналастыру 
пайызы(резиденттер, 
магистранттар, 
докторанттар) 

83,20 85,00 87,00 90,00 92,00 95,00 

резиденттер 62 83 85 86 87 90 

магистранттар 47 85 85 86 87 90 

докторанттар 81 86 83 85 86 90 

Міндеті 2.3. Профессорлық-оқытушылық құрамның әлеуетін көтеру 
Рәсімдердіқайта қарау мен оңтайландыру жоспарлау (кадрларды жалдау-іріктеу, іскерлік бағалау, қызметкерлерді іріктеу және жұмысқа 
алу); қызметкерлердің орынды орналастыру, қызметкерлердің қабілеттерін толық іске асыру үшін әлеуметтік-психологиялық атсомфераны 
тиімді үйлестіру, қызметкерлердің мансабының өсуі (меритократи принципі) және кәсіби қабілетін комплексті, транспарентті және де 
обьективті бағалану шартын қамтамасы ету. Бiлiктiлiгiн жетiлдiруi бағытының шеңбері бойынша, қызметкерлер мамандығын жетілдіру және 
қайта даяралауы, сынау мерзiмi, оқыту ұйымдастырылады. 
2.3.1 Академиялық мобильділік бағдарламасы-

на ПОҚ және ғылыми қызметкерлердің 
қатысуы(ішкі және сыртқы) 

Қатысушылар саны  2 8  4 5 6 8 

2.3.2 Шетелге, ҚР аумағына шығу 
арқылыхалықаралық конференцияларға 
және форумдаражоо қызметкерлерінің 
қатысу деңгейін арттыру 

Қатысушылар саны 

259,00 100,00 150,00 160,00 190,00 220,00 

2.3.3 «ҚазҰМУ оқытушысының құзіреттілік 
моделі» сәйкес ПОҚ әлеуетін 
жоғарылату 

Оқытылған оқытушылар %   20 20 20 20 20 

2.3.4 ПОҚ ағылшын тіліне оқыту (intermediate, 
upper-intermediate, advanced) 

ПОҚ жалпы санынан %    20 20 20 20 20 

Міндеті 2.4. Білікті студентті қалыптастыру 
Студенттік жастармен жұмысжаңа тәсілдер мен формалар енгізетін болады, қазіргі жастардың тұлғалық дамуының үздіксіз мониторингі 
жүзеге асады, тәртіп және енгізу принциптері оқудың жаңа технологиялары құрылады, студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарына 
жетілдіруді іске асыру, студенттік қауымдастықты және халықаралық конференцияларға студенттердің қатысу үлесін арттыру. Салауатты 
өмір салтын насихаттау жалғастырылатын болады. Жастардың салауатты өмір салтына және спорттық, мәдени жағдайларын танымал ету 
құрылады және ұйымдастырылады. Құқықтық тәрбие беру және коррупциялық, құқықтық бұзушылықтармен күресу, студенттермен 
қызметкерлердің құқықтық акт пен нормаларды игеруі жалғасады. Осы іс-шаралардың (кешенді іс-шаралар құрылады және жүзеге 
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асады)барлығы жастар арасындағы бейәлеуметтік тәрбиені алдын-алуға мұмкіндік береді.  
2.4.1 Халықаралық кеңiстiкке студенттiк 

жастарды интеграциялау 
Сапалық көрсеткіш   + + + + + 

2.4.2 21 ғасырдың ағымына сәйкес, 
психологиялық, құқықтық, әлеуметтiк 
және академиялық қолдаумен 
студенттерді қамтамасыз ету жүйесін 
құру 

Сапалық көрсеткіш   + + + + + 

2.4.3 Білім алушылардың академиялық 
мобильділігі (ішкі және сыртқы) 

Білім алушылар саны  33 55 60 70 70 75 

2.4.4 Отаншылдықты қалыптастыру және 
жемқорлық және құқықтық 
бұзушылыққа қарсы әрекеттерді алдын 
алу 

Сапалық көрсеткіш + + + + + + 

Бағыты 3. ДСҒАЖ қалыптастыру 

Міндеті 3.1. ДСҒАЖбасқару және саясаты 
ҚазҰМУ жеке меншікті университеттік клиникалары базасында  дүниежүзіне танылған стратегиялық шетелдік серіктес Дьюк 
Университетімен бірге Денсаулық сақтау және ғылымның Академиялық жүйесі немесе «ҚазҰМУ медициналық орталығы» құрылады. 
Біріктіру мақсатында,ДСҒАЖ оңтайлы жұмыс істеуіне және тиімді басқаруына Университет құрылымында ДСҒАЖ басқару органын құру 
жоспарлануда. ДСҒАЖ басқару органы - ҚазҰМУ ішінде ДСҒАЖ басқару кеңесі кең, жан-жақты ДСҒАЖ-ны басқаруды қамтамасыз етеді. 
Осы кеңес қызметін басқаратын қағидалар мен рәсімдер ұйымдастырушылық жоспар құрылады. Қалыптамалық ұйымдастырушылық 
құрылым бір-бірімен тығыз байланыста болатын академиялық департаменттер және ғылыми-зерттеу институтарымен бірге даму жоспары 
өңделетін және жүзеге асатын болады. ҚазҰМУ ПОҚ әкімшілік, клиникалық және педагогикалық дағдыларын құрастыру үшін ҚазҰМУ 
стратегиялық серіктесімен бірге бес жылдық тәлімгерлік бағдарлама құрады. Университет клиникасын бірлестіру және даму үлгісі кейінгі 
ауқымды үлестік клиникаларды бірлестіру жоспары құрылатын болады. 
3.1.1 ҚР ДСжӘДМ және Дүниежүзілік банк 

жобасы шеңберінде жетекші шетелдiк 
ЖОО Дьюк Университетімен (АҚШ) 
стратегиялық серiктестiк 

ЖОО-ның қызметіне 
консалтинг бойынша келісім 
шарт жасау 

1 1 1 1 1 1 

Ағымдағы жағдайды талдау 
және ұсыну   1 1 1 1 1 



 29 

Стратегиялық серiктестіктен 
сараптама қорытынды   1 1 1 1 1 

3.1.2 ҚазҰМУ ішінде ДСҒАЖ басқару 
бойынша Кеңес құру 

Сапалық көрсеткіш 
 + + + + + 

3.1.3 Академиялық департаменттер және 
ғылыми-зерттеу институтарымен 
қалыптамалық ұйымдық құрылым құру 
және дамыту 

Сапалық көрсеткіш   + + + + 

3.1.4 ДСҒАЖ тәлімгерлік бағдарлмасын құру Сапалық көрсеткіш  + + + + + 

3.1.5 Дьюк Университетімен стартегиялық 
серіктестік саласында студенттер мен 
оқытушылардың академиялық 
мобильділігі (АҚШ) 

Дьюк университетіне 
оқытуға жіберілген студеттер 
саны ( 4 ай) 

 5     

Дьюк университетіне 
тағылымдамаға жіберілетін 
оқытушылар саны (1 ай) 

 5 
 

    

3.1.6 Университеттік клиниканы біріктіру 
және дамыту моделін құру 

Сапалық көрсеткіш   + + + + + 

3.1.7 Шетелдiң жетекші білім беретін және 
ғылыми-инновациялық университетте-
рiмен ынтымақтастық 

Келісім-шарттар саны 7,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Шақырылған визитинг- 
профессорлар саны 16,00 5,00 7,00 10,00 12,00 15,00 

Шақырылған визитинг-
профессорлармен бiрге 
басып шығарылған оқу / 
әдiстемелiк әдебиеттер саны  

5,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 

Штаттағы шетелдiк 
оқытушылар саны 3,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 
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3.1.8 Университеттiк клиникалармен ұлттық 
аккредиттеуді алуы 

Сапалық көрсеткіш  +     

3.1.9 Университеттiк клиникалардың 
халықаралық аккредиттеуіне 
дайындығы 

Сапалық көрсеткіш     + + 

3.1.10 Академиялық медициналық орталық 
ретіндеҚазҰМУ ДСҒАЖ-нің 
халықаралық аккредиттеуге дайындығы 

Сапалық көрсеткіш           + 

Міндеті 3.2.Медициналық көмек көрсету 
Өзінің әлеуметтік мәнін түсіне отырып, Алматы қаласы, Алматы облысы және Қазақстан халқының денсаулығын нығайтуда жеке меншік 
клиникалық базасында барлық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемінде (ТМККК) халық үшін қызметтің спектрі, 
сапасы және көлемінің ұлғаюына бағытталған жағдайлар жасалады.Сонымен бірге ПОҚ және медицина қызметкерлерінің күшімен 
халықаралық және отандық озық білім, технология және тәжірибелер колданылады.АМСК басым дамуына, жоспарлы профилактикалық 
тексеру, скрининг және тіркелеген контингенті диспансерлеуге ерекше екпін жасалады.Заманауи ғылым және дәлелді медицина қағидасында 
Денсаулық Мектебінің (Қант диабеті, артериялы қысымның көтерілуі, тиімді тамақтану және салауатты өмір салты, мінез-құлық тәуекелі 
мектебі) жұмыс істеуі қамтамасыз етіледі. 
3.2.1 Университеттiк 

клиникаларғаемделушілердің қаралуын 
арттыру 
 

ТМККК шеңберiнде 
бекiтiлген адамдардың 
саны 

17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 

Стационарлық-
алмастырылатын көмектi 
алатын емделушілердің 
саны 

4 620,00 6 100,00 3 400,00 3 500,00 3 600,00 3 700,00 

КДК (клиникалық-
диагностикалық көмек) 
алатын емделушілердің 
саны 

33 505,00 41 453,00 42 000,00 42 500,00 43 000,00 43 500,00 

3.2.2 Диагностика және емдеудің 
инновациялық әдiстерiненгізу 

Сандық көрсеткіш  80 100 110 120 120 120 

3.2.3 Университеттiкклиникалардыңбазасын
дабейіндіорталықтардыдамыту 
(Диабеторталығы, Лорорталығы, 
АМСКорталығыжәне т.б.) 

Сапалық көрсеткіші + + + + + + 
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3.2.4 Медициналықкөмектікөрсету 
сапасымен 
халықтыңқанағаттанушылығынарттыру 

Қанағаттанушылықтың 
деңгейi  
(%) 

97,00 97,00 98,00 99,00 99,00 100,00 

3.2.5 Көрсетiлетiнмедициналыққызметтерсап
асынжақсарту 

Медициналық көмек 
көрсетуде ақауларды 
төмендету (бірл.) 

6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 

3.2.6 Медициналық көмеккөрсетуденЖОО-
ныңтабысынарттыру 

Кірісті арттыру деңгейі 
(%) 18,40 19,08 19,50 20,00 20,50 21,00 

Міндеті 3.3. Ғылыми-зерттеу қызметі 
Ғылыми-зерттеу қызметті дамытуға ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыру бойынша өзара байланысқан шаралар кешенін қосады. 
Университеттік зертханалар және клиникалар клиникалық зерттеулер өткізу үшін аккредиттеуден өтуге дайын болады. Олардың кәсіби 
деңгейін айқындайтын, халықаралық стандарттың талаптарына сәйкес сапалы көрсеткіштердің растамасы болады. Әлемдік ғылыми 
қоғамдастыққа бірлесу мақсатында медициналық зерттеу саласында халықаралық ынтымақтастық дамыту жалғастырылады.  Медициналық 
ғылыми кадрлардың бәсекеге қабілеттілігін және олардың ғылыми әлеуетін арттыру университетті дамытудың басымдығы болып қалады. 
Білім алушылардың ғылыми зерттеулерлерінің сапасын арттыру бойынша жұмыстар жүргізіледі. Басты міндет болып ғылыми инновациялық 
жобалардың нәтижесін тиімді коммерциялау болады. Зерттеу университеттінің мәртебесін алу бойынша қарқынды дайындық жүзеге 
асырылады. 
3.3.1 Клиникалық зерттеулердi жүргiзу үшiн 

зертхананы және клиникаларды 
аккредиттеу 

Сапалық көрсеткіш    + +    

3.3.2 Ғылыми инновациялық жобалардың 
нәтижелерiн коммерциялау 
 

Сандық көрсеткіш  3 1  1 1 2 3 

Жалпы табыстардың 
көлемінен ғылыми 
қызметiнен алынған 
табыс (% ) үлесі 

0,47 0,48 1,00 2,00 3,00 5,00 

3.3.3 Зерттеушi университеттi мәртебесін алуға 
дайындық 
 

Сапалық көрсеткіш     + + + 

3.3.4 Магистратураға, резидентурада және 
докторантурада жоғары білікті ғылыми 
және ғылыми-педагогиклықкадрларды  
дайындау 

Бағдарламалар бойынша 
түлектер саны 
(резидентура, 
магистратура, 
докторантура) 

194,00 306,00 241,00 372,00 374,00 374,00 
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ЖОО-нан кейiнгi 
кәсiби бiлiм алған 
жылдық орташа 
контингенті 

492,50 549,00 560,00 452,00 482,00 507,00 

3.3.5 Магистратура, резидентура және 
докторантурада жоғарғы білікті ғылыми 
және ғылыми-педагогикалықкадрларды 
даярлау сапасын арттыру 

Мемлекеттiк қорытынды 
аттестациядан 
өткенбілім 
алушылардың орта 
балы, мамандықтар 
бойынша 
(магистранттар және 
докторанттар) 

94,00 92,00 92,00 92,00 94,00 94,00 

Бірінші реттен тәуелсіз 
бағалаудан сәтті өткен 
резидент түлектерінің 
үлесі (%) 

67 80 82 83 84 85 

Мемлекеттiк қорытынды 
аттестациядан 
өткенбілім 
алушылардың орта 
балы, мамандықтар 
бойынша (резиденттер) 

80,00 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 

Білімінің  тәуелсiз 
бағалауыннан өткен  
білім алушылардың орта 
балы (резиденттер) 

59,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 

ЖОО-дан кейiнгi бiлiм 
берудегі білм 
алушылардың үлгерім 
көрсеткішінің сапасын 
арттыру  

63,60 81,00 85,00 90,00 95,00 96,00 

ЖОО-дан кейiнгi бiлiм 
бағдарламасы бойынша 
білім алушыларға 
шақырылған 

6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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ғалымдардың саны 

ПОҚ құрамындағы 
докторлар, сондай-ақ 
PhD докторлар, ғылым 
кандидаттарының 
саннын арттыру 

602,00 638,00 649,00 661,00 676,00 693,00 

3.3.6 Аймақтарға шығып материал қорын 
жинаумен ғылыми зерттеулерді жүргізу, 
лабораториялық зерттеулерді жасау, 
халықаралық рецензияланғанжурнал-
дарда мақала жариялау 

Ғылыми зерттеулердің 
саны 

49,00 17,00 20,00 20,00 20,00 23,00 

3.3.7 Денсаулық сақтау тәжірибесіне 
енгізілетін, жалпы көлемде жаңа 
медициналық технологияларды отандық 
зерттеулерді жасау санын арттыру 

Енгізулер саны 

0 1 1 2 3 3 

3.3.8 ТМД елдерi және ҚР ғылыми мәліметтер 
қорында индекстелетін конференция 
жинағындағы материалдар, тезистiң 
(мақала) жарияланымдарын санын 
арттыру 

Мақалалар саны 

244,00 300,00 450,00 500,00 550,00 600,00 

3.3.9 ҒЗЖ тартылған білім алушылардың 
санын көбейту 

Адамдар саны 
284,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 

3.3.10 Жоғары рейтингтегі шетелдiк 
басылымдарда ғылыми зерттеулер 
нәтижелерiнiң жарияланымдар 
үлесінарттыру 

Мақалалар саны 

97,00 65,00 70,00 100,00 120,00 150,00 

3.3.11 Қызметкерлердiң 
жарияланымдарыныңдәйексөз 
индексінарттыру 

Дәйексөз саны 
723 800 815 825 850 870 

Міндеті 3.4.Денсаулық сақтау секторымен өзара әрекеттестік 
Университетте денсаулық сақтау секторымен байланыс жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасында міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыруды (МӘМС) енгізгенге байланысты, университет денсаулық сақтау жүйесінің МӘМС және сол сияқты басқа 
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бағдарламаларыныңжүзеге асыруға барынша көмектеседі және белсенді қатысады.Университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрлігінің жұмысына, басқа қоғамдық-кәсіби ұйымдарға сарапшы 
ретінде белсенді тартылады. 
 
3.4.1 Денсаулық сақтау жүйенің МӘМС және 

басқа да бағдарламаларына қатысу 
Сапалық көрсеткіш + + +    

3.4.2 ПОҚ-тың ҚР ДСжӘДМ және басқа 
қоғамдық-кәсiби ұйымдарға сарапшы 
ретіндеқатысуы  

Сарапшы ретінде 
тартылған, ПОҚ саны 

337 360 365 370 375 380 

Өткiзiлген сыртқы 
сараптамалар саны 234,00 250,00 260,00 270,00 280,00 290,00 
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9 бөлім. 2017-2021жылдарға арналғаніс-шаралар жоспары 
 

№ Іс-шаралар атауы Аяқталу формасы 
(нәтиженің 

қорытындысы) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Жауапты 
орындаушы 

Бағыты 1.Миссия мен болашақты іске асыру үшін тиісті орта мен мәдениетті құру 
Міндеті 1. 1. Бағытталған құндылықтар қағидаларынан құрылған қызметтерді ұйымдастыру, ЖОО басқару жүйесін дамыту 

1.1.1 БК комитеттерiн құру БК туралы  
өзектелінген ереже 

БК комитеттерін құрылу 
жөнінде бұйрық 

Есеп 

 +  + +      БК төрағасы 
Корпоративтік 

хатшы 
Заң бөлімі 

 
1.1.2 ЖОО-ның алқалы басқарудағыөзге 

органдарды құру және 
дамыту(Университет кеңесі, Басқарма, 
ПОҚ Сенаты жәнебасқалары, 
Факультеттер Кеңесі)  

Алқалы басқарудың  
органдарын құру туралы 

бұйрық 
Алқалы басқару 

органдарынқұру туралы 
ереже  
Есеп 

 + + +       Провост  
Бағыттар бойынша 

проректорлар 
 

1.1.3 Ішкі аудит бөлімін құру және жұмысы Бұйрықтар 
Есептер 

  + + + + + БК төрағасы 
БК ішкі аудиті 

 
1.1.4 Корпоративтiк басқарудың рәсiмдерi 

және саясаттарын енгізу 
Саясаттар және рәсімдер   +   +  +     Атқарушы 

проректор 
1.1.5 Корпоративтiк басқару, жобалық 

менеджмент, тәуекелдерді басқару 
және бағалау сұрақтары бойынша 
қызметкерлерді іріктеу және дайындау 

Оқыту 
Сертификаттар 

  +  +   +  + +  Атқарушы 
проректор 

1.1.6 Әкімшілік-басқарушылық қызмет-
керлер саны оңтайландыру және 
құрылымды қайта қарау 

Құрылым, штат кестесі + +         Атқарушы 
проректор 
КДСжТББ 



 36 

1.1.7 Тәуекелдергекешендiк талдаудау 
жүргiзу және тәуекелдерді басқару 
жүйесiн енгiзу 

Ақпарат 
Есеп 

  + + + + + Атқарушы 
проректор 
КДСжТББ 

1.1.8 Жобалау менеджментті енгізу Жобалар 
Есептер 

   + +       Атқарушы 
проректор 

1.1.9 ХС ИСО9001: 2015 жаңа нұсқасына 
өту және СМЖ-ның ЖОО 
менеджментіне бірігуі 

СМЖ құжаттары 
Сертификаттар 

Есептер  

  + +       Атқарушы 
проректор 

1.1.10 ИСО жаңа нұсқасы бойынша ӘБҚ, 
ПОҚ және ішкі аудиторлардың 
біліктілігін арттыру  
 

Оқыту 
Сертификаттар 

   + +  +  +  +  Атқарушы 
проректорКДСжТББ 

1.1.11 ЖОО-ның автономиялық күйiне 
талдау жүргiзу 
 

Аналитикалық ақпараттық 
анықтама 

+ +  +  + +  +  Атқарушы 
проректор,КДСжТБ

Б, 
Медициналық білім 

беру орталығы 
1.1.12 ЖОО-ның автономдау сұрақтар 

бойыншаҚР ДСжӘДМ 
ұсыныстарымен НҚА талдауы 

Аналитикалық ақпараттық 
құжат 

+           Атқарушы 
проректор, 

Медициналық білім 
беру 

орталығы,КДСжТББ 
1.1.13 ЖОО-ның автономияға өтуі бойынша 

жоспар жасау және оны жүзеге асыру 
Жоспар 
Есептер 

  + + + + + Провост, 
Атқарушы 
проректор, 

КДСжТББ, Жобалық 
топ 

1.1.14 Жемқорлық фактілерін 
анықтаубойынша зерттеулер жүргізу 
 

Есептер   + + + + + Тәрбие және 
әлеуметтік сұрақтар, 

халықаралық 
қатынастар 
жөніндегі 
проректор 
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1.1.15 Жоғары білімнің(ENQA)сапа 
кепілдігінің халықаралық стандартына  
өту 
 

Жоспар 
Есептер 

   + +  Провост, 
Бағыттар бойынша 

проректорлар, 
КДСжТББ 

1.1.16 Корпоративтік мәдениеттің дамыту 
бойынша бағдарлама жасау және 
енгізу 

Бағдарлама 
Есептер 

+ + + + + + Атқарушы 
проректор, Жобалық 

топ, КДСжТББ 
Міндеті 1.2. Инфрақұрылымды дамыту 

1.2.1 МЖС жобасы 
шеңберiндеуниверситеттiк клиника 
құрылысының бастамасы 

Жобалау-сметалық 
құжаттамасы  

    + + + +  Атқарушы 
проректор, Құрылыс 
және күрделі жөндеу 

басқармасы 
1.2.2 Жатақхана құрылысының аяқталуы Жатақхананы пайдалануға 

беру 
   +        Атқарушы 

проректор, Құрылыс 
және күрделі жөндеу 

басқармасы 
1.2.3 Күрделi және ағымды жөндеу 

жұмыстарын жүргізу 
 

Жасалған жұмыстар акті   + + + + + Атқарушы 
проректор, Құрылыс 
және күрделі жөндеу 

басқармасы 
1.2.4 Оқу процесi үшiн ғимараттыжалға алу 

 
Келісімдер  + + + + +   

  
Атқарушы 
проректор, 

Академиялық 
қызметі бойынша 

проректор 
Міндеті 1.3. IT дамыту 

1.3.1 ЖООақпараттандыру бойынша 
бағдарлама әзiрлеу 
 

Бағдарлама 
Есептер 

+ +     Атқарушы 
проректор, 
Ақпаратты 
технология 

департаменті 
1.3.2 Медициналық бiлiмдi ақпараттандыру 

механизмдеріненгiзу бойынша жол 
картаны әзiрлеу 
 

Жол картасы + +     Атқарушы 
проректор, 
Ақпаратты 
технология 
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департаменті 

1.3.3 ПОҚ және студенттердi ғаламторға 
қол жеткiзуін қамтамасыз етуi  
 

Есеп + + + + + + Атқарушы 
проректор, 
Ақпаратты 
технология 

департаменті 
1.3.4 Оқытушылық құрам және 

студенттердіңдербес электрондық 
аккаунттарын жасау және дамыту 
 

Есеп + +     Атқарушы 
проректор, 
Ақпаратты 
технология 

департаменті 
1.3.5 Оқу және симуляция 

жабдықтарынжаңарту 
 

Есеп   + + + + + Атқарушы 
проректор, 

Академиялық 
қызметі бойынша 
проректор, Білімді 
және дағдыларды 

қалыптастыру және 
бағалау 

департаменті 
1.3.6 Ғылыми жабдықтарды жаңарту және 

шығын материалдарын сатып алуы 
 

Есеп   + + + + + Атқарушы 
проректор,  

Зерттеу қызметі 
бойынша проректор, 

 ІҚМ ҒЗИ 
1.3.7 Медициналық жабдықтарды және 

шығын материалдарын жаңарту 
 

Есеп   + + + + + Атқарушы 
проректор, 

Клиникалық қызмет 
бойынша проректор 

1.3.8 ЖОО ақпараттандыру үшiн 
жабдықтардыжәне бағдарламалық 
жасақтаманы жаңарту 

 
Есеп 

+ + + + + + Атқарушы 
проректор, 

Ақпараттандыру 
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 технологиясы 
департаменті 

1.3.9 Кiтапханалық қорды,сонымен қатар 
электрондық тасымалдаушылар қорын 
толықтыру 
 

Ақпарат + + + + + + Атқарушы 
проректор, 

Академиялық 
қызмет бойынша 

проректор, 
Зерттеу қызметі 

бойынша проректор, 
Кітапхана 

Міндеті 1.4. Адам ресурстарын дамыту 
1.4.1 Кадрлардың іздестіру, жалдау, 

уәждеме, алға жылжу, ұстап қалу 
(меритократия негiздерiнде) және 
әлеуметтiк бағдарламалар саясатын 
және рәсімдерінөзекті қылу 

Ішкi нормативтiк актiлер 
(ТІН) 

  +         Атқарушы 
проректор, 

Адам 
ресурстарындамыту

департаменті 
1.4.2 Университеттегі кадрлар резервiн 

дамыту 
Бағдарлама 

  
  +         Атқарушы 

проректор, 
Адам 

ресурстарындамыту
департаменті 

1.4.3 Дарындарды тарту үшiн 
ынталандырулар және уәждемелер 
(мотивация) жүйесінәзiрлеу және 
енгiзуi 

Ұсыныс   + + + + + Атқарушы 
проректор, 

Адам 
ресурстарындамыту

департаменті 
1.4.4 ӘБҚ-дің құзыреттілігін жоғарылату 

 
ӘБҚ-дің құзыреттілік тiзімі  

Оқыту бағдарламасы 
 

  + + + + + Атқарушы 
проректор, 

Адам 
ресурстарындамыту

департаменті 
1.4.5 Менеджерлердiң(топ-менеджерлер, 

орта буынның менеджерлерi)  
құзыреттілік деңгейінанықтау 
 

Есеп  +     Атқарушы 
проректор, 

Адам 
ресурстарындамыту
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департаменті 

1.4.6 ӘБҚ жұмысын бағалау механизмін 
әзiрлеу және енгізу 

Ұсыныс   + + + + + Атқарушы 
проректор, 

Адам 
ресурстарындамыту

департамент 
1.4.7 НазарбаевУниверситеті және жетекші 

шетелдік ЖОО, ғылыми орталықтар 
және әлемдік 
клиникаларбазасындаЖОО-ның 
медициналық менеджерлерін оқытудан 
өткізу  

Сертификаттар, 
Оқыту бағдарламалары 

 

+ + + + + + Атқарушы 
проректор, 

Адам 
ресурстарындамыту

департаменті 

Міндеті 1.5. Қаржы менеджменттi дамыту 
1.5.1 Басқару есебi жүйесiнің дамуы - 

аналитикалық және бухгалтерлiк 
есептің бiрыңғай автоматтан-дырылған 
жүйесі 
 

Аналитикалық және 
бухгалтерлiк есептің 

бiрыңғай 
автоматтандырылған жүйесі 

+ + +    Атқарушы 
проректор, 

ақпараттандыру 
технологиясы 
департаменті 

1.5.2 Елде инвестициялық жоспардың 
дамуын, экономика-саяси жағдайы 
өзгерiсі есебінен оның ары қарайғы 
жақсаруының (бейiмделуі) 
қалыптастыруы 
 

Инвестициялық 
жоспардыңдамуы 

  + + + + Атқарушы 
проректор, қаржы 
және бухгалтерлік 
есеп департаменті 

Бағыты 2.Академиялық қызметті интернационалдандыру және білім алушыларды дамыту  
Міндеті 2.1. Академиялық қызметті басқаруды дамыту 

2.1.1 Қолданыстағы саясаттарды және үздік 
халықаралық тәжiрибедегі сәйкестiк 
жөнiндегі рәсiмдерді талдау  
 

Аналитикалық анықтама +           Провост  
Академиялық 

қызметі бойынша 
проректор 
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2.1.2 Студенттерге бағытталған, жетекші 
халықаралық тәжірибенің негізіндегі 
рәсiмдері және саясаттарды әзірлеу 
және жаңарту  
 

Саясаттар 
Рәсімдер 

  + + + + + Академиялық 
қызметі бойынша 

проректор, 
Академиялық қызмет 

департаменті, Заң 
бөлімі, Жобалық топ 

2.1.3 ЖОО-ның заттық-
техникалықмүмкiндiктерiне сәйкес, 
бакалавриат бағдарламасына грант 
бойынша қабылданатын студенттердi 
санның келтiруi сәйкес 
 

Саны 669 
(ҚР 
ДСж
ӘДМ 
597, 
ҚР 

БжҒ
М 
72) 

600 550 500 450 400 Провост, 
Бағыттар бойынша 

проректорлар 
 

2.1.4 ЖОО-ның заттық-
техникалықмүмкiндiктерiне сәйкес, 
бакалавриат бағдарламасына ақылы 
бөлімгеқабылданатын студенттердi 
санның келтiруi сәйкес 

Саны  600  600  550  500  450 400  Провост, 
Бағыттар бойынша 

проректорлар 

2.1.5 Резидентураға(мемлекеттiк тапсырыс 
бойынша және ақылы негiзде)  
қабылдау 

Саны  150 160  170  180  190  200  Провост, 
Бағыттар бойынша 

проректорлар 
2.1.6 Магистратураға(мемлекеттiк тапсырыс 

бойынша және ақылы негiзде) 
қабылдау 

 Саны  40 45  50  55  60   65 Провост, 
Бағыттар бойынша 

проректорлар 
2.1.7 Докторантураға(мемлекеттiк тапсырыс 

бойынша және ақылы негiзде) 
қабылдау 

 Саны  20 35  40  50  60  70  Провост, 
Бағыттар бойынша 

проректорлар 

2.1.8 Реаккредиттеу және 
мамандандырылған, сондай-ақ, 
институционалдық аккредиттеу 
рәсімдерін өткізу және дайындау  

Есеп 
Сертификат  

+ + + + + + Провост, 
Бағыттар бойынша 

проректорлар 
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2.1.9 Жүйелi түрде институционалдық 
зерттеулердi жүргiзу 
 

Есептер + + + + + + Провост  
Академиялық 

қызметі бойынша 
проректор 

2.1.10 Шетелдiк кеңесшiлердiң тартуымен 
халықаралық академиялық 
рейтингтерге (ARES, QS) қатысуына 
дайындық 
 

Шарттар  
Орындалған жұмыстардың 

актiлерi 

+ + + + + + Провост  
Академиялық 

қызметі бойынша 
проректор, 

Аккредиттеу және 
рейтинг бөлімі 

2.1.11 Ұлттық академиялық рейтингтерге 
қатысу 

Топ-5 Қазақстандық ЖОО-
дар  

Медициналық ЖОО-дың 
арасында топ-1 

 

+ + + + + + Провост  
Академиялық 

қызметі бойынша 
проректор, 

Аккредиттеу және 
рейтинг бөлімі 

2.1.12 Халықаралық академиялық 
рейтингтерге (ARES, QS)қатысуы 

QS рейтингіне кіру         + + Провост  
Академиялық 

қызметі бойынша 
проректор, 

Аккредиттеу және 
рейтинг бөлімі 

2.1.13 Кәсiби халықаралық қауымдастықтарға 
қатысуы 
 

Мүшелік + + + + + + Провост, 
Академиялық 

қызметі бойынша 
проректор,  

Тәрбие және 
әлеуметтік сұрақтар, 

халықаралық 
қатынастар жөніндегі 

проректор, 
Халықаралық 

ынтымақтастық 
бөлімі 
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2.1.14 Әр мамандыққа маман үлгісін матрица 
құзіреттілігі негізінде дайындау, 
құрастыру және мамандықтардың 
жалпы санын қамту 

Матрица 
Есептер 

  + + + + + Провост  
Академиялық 

қызметі бойынша 
проректор 

Задача 2.2 Білім беру бағдарламалары мен технологияларды жетілдіру 
2.2.1. ОӘБ РОӘК денсаулық сақтау 

мамандықтарына арналған жұмысты 
(жұмыстың қамтамасыз етуi)  
ұйымдастыру 
 

Хаттама,  
Есептер 

+ +  + +  +  +  Провост  
Академиялық 

қызметі бойынша 
проректор 

2.2.2 Педиатрлық құрамды күшейту 
мақсатымен ЖТД-тың(жұмыс оқу 
бағдарламаларын қайта қарау есебiнен) 
дайындығы негізінде "Жалпы 
медицина" мамандығы бойынша 
негiзгi медициналық 
бiлiмніңқолданыстағы бағдарламасын 
жетілдіру 

Есептер,  
ЖОЖ-ы 

+ +     Провост  
Академиялық 

қызметі бойынша 
проректор 

2.2.3 "Педиатрия" мамандық арналған 
негiзгi медициналық 
бiлiмбағдарламасының жасалуы 

ЖОЖ       Провост  
Академиялық 

қызметі бойынша 
проректор 

2.2.4 Жалпы тәжірибедегі дәрігерлер 
дайындауға қолданыстағы бағдар-
ламаны, құзыреттілікті жетiлдiру 
бойынша ұсыныс әзiрлеу және жалпы 
тәжірибедегі дәрігерлер дайындау 
бағдарламаларын талдау 

Аналитикалық есебі, 
Жетiлдiру туралы ұсыныс 

+ +     Провост  
Академиялық 

қызметі бойынша 
проректор 

2.2.5 Жаңа МББМС және кәсіби стандартқа 
сәйкес дипломға дейінгі білімнің 
профильді тәртіп (дисциплинасын) 
және міндетті құрамдас базалық типті 
оқу бағдарламасының әзірленуіне 
қатысу 

Есертер 
МББМС 

+ +     Провост  
Академиялық 

қызметі бойынша 
проректор 
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2.2.6 Кәсіби стандартқа сәйкес дипломға 
дейінгі білімді жаңа МББМС енгізу 
 

Есептер 
МББМС 

   + +  +  +  +  Провост  
Академиялық 

қызметі бойынша 
проректор 

2.2.7 Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білімді 
жаңа МББМС әзірлеу және кәсіби 
стандартқа сәйкес ҮМБ қатысу  

Есептер 
МББМС 

+ + + + + + Провост  
Академиялық 

қызметі бойынша 
проректор 

2.2.8 Оқу әдістемелік құжаттар пакетін 
әзірлеу, жаңа МББМС сәйкес ПОҚ 
дайындау 

Оқу-әдiстемелiк құжаттар  + + + + + Академиялық 
қызметі бойынша 

проректор 
 

2.2.9 Барлық түрдегіЖОЖ-ларжәне 
стратегиялық серiктестер 
ұсыныстарынесепке алуымен білім 
дейгейінің өзектiлігі 

ЖОЖ      + +  + + Провост  
Академиялық 

қызметі бойынша 
проректор, 

РОӘК 
2.2.10 Назарбаев Университетімен 

стратегиялық серiктестiк бойынша 
шарт жасау және оны іске асыру 
 

Келісім шарт 
Есептер 

  + + + + + Провост, тәрбие, 
әлеуметтік сұрақтар 
және халықаралық 
ынтымақтастықтар 
бойынша проректор 

2.2.11 Қолданыстағыны жаңарту және 
қосымша медициналық білім беруге 
жаңа қашықтықта оқу бағдарламасын 
құру 

Жоспар  
Есеп 

+ + + + + + Провост, 
Академиялық қызмет 
бойынша проректор, 

Клиникалық 
қызметбойынша 

проректор 
2.2.12 Магистратура бағдарламасы бойынша 

қашықтықтан оқыту технологиясын 
енгізу 

Жоспар  
Есеп 

 + + + + + Провост  
Академиялық қызмет 
бойынша проректор 

2.2.13 Интерндердi және резиденттерді екi 
жақты (дуальді) оқытуды дамыту 
 

Есептер 
Келісім шарттар 
Бағдарламалар 

+ + + + + + Провост  
Академиялық қызмет 
бойынша проректор, 

Клиникалық 
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қызметбойынша 
проректор 

2.2.14 Студенттердi оқытудың модульдiк 
тәсiлiн даму 
 

Есептер, 
ЖОЖ 

  + + + + + Провост  
Академиялық қызмет 
бойынша проректор 

2.2.15 Серіктес ЖОО-ның жұмылдырумен, 
бiрлескен бiлiм беретiн 
бағдарламаларды жасау жұмыстары  

Бағдарламалар   + +  +  +  + Провост  
Академиялық қызмет 
бойынша проректор 

2.2.16 Бiлiмдi тәуелсiз бағалау және 
студенттердің интерн және резидент 
тыңдаушыларының дағдыларын 
бірыңғай жүйеге қатыстыру 

Орындалуы жайлы ақпарат + + + + + + Провост  
Академиялық 

қызметі бойынша 
проректор 

2.2.17 Қосымша кәсiби бiлiм берудiң 
бағдарламаларын негiзде қашықтықта 
оқыту технологияларын енгiзу 

Есептер, 
Бағдарламалар 

+ + + + + + Академиялық қызмет 
бойынша проректор 

2.2.18 Ағылшын тілінде оқыту арқылы 
халықаралық медициналық 
факультетінқұру және дамыту 

Халықаралық медициналық 
факультет  

  + + + + + Провост, 
Академиялық қызмет 
бойынша проректор 

2.2.19 Интерндер мен резиденттердің білім 
беретін ұйымының шығатын 
(выездной) тәжірибесін жетілдіру 
 

Студенттер мен жұмыс 
берушілердің сауалнама 

жүргізу нәтижесінің есебі 
 

  + + + + + 
  

Провост,  
Клиникалық 

қызметбойынша 
проректор, 

Академиялық қызмет 
бойынша проректор 

2.2.20 Шақырылған шетелдік мамандармен 
(визитинг-профессорлар) оқыту 
шараларын ұйымдастыру  

Есептер 
Енгізу актілері 

  + + + + + Академиялық қызмет 
бойынша проректор 

2.2.21 Бiлiм беретiн бағдарламаларды 
жетiлдiруге жұмыс берушiлерді тарту 
 

Аналитикалық анықтама 
Есебі  

  + + + + + Тәрбие, әлеуметтік 
сұрақтар және 
халықаралық 

қатынастар бойынша 
проректор, 
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Клиникалық 
қызметбойынша 

проректор 
2.2.22 Университеттермен-серіктестермен 

оқу және білім беретін франчайзинг 
бағдарламаларын құру 

Бағдарламалар            + Академиялық қызмет 
бойынша проректор 

2.2.23 Бакалавриат, магистратура және 
докторантура дайындауға лицензия алу 
және мамандықтар тізбегін кеңейту  

Лицензия саны  2 1 1 1  Академиялық қызмет 
бойынша проректор 

2.2.24 Клиника, оған қоса университтік 
клиника медбикелері үшін медбике ісі 
бойынша (2-2,5 жж.) академиялық 
бакалавриаттың жеделдетілген 
бағдарламасын енгізу 

Бағдарламалар  + +    Провост,  
Академиялық қызмет 
бойынша проректор 

2.2.25 Мейірбике ісі бойынша докторантура 
құру 
 

Лицензия  
Бағдарлама 

 

  + +   Провост, 
Академиялық қызмет 
бойынша проректор 

Міндеті 2.3. Профессорлық-оқытушылық құрамның әлеуетін көтер 
2.3.1 ПОҚакадемиялық мобильділік 

(ішкіжәне сыртқы) 
 
 

Бірлескен жобалар, 
жарияланымдар 

+ + + + + + Провост 
Академиялық қызмет 
бойынша проректор 

2.3.2 ЖОО-ның ішіндегі құзіреттілікке 
негізделген ПОҚ әлеуетінің ары 
қарайғы жоғарылауы 

Сертификаттар 
Студенттер 

сауалнамасының есебі 

  + + + + + Провост, 
Академиялық қызмет 
бойынша проректор 

2.3.3 ПОҚ-ға ағылшын тілін меңгеруге 
жағдай жасау  
 

Сертификаттар 
Есебі  

  + + + + + Провост, 
Академиялық қызмет 
бойынша проректор, 

Тіл құзіреттілігін 
дамыту департаменті 
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 2.3.4 Шетелдік сынау мерзімне ПОҚ-ды 
оқыту 
 

Ортақ жобалар 
Импакт факторымен 

жариялымдар 
Оқу процесiн енгiзудiң акті 

+ + + + + + Академиялық қызмет 
бойынша проректор, 

Зерттеу қызметі 
бойынша проректор 

2.3.5 Халықаралық конференциялар мен 
семинарларға ПОҚ-ның қатысуы 

Ортақ жобалар 
Импакт факторымен 

жариялымдар 
 

+ + + + + + Академиялық қызмет 
бойынша проректор, 

Зерттеу қызметі 
бойынша проректор 

Міндеті 2.4. Білікті студентті қалыптастыру 
2.4.1 Студенттік өзі-өзі басқару органына 

студенттің қатысуы 
Есеп 

 
+ + + + + + Тәрбие, әлеуметтік 

сұрақтар және 
халықаралық 

қатынастар бойынша 
проректор 

2.4.2 Халықаралық конференцияларға және 
студенттiк қауымдастықтарға 
студенттердің қатысуы 
 

Есеп 
Сертификаттар  

Мүшелік  
 
 

+ + + + + + Тәрбие, әлеуметтік 
сұрақтар және 
халықаралық 

қатынастар бойынша 
проректор 

2.4.3 21ғасырдың ағыма сәйкес, 
психологиялық, құқықтық, әлеуметтiк 
және академиялық қолдаумен 
студенттердi қамтамасыз ету жүйенiң 
жасалуы 

Студенттерді 
қанағаттандыру жайлы есеп 

+ + + + + + Тәрбие, әлеуметтік 
сұрақтар және 
халықаралық 

қатынастар бойынша 
проректор 

2.4.4 Талапкерлердің кәсіби дайындық 
курсын құру 
 

Бұйрық 
Ережесі 

Есеп 

    + + + + Тәрбие, әлеуметтік 
сұрақтар және 
халықаралық 

қатынастар бойынша 
проректор 
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2.4.5 Түлектердің мансабының дамуы және 
жұмысқа орналасу мониторингі 
 

Есептер 
Аналитилық анықтама 

  + + + + + Тәрбие, әлеуметтік 
сұрақтар және 
халықаралық 

қатынастар бойынша 
проректор 

2.4.6 Студенттердің академиялық 
мобильділігінің дамуы 

Есеп + + + + + + Академиялық 
қызметі бойынша 

проректор 
2.4.7 Студенттерге ағылшын тілін меңгеруге 

жағдай жасау  
 

Есеп + + + + + + Тәрбие, әлеуметтік 
сұрақтар және 
халықаралық 

қатынастар бойынша 
проректорАкадемиял
ық қызмет бойынша 

проректор 
2.4.8 Кадрларды дайындау үшін грант пен 

шәкіртақы бөлінуіжұмыс 
берушiлермен, әлеуметтiк серiк-
тестерiменкелiсiм жасасу 

Есеп + + + + + + Провост, 
Проректорлар 

2.4.9 Өзін патриот деп танитын студенттер 
қатарын арттыру 
 

Есеп (әлеуметтік зерттеу 
деректер бойынша) 

+ + + + + + Тәрбие, әлеуметтік 
сұрақтар және 
халықаралық 

қатынастар бойынша 
проректорАкадемиял
ық қызмет бойынша 

проректор 
2.4.10 Жастардың ара-арасындаәлеуметтiкке 

карсы мiнез-құлықты 
алдын алу бойынша шараларды 
жүргiзу 

Есеп + + + + + + Тәрбие, әлеуметтік 
сұрақтар және 
халықаралық 

қатынастар бойынша 
проректор 
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2.4.11 Студенттерді жатақхана орнымен 
қамтамасыз ету 

мұқтаж студенттердi 
қамту% 

42 40 60 60 60 60 Тәрбие, әлеуметтік 
сұрақтар және 
халықаралық 

қатынастар бойынша 
проректор 

2.4.12 Мемлекеттiк жастар политика ісiнiң 
актуальді сұрақтары бойынша 
социологиялық зерттеулердi жүргiзу 

Есебі  + + + + + + Тәрбие, әлеуметтік 
сұрақтар және 
халықаралық 

қатынастар бойынша 
проректорАкадемиял
ық қызмет бойынша 

проректор 
2.4.13 «Жасыл ел» жалпы ұлттық бастаманың 

шеңберiнде студенттерді 
көгалдандыру жұмысына тарттыру* 
 

Студенттер саны 50 70 80 80 90 100 Тәрбие және 
әлеуметтік сұрақтар, 

халықаралық 
қатынастар 
жөніндегі 
проректор 

Бағыты 3. ДСҒАЖқалыптастыру  
Міндеті 3.1. ДСҒАЖбасқару және саясаты 
3.1.1 ДСҒАЖ құрылуынаҚР ДСМжӘД және 

Дүниежүзілік банк жобасының 
шеңберінде стратегиялық серiктестiк 
келісім шартын іске асыру  

Есептер 
Орындалған жұмыс актілері 

  + + +     Провост, 
Бағыттар бойынша 

проректорлар 

3.1.2 ҚазҰМУ ДСҒАЖ тұжырымдамасын 
дайындай 
 

Тұжырымдама    +         Провост, 
Бағыттар бойынша 

проректорлар 
3.1.3 ДСҒАЖ басқару органын, саясатын 

және рәсімдерінің құрылуы 
 

Басқару органы жөнінде 
ереже 

    + + + + Провост, 
Бағыттар бойынша 

проректорлар 
3.1.4 Университеттiң меншiктi 

клиникаларымен басқаруды 
оңтайландыру 

Университет 
клиникаларының 

Директорат ережесі 

 +        Провост, 
Клиникалық 

қызметбойынша 
проректор 
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3.1.5 Меншiктi клиникалардағы 
госпитальдық менеджменттiң 
стандарттарын енгiзуiн жоспарлау 

Жоспар 
Стандарттар 

Бағдарламалар 

  + + +     Клиникалық 
қызметбойынша 

проректор 
 

3.1.6 Университеттiк клиникалардың үлгiсi 
енгiзген, клиникалық негiздерде 
госпитальдық менеджменттiң стан-
дарттарын енгiзуді жоспарлау 

Іс-шаралар жоспары   + + +  Клиникалық 
қызметбойынша 

проректор 
 

3.1.7 Госпитальдық менеджменттiң 
сұрақтарын оқыту 

Бағдарлама 
Сертификаттар 

  +         Клиникалық 
қызметбойынша 

проректор 
3.1.8 «Емделуші – орталықтандырылған 

күтім және дәлелді тәжiрибе» 
модульдiк бағдарламаны енгiзу 

Орындалғаны жайлы 
ақпарат 

 + + + + + Клиникалық 
қызметбойынша 

проректор 
 

3.1.9 Академиялық медициналық орталық 
ретінде халықаралық тiркеуге 
дайындық 

Есептер 
Актілер 

      + + Клиникалық 
қызметбойынша 

проректор 
 

3.1.10 ПОҚ және клиникалардың мамандарын 
біріктіру 

Сапалық көрсеткіш   + + + + Клиникалық 
қызметбойынша 

проректор 
3.1.11 ҚазҰМУ-нің қызметкерлерінің 

еңбекақы ережесін бiртұтас жағдайды 
енгiзу және әзірлеу 

Еңбек ақыны төлеу ережесі  +     Атқарушы проректор 

Міндеті 3.2.Медициналық көмек көрсету 
3.2.1 Университеттiң меншiктi 

клиникаларының негiзiнде ТМККК 
көрсету  

Жоспар  
Есеп 

+ + + + + + Клиникалық 
қызметбойынша 

проректор 
 

3.2.2 Университеттiк клиникалардың 
қызметiнде жаңа технологияларды 
енгiзу 

Жоспар  
Есеп 

+      Клиникалық 
қызметбойынша 
проректор 

3.2.3 Университеттiң меншiктi клини-
каларының негiзiнде ақылы қызметтер 

Жоспар  
Есеп 

+ + + + + + Клиникалық 
қызметбойыншапроре
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көрсету ктор 

3.2.4 Сәйкес орнатылған орында бекiтiлген 
құрамның жыл сайын болатын 
профилактикалық байқаудан өтуі 

Жоспар  
Есеп 

+ + + + + + Клиникалық 
қызметбойынша 
проректор 

3.2.5 Орнатылған құрамға бекітілген 
хаттамаларына сәйкесдиспансерлеу 

Жоспар  
Есеп 

+ + + + + + Клиникалық 
қызметбойынша 
проректор 

3.2.6 Психологиялық қолдаумен 
жасөспiрiмдерге дәрiгерлiк жәрдемнiң 
көрсетуiн жастар денсаулықтың 
орталарының негiзiнде қамтамасыз ету  
 

Жоспар  
Есеп 

+ + + + + + Клиникалық 
қызметбойынша 

проректор, 
Тәрбие, әлеуметтік 

сұрақтар 
жәнехалықаралық 

қатынастар бойынша 
проректор 

3.2.7 Денсаулық мектебі (қант диабеті, 
артериялық гипертензия, тиiмдi 
тамақтану және салауатты өмiр салты, 
іс-әрекет тәуекелі мектебі) қызмет 
атқаруын қамтамасыз етуі 

Жоспар  
Есеп 

+ + + + + + Клиникалық 
қызметбойынша 

проректор 
 

3.2.8 Оқу ғимараттарында, денсаулық сақтау 
пунктiсi және университет 
жатақханаларындаауруларды ескерту, 
алдын алу бойынша шығатын 
(выездной) сабақтар жүргізу 
 

Жоспар  
Есеп 

+ + + + + + Клиникалық 
қызметбойынша 

проректор, 
Тәрбие, әлеуметтік 

сұрақтар және 
халықаралық 

қатынастар бойынша 
Проректор, 

Академиялық қызмет 
бойынша проректор 

3.2.9 Пациенттi қолдау қызметiн, 
демографиялық жиын, медицина-
әлеуметтiк, бекiтiлген халық денсаулық 
жағдайы 

Есеп + + + + + + Клиникалық 
қызметбойынша 

проректор 
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жайлыақпаратқызметтерінжетiлдiруi 

3.2.10 Стационар-алмастырылатын 
технологиялардыары қарай енгiзу 

Есеп + + + + + + Клиникалық қызмет 
бойынша проректор 

3.2.11 Бекiтiлген құрамның ішiнен әлеуметтiк-
осал топтарға арналған әлеуметтiк 
көмектiң дамуы 

Есеп + + + + + + Клиникалық 
қызметбойынша 

проректор 
Міндеті 3.3. Ғылыми-зерттеу қызметі 
3.3.1 ЖЭК жұмысын жетілдіру Есеп 

Акті 
+ + + + + + Зерттеу қызметі 

бойынша проректор 
3.3.2 Клиникалық зерттеулердi жүргiзу үшiн 

аккредиттеуді алу 
Сертификат    +        Зерттеу қызметі 

бойынша проректор 
3.3.3 Халықаралық мульт зерттеу 

орталықтарына қатысу  
Есептер 

Құжаттама  
     + +  + + Зерттеу қызметі 

бойынша проректор 
3.3.4 Атшабарова атындағы ҰПО жұмысын 

белсенді ету, ДСжӘДМ алдында жыл 
сайынғы есебі 

Есеп + + + + + + Зерттеу қызметі 
бойынша проректор 

3.3.5 Әртүрлi қаржыландыру көзі бар,  
сондай-ақ,басты ұйым негізіндегі 
ғылыми-техникалық бағдарламалар-
дыңсанның арттыру 

Есеп    + +  + + + Зерттеу қызметі 
бойынша проректор 

3.3.6 Ғылыми-зерттеулердің, ғылыми-
педагогикалық кадрлардың және 
инновациялық ғылыми 
қызметіндегі,сондай-ақ, «Болашақ» 
халықаралық бағдарламаны 
шеңберiндегі менеджерлерінің 
әлеуеттiң жоғарылауы 

Есеп + + + + + + Атқарушы проректор, 
Адам ресурстарын 
дамыту департаменті 

3.3.7 Постдокторантура стандартты 
бағдарламасын орындауға қатысу  

Стандарт       + + + Зерттеу қызметі 
бойынша проректор 

3.3.8 Постдокторантура бағдарламасын Бағдарлама        + +  + Зерттеу қызметі 
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енгізу бойынша проректор 
3.3.9 Ғылыми зерттеулердi жүргiзу үшiн 

жетекші ғалымдарды, дарынды 
мамандарды тартыру 

Есеп 
Бірлескен ғылыми жобалар 

     + + + + Зерттеу қызметі 
бойынша проректор 

3.3.10 Зерттеушi университеттi мәртебенiң 
алуы үшiн даму бағдарламасын 
дайындау 

Тұжырымдама 
Бағдарлама 

          + Провост, 
Зерттеу қызметі 

бойынша проректор 
3.3.11 Ғылыми инновациялық жобалардың 

нәтижелерiнің коммерциялануы 
Келісім шарт 

Есеп 
     + +  + + Зерттеу қызметі 

бойынша проректор, 
Ғылым және 
инновация 

департаменті 
Міндеті 3.4.Денсаулық сақтау секторымен өзара әрекеттестік 
3.4.1 Клиницист ПОҚ-ның ҚР ДСжӘДМ 

сарапшылары ретінде қатусуы 
 

Қорытынды 
Акті 

Комиссияның хаттамалары 

+ + + + + + Клиникалық 
қызметбойынша 

проректор, Зерттеу 
қызметі бойынша 

проректор 
3.4.2 Трансферт технологиялардың және 

ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелері 
 

Есеп  + + + + + Клиникалық қызметі 
бойынша проректор, 

Зерттеу қызметі 
бойынша проректор 

3.4.3 Денсаулық сақтау жүйесiнiң көкейкестi 
сұрақтары бойынша қолданбалы 
аналитикалық зерттеу-лердi жүргiзу 

Есептер  + + + + + Клиникалық 
қызметбойынша 

проректор, Зерттеу 
қызметі бойынша 

проректор 
3.4.4 МӘМС сұрақтары және денсаулық 

сақтау жүйесiнiң дамуы басқа басым 
бағыттаржайлы 
жұртшылықтыақпараттандыру және 
оқытуға қатысу 

Есептер 
Ақпарат 

+ + + + + + Клиникалық қызметі 
бойынша проректор 

 

3.4.5 Мамандығын жетiлдiрудi жүзеге асыру 
және денсаулық сақтаудың 
мамандарын қайта даярлау 

Есеп 
Бағдарламалар 

  

+ + + + + + Провост 
Клиникалық 

қызметбойыншапроре
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ктор 
 

 
 

 
10 бөлім. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ 

№ Мiндеттер көрсеткiштері 
ҚазҰМУ стратегиялық 

жоспары 
 

Мүмкін болатын  
тәуекел атауы 

Тәуекелдердi басқару бойынша 
шара қабылдамаудың 
жағдайындағы зардап 

мүмкiндіктері 

Тәуекелді басқару бойынша 
шаралар 

1 2 3 4 
Сыртқы тәуекел 

1 Әлемдiк рейтингтердегi бiрiншi 
болатын позициялары(QS, THE) 
 

Рейтингтердегi топ 
орындарға жоспарланған 
нәтижелердi бойынша қол 
жеткізбеу 
 

Шетелдiк ЖОО-дың арасында 
танымдылығы төмен, 
ынтымақтастық мүмкiгіне 
мүдделiлiктiң жоқтығы 
 

Өткiзiлетiн рейтингтерге тұрақты 
қатысу, бақылау және қатысу үшін 
өтінім беру көрсеткіштерін жақсарту, 
өткізілетін конференциялар мен 
шараларға қатысу 
 

2 Инфрақұрылымның және IT 
дамуы 

Университеттiк 
клиникалардың 
әртектiлiгi, медициналық 
аппаратураның әр түрлi 
деңгейi, жабдықты бар 
болу және ғылыми 
техника 
 

Бiрлескен зерттеулердi жүргiзудiң 
қиыншылығы 

Талдау, түгендеу, жабдықты бар 
болғанының тiркеуi, оптимизация 

3 Университет кадрлар резервiнiң 
дамуы 

Жоғарғы білім жүйесінен, 
салада деңгей арасындағы 
сәйкессіздік және елде 
жалақының орта деңгейі 
кадрлар шығыны 

Кәсiби мүмкiндiктердi және 
бiлiмнің «дәрменсiздiк» қауіп-
қатерін қатты төмендету 
 

Еңбекақы деңгейін жоғарылату 
ұсынысын, еңбекақының жаңа 
ережесін құрастыру, ПОҚ тарту және 
қызықтыру үшін ынталандыру 
жүйесін қарастыру 
 

4 ПОҚ әулетінің жоғарылауы 
 

ҒЗЖ айналысатын  
қолайлы келешекте 

Ғылыми зерттеу жұмысымен 
айналысатын ғалымдар санының 

Негiздi ғылыми-
техникалықтыңқорды ынталандыру, 
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 ғылыми әлеуеттiн өткiзу 
салдарынан болатынПОҚ 
шығыны 
 

күрт төмендеуі 
 

жаңару: ғылыми зерттеулердi 
жүргiзудiң қамтамасыз ету үшін 
шығыстарын көбеюту, алынған 
нәтижелерге мониторинг жүргізу, 
ғылыми зерттеулердi тиiмдiлiктiң 
жоғарылату 
 

5 Инвестициялық дамужоспарын 
қалыптастыруы, елде, экономика 
- саяси жағдайдың өзгерiсін 
есепке ала отырып,оның ары 
қарайғы  
жақсаруы 
 

Қаржылық дағдарыс, 
құнсыздану, оқу 
ақысының тұрақты өсуі 
тұтынушылардың төлеу 
қабілетін төмендеуіне 
алып келеді 

Медициналық бiлiм беретін 
университеттiң 
тұтынушыларының кейбiр 
үлестерін жойылу мүмкіндігі 
қауіп төндіретін фактор болуы 
мүмкін 
 

Келісім шарт негізінде 
университеттің ішкі мақсатты 
гранттың пайда болуы 

6 Студенттердің академиялық 
мобильділігі(сыртқы және ішкі) 

Қазақстанда оқу үшін 
шетел азаматтарының 
құқықтық тосқауылы 
 

Көрсеткiштердi көрсеткiштер қол 
жеткiзбейдi.  
Бiлiм саласындағы 
қызметтіңэкспортын төмендету 

Қазақстанға оқу келу үшін және жиі 
қойылатын қабылдау сұрақтары, 
ведомствоаралық келiсiмдердi 
қорытындылау 
 

7 Ғылыми инновациялық 
жобалардың нәтижелерін  
коммерциалиалау 

Ғылыми әзiрлемелердi 
коммерцияланудың 
көлемiнің төмендігі 

Ғылым мен тәжірибенің ажырауы Ғылымға МЖС ендіру 

8 Ғылыми инновациялық 
жобалардың нәтижелерiн 
коммерциялануы 
 

ҒЗЖ-ның нәтижесінің 
төмендігі 

Ғылыми әзiрлемелердiң, жаңа 
технологиялардың жоқтығы, 
инновациялық белсендiлiк 
деңгейінің төменгi, 
коммерцияланудың нәтижелерінің 
мүмкiн еместiгi 
 

Ғылыми және ғылыми зерттеу 
жобаларымен басқару механизмімен 
жетiлдiру жолымен ҒЗЖ нәтижесінің 
жоғарылауы 

Ішкі тәуекел 

1 ЖООның автономиясы 
(ұйымдастыру, қаржы, 
академиялық, кадрлық)  

Автономия өткелге 
қатысты мәселесі 

Автономияның жасауында 
маңызды болып табылатын, 
сыртқы және iшкi факторлар 
 

Жоба құралдарын өзiн-өзi 
бағалаудың сәйкестіккөрсеткiштерін 
тұрақты бақылау және талдау 

2 Зерттеушi университеттi ЖООлардағы ғылыми- Зерттеушi қызмет бойынша Университетте ғылыми-зерттеу 
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мәртебенiң алуы зерттеу жұмыстардың 
алынатын нәтижелерiн 
бақылаудың сапасын 
төмендету 
 

жоспарланған нәтижелерге қол 
жеткізбеу 
 

жұмыстарының мiндеттерiн және 
белгiлер, мақсаттарды жетiлдiру 
 

3 Ұлттық рейтингтердегi жетекші 
позициялары  
 

Рейтингтердежетекші 
орындарда жоспарланған 
нәтижелерге қол жеткізбеу 
 

Шетелдiк ЖОО-дың арасында 
танымалдығының төмендігі, 
ынтымақтастық мүддесінің 
жоқтығы 

Өткiзiлетiн рейтингтердегi тұрақты 
қатысуы, бақылау және  
қатысу үшiн өтiнiм берудiң 
көрсеткiштерін жақсарту, 
өткiзiлетiнконференция және 
шаралар қатысуы 

4 IT және инфроқұрылымының 
дамуы 

Салыстырмалы 
халықаралық зерттеулердi 
жүргiзу ықпал ететiн 
бағдарламаның 
техникалық ахауы 

Қосымша күштер талап етiледi 
және зерттеулердi олқылыққа 
әкеле алады 
 

Осы тәуекелдiң төмендетуi үшiн 
зерттеулердi жүргiзудi жергiлiктi 
жерлерделер лауазымды адамның 
биiк жауапкершiлiгi талап етiледi 
 

5 IT және инфроқұрылымының 
дамуы 

ҒЗЖ, зертханалар, 
университеттiң 
клиникалары ескiрген 
материалдық-техникалық 
база  

ҒЗЖ-ның сапасын төмендету, 
тұтынушылардың ҒЗЖ-на 
сұраныстың жоқтығы 
 

Жеке меншік инвесторлар есебінен 
университет клиникаларының 
заманауи жабдықтарын сонымен 
қатар, және ҒЗЖ жабдықтандыру  

6 Ғылыми зерттеулердi жүргiзу, 
аймақтарға шығумен 
материалдар қорын жинау, 
зертханалық зерттеулерді 
орындау, халықаралық 
рецензиалалатын журналдарға 
мақалаларжариялау** 

Құрылыс ұстанымның 
жоқтығы және ғылыми 
зерттеулердi жүргiзу, 
соның iшiнде 
экономикалық тиiмдiлiк 
бағалауларға араласу 
 

Қосымша күштер талап етiледi 
және зерттеулердi олқылыққа 
әкеле алады  
 

Бағалау KPI, орындаудың 
табыстылығының тұрақты бақылауы 
жүйесiн әзiрлеу 
 

7 Ғылыми инновациялық 
жобалардың нәтижелерiнің 
коммерциялануы 
 

ҒЗЖ нәтижесінің 
төмендігі 

Инновациялық белсендiлiк 
ғылыми әзiрлемелер, жаңа 
технологиялардың жоқтық және 
төменгi деңгей 
 

Ғылыми және ғылыми-техникалық 
жоба жолымен басқару 
механизмының жетiлдiруi ҒЗЖ-ның 
нәтижелiлiгiнiң жоғарылауы  
 

8 ЖОО-ға қабылданатын 
студенттердің 

Экономиканың 
құлдырауы, 

Келісім шарт бойынша оқитын 
студенттер санының жоспар 

Стратегиялық жоспарға сәйкес 
бақылауна төмендеуі 
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санынменресурстардың сәйкестiк  
 

қаржыландырудың 
төмендетуi, кадрлық 
дайындыққа  
мемлекеттiк тапсырыстың 
кемiтуi  
 

негізінде төмендеуі 
 

 

9 Академиялық медициналық 
орталық ретінде ҚазҰМУ 
ДСжҒАЖ халықаралық 
аккредиттеуге дайындық 
 
«ҚазҰМУ оқытушысының 
құзіреттілік үлгісі» сәйкес ПОҚ 
әлеуетінің жоғарылауы 
 

Қазақстанның, Алматы 
және басқа аймақтағы 
білім беретін нарықтың 
медицинаның төңiрегiнде 
жаңа бiлiм беретiн 
мекемелерiнiң пайда 
болуы және биiк 
бәсекелестiк 
 

Кадрлық шығын, кему. 
 

Еңбекақының деңгейiн арттыруПОҚ, 
дәрiгерлер, ғылыми зерттеушiлердi 
тарту және ынталандыру үшін 
ынталандыруларды жүйенiң әзiрлеуi 

10 Халықаралық кеңiстiкке 
студенттiк жастарды ықпалдау  
 

Жаратылыстану 
ғылымдарының пәндері 
және шет тiлдерi бойынша 
талапкерлердiң 
дайындығының 
нашарлығы 
 

Шетелдiк медициналық 
мекемелерменсалыстырмалытүрде 
бәсекеге қабiлеттiлiгінің, әлемдiк 
үрдiстерге еру мүмкіндігінің, шет 
тілінің игеруінің төменгi деңгейі 
 

Мамандандырылған тренингтерді 
және оқытатын семинарларды 
жүргiзу 
 

11 ПОҚқұрамының ҚР ДСМжӘД 
сарапшылар ретiнде қатысу және 
жаңа МББМС-ларды және 
типтікоқу бағдарламаларын 
әзiрлеу 
 

Кәсiби стандарттарды 
және денсаулық 
сақтаудың мамандарына 
талаптары кемелiне 
жетпеген 
 

Дайындық деңгейдiң төмендетуi 
және мамандардың құзыреттілігі, 
қазiргi болмыстарға сәйкессiздiк 
және қажеттiлiктерге 
 

Жаңа МББМС және типтік оқу 
жоспарын әзiрлеуге араласу  

12 ЖОО-ның ақпараттық 
бағдарламалары және 
стратегиясын іске асыру 

Тұтынушылардың 
электронды оқу жүйесінің 
қолданысы төмендігі 
 

Жүйені қолдануға 
қызығушылықтың төмендігі. 
Жаңартуларды ескермеуі. Жүйені 
енгізу мерзімін кеңеюі 
 

Арнайыланған тренингтерді және 
оқыту семинарларын өткізу.  
АКТ-ды оқу процесіне қолдану 
жүйесіне сұрақтар бойынша 
нормативті құқықтық қамтамасыз 
етуді дамыту 
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Раздел 1. ПАСПОРТ  
Наименование  
 

Стратегический план развития Казахского 
национального медицинского университета имени С.Д. 
Асфендиярова на 2017-2021 гг. 
 

Основание для 
разработки 
 

Стратегический план развития разработан на основании 
следующих государственных стратегических 
документов, нормативных правовых актов и программ: 
1. Послание Президента Республики Казахстан - Лидера 

Нации Н.А.Назарбаева Народу Казахстана 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее» от 17.01.2014г.; 

2. «План нации -  100 конкретных шагов по реализации 
пяти институциональных реформ» Главы государства 
Нурсултана Назарбаева; 

3. Закон РК «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 
09.04.2016 г.); 

4. Указ Президента РК от 07.12.2010 г. № 1118 об 
утверждении «Государственной программы развития 
образования РК на 2011-2020 годы»; 

5. Указ Президента Республики Казахстан от 15 января 
2016 года № 176 об утверждении «Государственной 
программы развития здравоохранения Республики 
Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы»; 

6. Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 
2010 года № 958 об утверждении «Государственной 
программы по форсированному индустриально- 
инновационному развитию»; 

7. Указ Президента РК от 1 марта 2016 года № 205 об 
утверждении «Государственной программы развития 
образования и науки Республики Казахстан на 2016 - 
2019 годы»; 

8. Приказ Министерства образования и науки 
Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 729 
Об утверждении «Стратегический план Министерства 
образования и науки Республики Казахстан на 2017-
2021 годы»; 

9. Приказ Министра здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан от 26 декабря 2016 
года № 1104 Об утверждении “Стратегического плана 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы”; 

10. Постановление Правительства Республики 
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Казахстан от 16 марта 2016 года № 143 «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации 
Государственной программы развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» 
на 2016 - 2019 годы»; 
 

Разработчики 
 

• И.о.Ректора, первый проректор,д.м.н., 
профессорН.К.Хамзина 

• Исполнительный проректор, д.м.н., 
профессорК.Н.Муканов 

• Управление корпоративного развития, 
стратегии и управления рисками КазНМУ 
имени С.Д.Асфендиярова. 

 
Цель 
 

Создание в системе высшего медицинского образования 
университета нового типа, отвечающего  потребностям 
национальной системы здравоохранения и требованиям  
международной образовательной и социокультурной 
среды и вызовам современности. 
 

Задачи 
 

• Модернизация университета с учетом опыта 
«Назарбаев Университета» в соответствии с основными 
мировыми трендами развития высшего образования, а 
также с учетом политики государства по внедрению 
корпоративного управления и принципов 
стратегического и проектного менеджмента. 
• Достижение лучших показателей во внешних 
независимых оценках и признаниях, включая 
международные академические рейтинги, 
аккредитации, членство в международных 
организациях. 
• Обеспечение образовательного процесса 
собственными программами по подготовке кадров в 
сотрудничестве со стратегическими партнерами. 
• Реализация научно-исследовательскихпроектов и 
программ по фундаментальным научным 
направлениям, обеспечение их трансляции в 
клиническую практику на базе собственных 
университетских клиник, а также в рамках  научно-
образовательно-практического консорциума. 
• Формирование современной инфраструктуры, 
обеспечивающей наилучшие условия для научно-
образовательной, клинической деятельности, развитие и 
использование современных информационных 
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технологий в организации и управлении вузом. 
• Реализация комплекса мер по патриотическому 
воспитанию и формированию гражданской активности, 
социальной ответственности студентов, обеспечение 
социальной поддержки, охраны здоровья обучающихся 
и сотрудников университета. 

 
Сроки 
реализации 

2017-2021 гг. 
 
 

Целевые   
индикаторы 

• Изменение организационно-правовой формы 
(переход в некоммерческую организацию) в 2017 г.; 
• Автономия ВУЗа (организационная, финансовая, 
академическая, кадровая) в 2021 г.; 
• Лидирующие позиции в национальных рейтингах; 
• Вхождение в международный рейтинг QS (топ 500-
550) в 2020 г.; 
• Стратегическое партнерство с ведущими 
отечественными и зарубежными университетами; 
• Создание совместных образовательных программ с 
зарубежными партнерами с 2019 г.; 
• Подготовка к международной аккредитации как  
Академической Системы Здравоохранения и Науки, 
интегрирующей образование, научные исследования и 
клиническую помощь с 2020 г.; 
• Разработка программы исследовательского 
университета с 2020 г. 
• Создание научно-образовательно-практического 
консорциума на базе КазНМУ с 2017 г. 

 
Источники 
финансирования 
 

• Республиканский бюджет; 
• средства государственно-частного партнерства; 
• средства, поступившие от организаций, предприятий и 
учреждений по договорам; 
• специальные средства, выделяемые международными 
научными, образовательными фондами и 
организациями; 
• собственные средства Университета; 
• благотворительные взносы спонсоров, добровольные 
пожертвования юридических и физических лиц, 
меценатство; 
• средства из других источников; 
• доходы от научных результатов научных 
направлений. 
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Раздел 2. ВВЕДЕНИЕ 
 

 Среди приоритетов развития Республики Казахстан, определенных в 
«Стратегии Казахстан–2050» наряду с национальной безопасностью, 
внутриполитической стабильностью и консолидацией общества, указаны  
экономический рост, здоровье, образование и благополучие граждан. В 
«Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 
2016 – 2019 годы» указано, что в период мировых  «глобальных вызовов… 
образование и наука должны быть на переднем крае преобразований».  

Современные условия социально-экономического развития Казахстана 
характеризуются новыми возможностями вхождения и позиционирования в 
международном сообществе, расширением и динамичным развитием 
экономических и политических связей, быстрым ростом информационных 
потоков и высокотехнологичных процессов. Это, в свою очередь, 
обуславливает повышение требований к вузу в условиях роста 
конкурентоспособности в сфере образования, повышенных требований к 
качеству подготовки специалистов и квалификации преподавательского 
состава. В то же время все более усиливается тенденция самостоятельности 
вузов в выборе направлений своего развития и способов достижения своих 
целей, меняется отношение государства к вузам. Все это делает задачу 
управления вузом сложным в силу  множества факторов. В этих условиях 
возрастает ответственность вуза за принятие верных управленческих 
решений и тем самым актуализируются вопросы, связанные с системой 
управления в образовательном учреждении. 

В связи с тем, что высшее образование приобрело широкомасштабный  
характер, перед вузами стоит задача постоянного повышения качества 
управления и эффективности образовательной деятельности, что 
обеспечивает ее конкурентоспособность. КазНМУставит во главу 
конкурентной стратегии ориентацию на качество и 
созданиеэффективнойсистемыуправления образовательной деятельностью, 
важнейшей задачей которой является формирование перспективной системы 
образования. 

Стратегическим планом университета на 2017-2021 г.г.определены 
тактические действия по реализации задачи, поставленной Главой 
государства –«создание конкурентоспособной и мобильной системы 
образования, отвечающей по качеству и доступности запросам общества и 
потребностям экономики», а также задачи по закреплению и 
развитию«достигнутых результатов, и решение проблем в вопросах охраны 
здоровья в соответствии с новыми вызовами…», обозначенной как 
приоритетное  направление государственной программы развития 
здравоохранения РК «Денсаулык» на 2016-2019 г.г.  
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Раздел 3. МИССИЯ ИВИДЕНИЕ 
 

МИССИЯ 
Осуществлятьподготовку профессионалов здравоохранения для 

Казахстана и мирав соответствии с вызовами 21 века, вносящих 
максимальный вклад в развитие общества и улучшение качества жизни 
людей. 

ВИДЕНИЕ 
Академическая система здравоохранения и науки (АСЗН) КазНМУ, 

объединяющая лучшую мировую практику академической, клинической, 
научной и инновационной  деятельностии обеспечивающая опережающее 
развитие здравоохранения страны и региона.  

 
Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

1. Развитие надлежащей среды, культуры для реализации миссии и 
видения 
1.1. Развитие системы управления ВУЗом, построенной на ценностно-

ориентированных принципах организации деятельности 
1.2. Развитие IT 
1.3. Развитие инфраструктуры  
1.4. Развитие человеческих ресурсов 
1.5. Развитие финансового менеджмента 

 
2. Интернационализация академической деятельности и развитие 

обучающихся 
2.1. Развитие управления академической деятельностью  
2.2. Совершенствование образовательных программ и технологий 
2.3. Повышение потенциала ППС  
2.4. Формирование успешного студента 

 
3. Формирование  АСЗН  

3.1. Управление и политики АСЗН 
3.2. Оказание медицинской помощи 
3.3. Научно-исследовательская деятельность 
3.4. Взаимодействие с сектором здравоохранения 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ  

 
1. Корпоративное управление и автономизация вуза 
2. Академическая деятельность, основанная на лучшем отечественном и 

международном опыте 
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3. АСЗН, созданная при участии стратегического партнера Дьюк 
Университета (США) –лидера в этой области 
 

Раздел 5. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 
 

5.1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Казахский Национальный Медицинский Университет (КазНМУ) им. 
С.Д. Асфендиярова является старейшим медицинским вузом Казахстана, 
который был основан 10 июля 1930 года Постановлением СНК РСФСР  как 
первый медицинский институт в Казахской Автономной Советской  
Социалистической Республике. Директором института был назначен Санжар 
ДжафаровичАсфендияров, выпускник Военно-медицинской академии (г. 
Санкт-Петербург), имя которого сейчас с честью носит Университет. В 1981 
году за заслуги в деле подготовки кадров и большой вклад в науку Казахский 
государственный медицинский институт был награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени. Указом Президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева № 648 от 5 июля 2001 года «О предоставлении особого 
статуса отдельным государственным высшим учебным заведениям»  
Университет получил особый статус. В 2011 году КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова вошел в десятку инновационно-ориентированных 
университетов страны. Университет  включен в Директорий медицинских 
школ Авиценна Всемирной Федерации Медицинского образования и 
Всемирной организации Здравоохранения, в Международный справочник 
университетов ЮНЕСКО. 

В настоящий момент КазНМУ прошел Национальную 
институциональную и специализированную аккредитацию, по результатам 
которых аккредитованы все 40 образовательных программ по всем трем 
уровням обучения в Агентствах НААР и НКАОКО. Ежегодно в течении ряда 
лет КазНМУ и образовательные программы университета занимают первые 
места в Национальных академических рейтингах образовательных программ, 
медицинских вузов и университетов РК (НААР, НКАОКО). В 
Международном рейтинге высших учебных заведений ARES-2016 
(AcademicRankingofWorldUniversities – EuropeanStandard), проводимого 
Европейской научно-промышленной палатой в строгом соответствии с 
Европейским стандартом 
(StandardsandGuidelinesforqualityassurancetheEuropeanhighereducationarea),Каз
НМУ в течении трех лет с 2014 года занимает третье место среди вузов 
Казахстана с «Категорией А+: Высокое качество преподавания, научной 
деятельности и востребованности выпускников работодателями 
(Highqualityperformance)». Веб-сайт КазНМУ в рейтинге Webometrics занимает 
первое место среди медицинских вузов РК и 4 место в 2015 и 2016 годах среди 
казахстанских вузов. В КазНМУ компанией SGS Group сертифицированы все 
виды деятельности в соответствии с Международным стандартом ИСО 
9001:2008 (СМК, сертификат действует до 2017 г.). В 2013, 2014, 2015 г.г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 66 

КазНМУ награжден медалями Национального бизнес рейтинга «Лидер 
Отрасли». В 2015 г. открыт географически удаленный офис Европейского 
бюро ВОЗ по ПМСП.  

В целях повышения  автономности и прозрачности финансового 
управления были внедрены принципы корпоративного управления, создан 
Наблюдательный Совет. Функционируют на постоянной основе Совет по 
качеству, Этический Совет, Научный Совет, Клинический Совет, 
Академический Совет, Экономический Совет. 

В настоящее время в КазНМУ получают образование 
9215обучающихся, из них  6818 бакалавров, 1819 интернов, 385 резидентов, 
119 магистрантов, 74PhD-докторанта.   В 2015-2016 учебном году количество 
выпускников составило 1487. Контингент обучающихся насчитывает более 
30 национальностей из 15 стран мира. Охват трудоустроенных в 2016 году 
составил 83,2%. 

Контингент ППС в университете предствлен Докторами медицинских 
наук – 242 человек, докторов PhD-16, кандидатов медицинских наук-495, 
магистров -91. Академиков – 7 человек, два члена Академии 
профилактической медицины и академии естественных наук, 15 членов 
международных академий, 15 лауреатов Государственных премий, 15 
обладателей звания «Лучший преподаватель РК». Процент остепененности в 
2015-2016 уч.году составил 53%. 

Предназначением Университета является подготовка 
высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов в области 
здравоохранения и фармации. Подготовка ведется по всем уровням высшего 
образования в бакалавриате, интернатуре, резидентуре, магистратуре, PhD-
докторантуре по 40 специальностям.  

Кроме того, осуществляется подготовка медицинских кадров страны по 
программам дополнительного профессионального образования. 

В соответствии с требованиями Национальной рамки квалификаций 
Республики Казахстан разработаны Квалификационные характеристики 
бакалавров и интернов по специальностям 5В130100 «Общая медицина», 
5В130200 – «Стоматология», 5В110300 «Фармация», 5В074800 «Технология 
фармацевтического производства». 

В 2015-2016 гг. реализуются программы научных стажировок 
докторантов и магистрантов с университетами-партнерами КазНМУ: Санкт-
Петербургской химико-фармацевтической академией (Россия), Медицинским 
университетом Гданьск (Польша), Люблинским 
МедицинскимУниверситетом, в том числе: 5  по специальностям 
магистратуры «6М074800–Технология фармацевтического производства», 3  
для докторантуры по специальностям «6D110400–Фармация» и «6D074800-
Технология фармацевтического производства». 

В 2015-2016 учебном году 30% кафедр внедрили инновационные 
образовательные технологии в учебный процесс (187 актов внедрения).  

Взяв на себя обязательства по реализации параметров Болонского 
процесса КазНМУ при поддержке МОН РК и МЗ РК с 2011 года реализует 
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программы «Академическая мобильность обучающихся» и «Визитинг-
профессор КазНМУ». Реализация данных программ, целью которых является 
интернационализация образования и интеграция в мировое образовательное 
пространство, сопровождается использованием современных педагогических 
технологий при обучении обучающихся КазНМУ в ведущих университетах 
мира или приглашенными зарубежными учеными. Были реализованы 
мероприятия по академическому обмену студентов с вузами-партнерами. 
Количество обучавшихся по исходящей внутренней мобильности в 2015 году 
составило 447 студентов, в 2016 году 24, по входящей внутренней 
мобильности в 2015 году участвовало 54 студента, в 2016 году - 25, 
показатели исходящей внешней мобильности в сравнении с 2014 годом 
снизились с 178 до 25, что связано с сокращением финансовых средств на 
программу академической мобильности. 

Количество обучающихся по исходящей внутренней и внешней 
мобильности в 2015 году составило 663, в 2016 году 33, показатели 
снизились, что связано с сокращением финансовых средств на программу 
академической мобильности 

В первом полугодии 2016 года КазНМУ посетили 16 приглашенных 
визитинг-профессора, в 2015 году - 80. По результатам деятельности было 
издано совместно учебной и методической литературы 5 наименований, 
статей – 24, внедрено в учебный процесс -7 инноваций. География 
программы визитинг-профессоров разнообразна и включает следующие 
страны: США, Канада, Великобритания, Ирландия, Дания, Австрия, 
Испания, Италия, Израиль, Япония, Тайвань, Сингапур, Литва, Словакия, 
Хорватия, Польша, Чехия, Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Грузия.По 
программе академической мобильности ППС в 2016 году 2 преподавателя 
КазНМУ выезжали за рубеж. 

КазНМУ активно развивает международное сотрудничество с 116 
вузами медицинских и научных организаций 43 стран мира, обмениваясь с 
ними студентами и преподавателями. 25.08.2016 года подписандоговор на 
оказание услуг о стратегическом партнерстве между КазНМУ и Дьюк 
Университетом (США).КазНМУ  является членом международных 
Ассоциаций: Международной ассоциация университетов (IAU), Европейской 
Ассоциации Университетов(EUA), Международной Фармацевтической 
Федерация (FIP), Ассоциации Стоматологического образования в Европе 
(ADEE), Европейской Ассоциации факультетов фармации (EAFP),  
Ассоциации Сибирский Открытый Университет,  Ассоциации Медицинского 
образования в Европе (AMEE), Ассоциации медицинских школ в Европе 
(AMSE),Ассоциации школ общественного здравоохранения в Европейском 
регионе (ASPHER), Евразийской ассоциации университетов (EAU), 
Организации PhD образования по биомедицине и медицинских наук в 
Европейской системе (ORPHEUS). 

Внедряется Корпоративное управление по опыту Назарбаев 
Университета, 6 сотрудников КазНМУ прошли обучение на базе Назарбаев 
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Университета на тему «Повышение квалификации работников высших 
учебных заведений Республики Казахстан». 

На базе КазНМУ до 2014 г. располагалась Республиканская научно-
медицинская библиотека  Казахстана (РНМБ), созданная по приказу №351 
НаркомЗдрава СССР от 29 мая 1939 года. С 2014 г. она объединена с 
библиотекой КазНМУ и в настоящее время называется Научная библиотека 
им.С.Д.Асфендияровас фондом 1,5 млн. и автоматизированной 
информационно-библиотечной системы «КАБИС». 
Средняякнигообеспеченностьсоставляет 154 экз. на одного студента. В 
библиотеке организован доступ к 8 зарубежным электронным ресурсам 
(«ThomsonReuters»; «SpringerLink»; «Polpred.com»; Кокрановская 
библиотека; «EIsevier»; EBSCO; Registration.Remoteaccess; РМЭБ). 
Функционируют «АИС КазНМУ», который включает учебный портал 
ais.kaznmu.kz, систему дистанционного обучения Moodledis.kaznmu.kz. 
Университет обеспечен доступом к широкополосному Интернету. В 
Университете открыт доступ к корпоративной почте в Google с доменом 
@kaznmu.kz для всех сотрудников и студентов.  

Научно-исследовательская деятельность проводится профессорско-
преподавательским составом университета, PhD-докторантами, 
магистрантами согласно стратегическому плану развития научно-
медицинских исследований университета с учетом приоритетных 
направлений медицинской науки.ВКазНМУ реализуются научно-
технические проекты по грантовому финансированию МОН РК (общая 
сумма на 2016 год составила более 72 млн. тенге); внутривузовские проекты 
и инновационные научные школы (около 180 млн. тенге), а также научно-
технические проекты из других источников. 

На базе НИИ фундаментальной и прикладной медицины Б.Атчабарова 
создано 108 научных студенческих кружков в клинико-экспериментальной 
лаборатории, научной клинико-диагностической лаборатории и научной 
лаборатории «Центр коллективного пользования», в которых задействовано 
боле трех тысяч обучающихся, из них 46 студентов КазНМУ стали 
призерами международных олимпиад и конкурсов научных работ в вузах РК, 
ближнего и дальнего зарубежья.В 2016 году в КазНМУим.С.Д.Асфендиярова 
выполняется 40 научно-исследовательских проектов, в реализацию которых 
были вовлечены 168 обучающихся, в том числе: 20 PhD докторантов, 12 
магистрантов, 8 резидентов, 10 интернов и 118 студентов. 

Получено 20 инновационных патентов РК, два патента РК, 2 
свидетельства о государственной регистрации прав на объект авторского 
права. Оформлено 99 актов внедрения в практическое здравоохранение.  Из 
числа ППС КазНМУ 606 сотрудников приняли участие в различных научных 
мероприятиях, в том числе 455 – международного уровня, 86 – 
республиканского уровня и 65 университетского уровня. ППС и 
сотрудниками университета в 2015-2016 учебном году проведено 207 
мероприятий, из них 67 - международного уровня, 34 - республиканского 
уровня и 106 – университетского уровня. Было опубликовано 304 научных 
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публикации в рейтинговых журналах с не нулевым импакт-фактором и 606 
научных публикаций в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю 
в сфере образования и науки МОН РК. 

Количество цитирований публикаций сотрудников КазНМУ за 
последние 3 года составило 711 цитирований, в том числе 11 научных работ 
процитированы более 8 раз (WebofKnowledge - 103, Scopus - 236, 
GoogleScholar - 257, РИНЦ - 75, другие (ResearchGate, BiosisCitationIndex) – 
40). В 2015-2016 учебном году Локально-этической комиссией рассмотрены 
113 документов НИР, из них:НТПвнутривузовские – 31 (из них: 1-отклонен, 
1-отложен); НТП МОН РК – 2; НТП международные – 1; НТП 
(государственно-частное партнерство) – 1; докторские диссертации (PhD) – 
23; магистерские диссертации – 46 (из них: 1-отклонен); НИР кафедры - 6 (из 
них: 2-отложеных); НИР в рамках инициативы – 2; НИРС - 2; поправки к 
протоколу – 4; отчеты о текущем проекте - 3; акты внедрения нового метода 
– 12 (из них: 3-отложенных). 

Координацию организационно-воспитательной работы осуществляет 
Департамент по развитию социально-культурной компетенции у студентов. 
В 2015-2016 учебном году организовано и проведено при участии ППС и 
студентов свыше 700 социально-культурных мероприятий для студентов и 
преподавателей. В сентябре 2013 г. утверждена новая редакция Кодексов 
чести студента, преподавателя и сотрудников КазНМУ, которая способствует 
формированию корпоративной культуры,  традиций и нравственных 
ценностей. Реализуется «Модель формирования личности выпускника 
КазНМУ», которая включает формирование и развитие толерантности, 
гуманизма, патриотизма, высокой культуры и лидерских качеств. На каждом 
факультете организована деятельность «Студенческих деканов» и 
«Студенческих правительств факультетов». В 2014 г. создана Казахская 
Национальная Ассоциация медицинской молодежи (KazMSA), 
объединяющая представителей 34 национальностей;с 05.03.2016г. 
KazMSAизбран членом Ассоциации IFMSA 
(InternationalFederationofMedicalStudentsAssociation). В 2015-2016 уч.году 
социальная поддержка студентов была оказана на сумму более 93 млн. 970 
тыс. тг. 

Лечебно-диагностическая деятельность.Университет имеет собственные 
многопрофильные клиники: Объединенную Университетскую клинику, 
которая состоит из Образовательного клинического центра и Клиники 
внутренних болезней; Институт стоматологии; Университетская клиника 
«Аксай», а также согласно приказу №157 МЗСР РК использует на основании 
договоров в качестве клинической базы 142 медицинские организации города 
Алматы, Алматинской области и восьми регионов РК. 

Объединенная Университетская Клиникав 2015-2016 уч. году проводила 
планомерную работу по совершенствованию менеджмента деятельности сети 
Университетских клиник.Коечная мощность Объединенной Университетской 
Клиники составляет 115 коек (Центр диабета – 65 коек, Центр неврологии и 
лечения боли – 20 коек, ЛОР – центр – 10 коек, Центр гепатологии – 20 коек, 
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Центр соматики –10 коек). В Клинике оказывается первичная медико-
санитарная, консультативно-диагностическая, в том числе 
специализированная помощь прикрепленному населению из числа 
студенческой молодежи в количестве 14 273 чел. по состоянию на 01.09.2015 
года и 15 025 чел. - на 01.08.2016 года.  

Центром ПМСП ежегодными профилактическими осмотрами охвачены 
– 15 942 чел., выявлено больных 5 858 (36,7%), из них оздоровлено 3 952 
(67,4%), на диспансерный учет вновь взяты из числа осмотренных 385 
(2,4%). 

На базе медицинских пунктов, здравпунктов общежитий 
обслуживаемых университетов (КазНМУ, АУЭС, РМК и КНК) организованы 
кабинеты доверия и психологической разгрузки, где студенты могут 
получить консультацию психолога в условиях анонимности, за 2015 год 
оказано – 116 консультаций; за первое полугодие 2016 года – 128 
консультаций. 

В Центре ПМСП функционируют 6 школ здоровья: сахарного диабета, 
артериальной гипертензии и ИБС, бронхиальной астмы, рационального 
питания и здорового образа жизни, школа поведенческих рисков и школа 
Ламаз. 

За 2015-2016 г.г. в школах здоровья прошли консультации – 7 520 
человек, 2 205 чел. прошли обучение согласно планам индивидуальной 
реабилитации. В рамках государственного заказа пролечено 2 358 пациентов. 
На платной основе госпитализировано - 973 пациента. 

Финансовый сектор. Университет финансируется за счет средств 
республиканского бюджета (государственный заказ), от научно-
исследовательской деятельности, и прочих платных услуг, предоставление 
платных образовательных услуг, оплата за проживание в общежитие; оплата 
за повышение квалификации на договорной основе; оплата за платные 
медицинские услуги и т.д. 

 
Анализ доходов за период 2015-2016 г., в тыс.тенге 

Наименование 
2015 

(тыс.тенге) 
2016 

(тыс.тенге) план 
Общий доход (тыс.тенге) 11 456 440,45 12 382 419,7 

В том числе за счет: 
Бюджет 9 217 104,49 9 623 196,8 
Внебюджет 2 289 335,96 2 759 222,9 

 
Структура расходов 2015-2016 г., в тыс.тенге 

Наименование 2015 
(тыс.тенге) 

2016 
(тыс.тенге)план 

Затраты на оплату труда 4 920 620,60 5 483 536 
Приобретение основных средств 604 490,64 517 600 
Капитальный и текущий ремонт 241 235,10 174 774,40 
Академическая мобильность и 148 922 171 734,2 
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5.2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Анализ основных проблем 
Направленность вузов на развитие в жестких конкурентных условиях 
требует изменений в процессах управления вузом. Решение задач адаптации 
и развития в новых условиях обязывает вузы не только отслеживать 
тенденции образовательных услуг и оценивать свое положение, но и 
применять методы прогнозирования развития рынка. При этом  актуальными 
становятся  разработка  альтернативных вариантов своего будущего 
поведения в зависимости от изменения внешней среды, оценка и снижение 
своих рисков. 
Инновационные технологии управления  широко используются  в 
международной образовательной практике, которые уже успели оценить все 
преимущества и возможности новых форм  и методов совершенствования 
управления вузами. На этом фоне внедрение «управленческих инноваций» в 
казахстанской практике вузовского менеджмента позволит 
ускорить    процесс достижения качественных результатов. 

В условиях, когда все больше усиливается тенденция предоставления 
Высшим учебным заведениям полной академической свободы актуальным и 
своевременным становится   внедрение принципов корпоративного 
менеджмента. 

Однако национальная и институциональная модель управления вузами не 
обеспечивает подготовку конкурентоспособных кадров и не 
гармонизирована с международной практикой. Организационно-правовая 
форма и система управления вузами, в том числе государственными, 
ограничивает эффективную реализацию их потенциала. Полномочия 
Наблюдательного совета могут быть расширены за счет участия его членов в 
решении вопросов назначения ректоров, утверждения стратегии развития 
вузов, контроля целевого использования финансовых средств. 

Для этого  необходимо внесение измененийв законодательные акты. 
На данный момент в КазНМУ проведена модернизация организационной 

структуры в соответствии с моделью Назарбаев Университета. Численность 
независимых членов Наблюдательного Совета увеличилась (до 5 человек) и 
увеличилось количество представителей МЗСР РК (до 3 чел.). Создан отдел 
внутреннего аудита при Наблюдательном Совете. Назначен Корпоративный 
секретарь.  Проведена оценка степени автономизации Университета 
экспертным путем.  На данный момент автономность  в 
КазНМУ(организационная, финансовая, академическая, кадровая) оценена 
как   достигшая 28% автономности. 

К проблемам  системы образования РК можно также отнести 
недостаточную интеграцию высшего образования и науки. Вузы 
сконцентрированы на образовательной, а не на научной деятельности. 

приглашенные зарубежные ученые 
Социальная помощь обучающимся 61 921 912 75 088,2 
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Педагогическая нагрузка ППС вузов является высокой (более 800 часов, в 
странах ОЭСР - 260 часов). В связи с этим ограничено время для 
исследований. 

Также в Казахстане не развита инфраструктура для коммерциализации 
результатов исследований (всего 9,9 % вузов имеют офисы 
коммерциализации). Государственные расходы на научные исследования в 
Республике Казахстан составляют 0,16 % от ВВП, в то время как в странах 
ОЭСР показатель составляет 2,4 %. 
Анализ результатов научно-инновационной деятельности КазНМУ показал 
необходимость проведения мероприятий по оптимизации процессов и 
структур управления научной деятельностью с усилением контроля за 
качеством НИР, повышению числа публикаций в индексируемых журналах, 
коммерциализации научных исследований и дальнейшему 
совершенствованию деятельности Центра коллективного пользования. 

Как отмечено в анализе МОН РК, система финансирования высшего 
образования не обеспечивает требуемого качества и уровня образования для 
развития конкурентоспособной экономики. Низкая конкурентоспособность 
высшего образования и вузов страны связана с рядом факторов. 
Финансирование вузов не соответствует уровню минимальных расходов с 
учетом реального ценообразования. Доля государственных расходов на 
высшее и послевузовское образование составляет 0,4 % от ВВП. В странах 
ЕС этот показатель составляет 2,2 %. 

Слабая материально-техническая, учебно-лабораторная и научная база. 
Основным источником государственного финансирования вузов является 
студенческий грант. 94 % государственных расходов на высшее образование 
составляет госзаказ. 6% - другие расходы, в том числе на поддержание 
материально-технической базы. Финансирование из внебюджетных средств 
на эти цели незначительно. Инфраструктура вузов сильно устарела. В 
КазНМУ обеспеченность студентов местами в общежитиях  составляет 40 %.  

До сих пор остается проблемой разработка системы приема в вуз, 
ориентированной на выявление способностей к будущей профессиональной 
деятельности. При этом возможная лояльность при приеме в вуз не 
компенсируется более жесткими требованиями при переводе с курса на курс. 

 
Оценка основных внешних и внутреннихфакторов 
Внешние факторы: 
1) отсутствие целевых программ финансирования для повышения 

конкурентоспособности вузов. Система высшего образования 
недофинансируется; 

2) недостаточное участие работодателей в подготовке кадров. Низкое 
качество образования является причиной не востребованности выпускников 
на рынке труда. Отсутствует реальное взаимодействие рынка труда и 
вузовской системы в подготовке кадров для инновационной экономики; 

3) в университетских клиниках отсутствуют учебные центры, 
позволяющие проводить профессиональное обучение и практику студентов; 
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4) отсутствие нормативной правовой базы для развития корпоративного 
управления. Существующая в Казахстане централизованная модель 
управления вузами не обеспечивает подготовку конкурентоспособных 
кадров и не гармонизирована с международной практикой; 

5) организационно-правовая форма вузов, в том числе государственных, 
ограничивает эффективную реализацию их потенциала.  
 
Внутренние факторы: 

1) принимаемые вузами стратегии развития не ориентированы на 
повышение конкурентоспособности, не учитываются приоритеты 
государственных и региональных программ развития; 

2) отсутствует системный подход к повышению потенциала ППС.  
3) непрозрачность деятельности. Деятельность вузов, в большей мере, не 

отвечает принципам транспарентности и открытости. Существующие 
коллегиальные органы управления носят формальный характер. 
 
 В области лечебно-диагностической деятельности собственные 
многопрофильные клиники КазНМУ ориентированы на одно из 
приоритетных стратегических направлений политики государства – создание 
эффективной и доступной системы здравоохранения, отвечающей 
потребностям населения. В целом, рост числа обслуживаемого населения и 
увеличение финансовых поступлений свидетельствует о положительной 
динамике.  

На уровень показателей, отражающих состояние здоровья населения, 
оказывают влияние следующие факторы. 
 
Оценка внешних и внутренних  факторов 

Внешние факторы: 
1) Несоблюдение здорового образа жизни, неблагоприятное состояние 

окружающей среды (по данным ВОЗ, здоровье человека на 50% зависит от 
образа жизни (социально-экономические факторы, уровень образованности, 
приверженность к вредным привычкам, ведение здорового образа жизни и 
другие); до 20% уровень здоровья зависит от состояния окружающей среды), 
в том числе: 

- низкое качество питьевой воды (только 87,7% населения обеспечено 
безопасной питьевой водой, что в свою очередь отражается на высоком 
уровне инфекционной заболеваемости;  

- факторы риска (на семь ведущих факторов риска приходится почти  
60% общего бремени хронических заболеваний: табакокурение (12,3%), 
потребление алкоголя в опасных дозах (10,1%), повышенное артериальное 
давление (12,8 %), гиперхолестеринемия (8,7%), избыточная масса тела 
(7,8%), недостаточное потребление фруктов и овощей (4,4%), низкая 
физическая активность (3,5%); 

2) неблагополучная эпидемиологическая ситуация по распространению 
особо опасных инфекций в приграничных странах и государствах, имеющих 
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прямое транспортное сообщение с Казахстаном, необходимость усиления 
эпидемиологического надзора за вновь возникающими инфекционными 
заболеваниями; 

Внутренние факторы: 
1) недостаточная эффективность проводимых профилактических 

осмотров и ранней диагностики; 
  2) недостаточное внедрение новых методов и протоколов диагностики, 

лечения и реабилитации заболеваний, основанных на доказательной 
медицине; 

3) отсутствие преемственности между ПМСП и стационаром; 
4) недостаточная роль первичной медико-санитарной службы в 

общественном здравоохранении, в том числе по профилактике и снижению 
заболеваемости неинфекционными заболеваниями; 

В целях повышения доступности, эффективности, качества и развития 
ПМСП в ОУК КазНМУпланируется дальнейшее совершенствование ПМСП, 
включая развитие медико-социальной направленности.  

Международный опыт показывает, что наибольший охват и 
эффективность ПМСП достигается, когда объем финансирования ПМСП 
составляет не менее 40% от расходов на здравоохранение. 

 
SWOTанализКазНМУ 

Сильные стороны  
1. Статус национального Медицинского университета более чем с 85-

летней историей, узнаваемым брендом и сложившимися культурой и 
традициями. 

2. Лидирующие позиции в Национальном рейтинге медицинских вузов и 
университетов, Национальном рейтинге образовательных программ 3-
е место среди казахстанских вузов, наличие одной из высших 
категорий A+ согласно ARES-2015 
(AcademicRankingofWorldUniversities – EuropeanStandard) 
(http://euchamb.com/). 

3. Лидирующие позиции в рейтинге ТОП-35 высших учебных заведений 
стран Таможенного союза с высокой эффективностью работы, 
обладание Народного знака качества «Безупречно» Национальной 
Лиги потребителей Казахстана.  

4. Базовый вуз  Учебно-методического объединения Республиканского 
учебно-методического совета по медицинскому образованию РК (УМО 
РУМС). 

5. Наличие современного центра по освоению и оценке практических 
навыков обучающихся. 

6. Наличие авторской модели компетенций преподавателей  КазНМУ. 
7. Наличие иностранных студентов и обучение их на английском языке. 
8. Наличие студенческого самоуправления и политики социальной 

поддержки обучающихся. 

http://euchamb.com/
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9. Наличие в структуре вуза Научно-исследовательского института 
фундаментальной и прикладной медицины им. Б. Атчабарова с хорошо 
оснащенными лабораториями. 

10. Наличие внутривузовского финансирования науки. 
11. Наличие диссертационных советов по защите диссертаций по 

присуждению ученой степени PhD по специальностям «Общественное 
здравоохранение», «Медицина», «Технология фармацевтического 
производства» и «Фармация». 

12. Наличие собственной Объединенной Университетской клиники, 
включающей Образовательно-Клинический Центр (ОКЦ), Клинику 
Внутренних Болезней (КВБ), Университетскую Клинику «Аксай» и 
Институт Стоматологии.  

13. Наличие меморандумов и договоров с зарубежными организациями. 
Наличие программ международного образовательного и научного 
обмена и сотрудничества. 
 

Слабые стороны  
1. Недостаточный опыт инормативно-правовая база для развития 

корпоративного управления, низкая автономизации вуза. 
2. Слабое использование современных «управленческих инноваций». 
3. Слабая конкурентоспособность выпускников на международном 

рынке труда.  
4. Несовершенство образовательных программ. 
5. Недостаточное использование  современных образовательных 

технологий. 
6. Старение ППС, не владение английским языком большинством ППС 

вследствие чего отсутствие возможности обучать на современном 
уровне базовым и профильным дисциплинам.  

7. Несоответствие материально-технической базы кампуса, общежития и 
клинических баз (собственных и аффилированных) для создания 
надлежащих условий для обучения и отдыха обучающихся. 

8. Слабая автоматизация всех видов деятельности вуза. Недостаточно 
развитая система электронного университета и использования ИТ 
технологии в управлении вузом. 

9. Недостаточная степень интеграции образовательного процесса 
(профессиональной практики, а также клинической подготовки в 
интернатуре и резидентуре) с организациями здравоохранения города, 
регионов, ограничивающая освоение обучающимися необходимых 
компетенции.  

10. При наличии собственных клиник – слабая интеграция 
образовательной, научной и клинической деятельности, отсутствие 
единого видения по развитию университетских клиник. 

11. Отсутствие системного сотрудничества с международными 
партнерами. 
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12. Слабое соответствие политик и процедур  академической деятельности 
лучшему международному опыту. 

13.  Недостаточная вовлеченность студенчества в международное 
образовательное пространство. 

14. Низкая доля фундаментальных исследований, участия ППС в 
масштабных международных научно-исследовательских проектах, 
грантовых программах, недостаточность публикаций в 
международных журналах с высокимимпакт-фактором. 

15. Недостаточное количество государственного заказа на подготовку 
магистрантов и докторантов PhD. 

16.  Отсутствие действенных механизмов трансферта и 
коммерциализаций научных результатов. 

17. Отсутствие системы мониторинга удовлетворенности пациентов 
качеством медицинских услуг. 

18. Невысокий уровень конкурентоспособности в 
узкоспециализированной области оказания медицинских услуг в 
университетских клиниках. 

 
Возможности 
 

1. План нации -  100 конкретных шагов по реализации пяти 
институциональных реформ Главы государства Нурсултана 
Назарбаева. 

2. Государственная программа развития здравоохранения Республики 
Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы.   

3. Государственной программы развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы. 

4. Лучший мировой и отечественный опыт интеграции обучения, 
исследований и клинической практики – академической системы 
здравоохранения и науки. 

5. Востребованность на рынке качественных образовательных, 
клинических услуг, научных исследований в области медицины и 
фармации. 

6. Широкий спектр международных образовательных, научных, 
клинических программ, для развития академической мобильности, 
медицинских, научных, практических стажировок, 
интернационализации состава сотрудников и преподавателей. 

7. Расширение спектра оказываемых медицинских услуг, конкуренция 
университетских клиник в оказании медицинской помощи. 

8. Развитие инновационных программ посредством создания и 
распространения конкурентоспособных технологий, формирования 
предпринимательской культуры и поддержки инновационного 
предпринимательства и медицинского бизнеса. 

9. Программа государственно-частного партнерства по строительству 
300-коечной университетской больницы. 
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Угрозы  
1. Слабый уровень подготовленности студентов после средней школы по 

естественнонаучным дисциплинам и иностранным языкам. 
2. Несовершенство профессиональных стандартов и требований к 

специалистам здравоохранения. 
3. Недостаточное финансирование научно - исследовательской, 

образовательной деятельности, развития инфраструктуры со стороны 
государства. 

4. Высокая конкуренция и появление новых образовательных учреждений 
в области медицины на образовательном рынке Алматы и Казахстана. 

5. Отсутствие спроса на выпускников по ряду специальностей и как 
следствие отток кадров в другие сферы народного хозяйства. 

6. Высокая стоимость международных академических программ по 
обмену. 

 
Раздел 6. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 
В структуре необходимых финансовых ресурсов преобладают расходы 

на: модернизацию и создание современной  научно- образовательной 
инфраструктуры, развитие фундаментальных и прикладных исследований, 
коммерциализацию научных исследований, обеспечение качественного 
образовательного процесса, основанного на мировой практике, создание 
современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
реализацию программ повышения квалификации кадрового состава, 
международные академические и студенческие обмены, процедуры по 
международной сертификации, аккредитации и патентования. 
 
Планируемый общий объем доходов на 2017 – 2021 гг. составляет 
62 633 381,83 тыс. тенге: 
2017 г. –  11 792 740,46 тыс. тенге 
2018 г. –  11 572 009,37 тыс. тенге 
2019 г. –  12 282 511,0 тыс. тенге 
2020 г. -  13 036 774,0 тыс. тенге 
2021 г. -  13 949 347,0 тыс. тенге 
 
      Планируемые расходы на 2017 – 2021 гг. составляет 62 358 499,14 тыс. 
тенге: 
2017 г. –  11 742 795,38 тыс. тенге 
2018 г. –  11 521 346,76 тыс. тенге 
2019 г. –  12 228 302 тыс. тенге 
2020 г. -  12 978 771 тыс. тенге 
2021 г. -  13 887 284 тыс. тенге 
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Раздел 7. Стратегические цели и индикаторы 
 

№ Целевые индикаторы Мера измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Цель 1.Корпоративное управление и автономизация вуза 
1.1. Трансформация в некоммерческую 

организацию 
Качественный показатель  
 

 +     

1.2. Автономия ВУЗа (организационная, 
финансовая, академическая, кадровая) 

% автономизации  28  28 28 40 45 50 

Цель 2. Академическая деятельность, основанная на лучшем отечественном и международном опыте 
 2.1. Лидирующие позиции в национальных 

рейтингах  
 

Качественный показатель  
 

+ + + + + + 

 2.2. Вхождение в международный рейтинг 
QS (Топ 500-550) 

Качественный показатель         + + 

2.3. Стратегическое партнерство с 
ведущими отечественными и 
зарубежными университетами (Дьюк 
Университет, Назарбаев Университет) 

Качественный показатель   + + + + + 

Цель 3. Академическая система здравоохранения и науки (АСЗН), созданная при участии стратегического партнера Дьюк 
Университета (США) –лидера в этой области 
3.1. Научно-образовательно-

практическийконсорциумКазНМУ с 
республиканскими организациями г. 
Алматы 

Качественный показатель    +        

 3.2. Строительство собственной клиники в 
рамках ГЧП, и подготовка к 
международной аккредитации как 
академический медицинский центр 

Качественный показатель      + 

3.3. Разработка программы 
исследовательского университета 

Качественный показатель     + + 
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Раздел 8. Стратегическиенаправления деятельности, задачи, показатели деятельности  

 
Направление 1. Развитие надлежащей среды, культуры для реализации миссии и видения  
 
Задача1.1. Развитие системы управления ВУЗом, построенной на ценностно-ориентированных принципах организации деятельности 
Модернизация организационной структуры будет осуществляться с учетом опыта «Назарбаев Университета» в соответствии с основными 
мировыми трендами развития высшего образования, а также с учетом политики государства по внедрению корпоративного управления и 
принципов стратегического и проектного менеджмента.Будет оптимизирована структура Наблюдательного Совета путем создания 
комитетов по отдельным направлениям деятельности, внедрения службы внутреннего контроля вуза. Будут созданы новые органы 
коллегиального управления ВУЗом (Университетский совет, Управляющий Совет, Сенат ППС и другие).Будут проведены мероприятия, 
направленные на повышение эффективности управления посредством развития корпоративной культуры, ценностей и традиций КазНМУ, 
внедрения политик корпоративного управления,  внедрения современных информационно-коммуникационных технологий (корпоративная 
сеть, автоматизированная система управления (АИС КазНМУ), электронный документооборот и пр.).Для подготовки плана реализации по 
переходу к автономии ВУЗа (организационной, академической, кадровой, финансовой) будет отдельно проведен анализ состояния 
автономии КазНМУ и анализ НПА с предложениями МЗСР РК, исходя из лучших мировых практик автономии образовательных 
учреждений. 
№ Наименование показателя Мера измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.1.1 Новые комитеты Наблюдательного 
Совета и иные органы коллегиального 
управления ВУЗом 

Качественный показатель 
 

 + +       

1.1.2 Формирование корпоративного 
управления 

Качественный показатель 
 

+ + + + + + 

1.1.3 Развитие корпоративной культуры: 
моделей поведения, ценностей, 
способов совместной деятельности, 
организационной культуры 

Качественный показатель 
 

+ + + + + + 

1.1.4 Показатель автономизации % автономизации  28  28 28 40 45 50 

Задача 1.2. Развитие IT 
Развитие информационных технологий в университете будет нацелено на формирование единого информационного пространства, 
интегрированного в межвузовское и мировое информационное сообщество, оптимизирующее основные направления деятельности IT-
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подразделений в части повышения эффективности образовательных, научно-исследовательских, клинических и управленческих процессов. 
Принципами развития информационной инфраструктуры станут обеспечение доступности информационно-технологической 
инфраструктуры, информационных систем и ресурсов при соблюдении необходимого и достаточного уровня безопасности и 
конфиденциальности информации, развитие инноваций, стратегическое планирование информационных технологий с анализом 
существующих процессов, разработкой и реализацией планов их оптимизации и автоматизации; управление затратами на информационные 
технологии. 
1.2.1 Реализация стратегии и программы 

информатизации ВУЗа 
% от запланированного по 
плану 

10 25 20 15 15 15 

1.2.2 Развитие библиотечных услуг 
 

%пополнения 
книжного фонда 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Количество учебной 
литературы на 1 
обучающегося 

140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 

Количество подписанных 
договоров с ведущими 
компаниями на 
предоставление доступа к 
их Базам данных 

13,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 

Задача 1.3. Развитие инфраструктуры  
С целью дальнейшего развития инфраструктуры, материально–технической базы университета будет проведена оценка реальных 
возможностей вуза для обеспечения качественного образовательного, научного и клинического процесса для обучающихся. После такой 
оценки будет приведено количество обучающихся в вузе в полное соответствие с его возможностями. Будет исключена возможность аренды 
неприспособленных помещений для организации учебного процесса студентов.Будет завершено строительство современного общежития для 
студентов на 512 мест. Будет начато строительство 300-коечной университетской клиники в рамках государственно-частного партнерства. За 
счет строительства последней будут существенно увеличены площади для проведения аудиторных и лекционных занятий для обучающихся. 
1.3.1 Обновление  учебного, научного, 

медицинского и симуляционного 
оборудования  

% обновления    5% 7% 10% 15% 15% 

1.3.2 Уменьшение арендуемых помещений 
для учебного процессаи 
обеспеченность собственными 
клиническими базами с целью 
функционирования на них клинических 
учебных кафедр 

Площадь аренды учебных 
помещений(кв. метры) 
 

6496,9 5197,52 3898,14 2598,76 1399,38 0 
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1.3.3 Завершенное строительство общежития 
на 512 мест 

Качественный показатель    + 
 

     

1.3.4 Созданные зоны рекреации (летние 
спортплощадки, зоны отдыха и т.д.) 

Количественный 
показатель (не менее) 

   1 1 1 1 

1.3.5 Завершенное строительство 
собственной университетской клиники 
в рамках ГЧП на 300 коек 

Количественный 
показатель 

     1  

Задача 1.4. Развитие человеческих ресурсов 
В области развития человеческих ресурсов будет реализована программа развития кадрового резерва университета. Будет внедрена система 
развития компетенций и повышения потенциала АУП. Для достижения стратегических целей в дальнейшем будет увеличено количество 
АУП, владеющих английским языком и имеющих образование по административному управлению.Политики и процедуры поиска, найма, 
мотивации, продвижения и удержания (на основах меритократии) кадров будут актуализированы, что будет включать в себя улучшение 
социальных программ, разработку и внедрение системы мотиваций и поощрений для привлечения талантов. 
1.4.1 Сформированный кадровый  резерв 

университета 
% от числа руководящих 
должностейАУП 

0  60 70 80 90 100 

1.4.2 АУП, прошедший повышение 
квалификации, переподготовку, 
обучение 

% от общего числа АУП 
(ежегодно не менее 20%) 

 22 20 20 20 20 20 

1.4.3 Удовлетворенность работой АУП  Индекс 
удовлетворенности (%)  

61  65 70 75 80 85 

Задача 1.5. Развитие финансового менеджмента 
Финансовое благополучие КазНМУ, помимо бюджетных средств, будет обеспечено привлечением средств из других источников 
финансирования (проведение научных исследований, платных образовательных услуг, лечебно-диагностической деятельности и пр.), а также 
добровольными благотворительными взносами, пожертвованиями и др.Эффективная и транспарентная финансовая деятельность будет 
основана на международных стандартах.Основой развития финансового менеджмента будет нацеленность, прежде всего, на финансовое 
обеспечение качественных характеристик роста и приоритетных направлений устойчивого сбалансированного развития университета. 
1.5.1 Созданные центры финансовой 

ответственности (costcenter) (затраты, 
доходы, прибыль, инвестиции и т.п.)   

Количественный 
показатель  

 0 1 +1 +1 +1 +1 

1.5.2 Уровень развития системы 
управленческого учета – единая 
автоматизированная система 
аналитического и бухгалтерского учета 

%  автоматизации  20 50 30    
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1.5.3 Стабильность и рост денежных доходов 
от основных и вспомогательных видов 
деятельности 

Прибыль (чистый доход 
тыс.тенге) 

 49 211,00 49 945,08 50 662,61 54 209,00 58 003,00 62 063,00 

Рентабельность (%) 0,40 0,42 0,40 0,43 0,46 0,49 

Рост доходов (%) 4,8 * * 6,1 6,1 7,0 

* запланированные доходы в 2017-2018 году ниже доходов 2016 г. на 1,8% и 1,9% соответственно  

Направление 2. Интернационализация академической деятельности и развитие обучающихся 

Задача 2.1. Развитие управления академической деятельностью  
Успехи в совершенствовании академической деятельности будут подтверждены с помощью внешней независимой, в том числе 
международной, академической аккредитацией. Начнется систематическая подготовка к участию в международных (ARES, QS) 
академических рейтингах с привлечением зарубежных консультантов. В результате планируется к 2025 году участие в международных 
(ARES, QS) академических рейтингах.Будут проанализированы действующие политики, процедуры, правила на предмет соответствия 
лучшему мировому опыту. После проведенного анализа будут усовершенствованы политики и процедуры управления академической 
деятельностью, способные обеспечить выполнение  требований системы внутренних  гарантий качества подготовки специалистов. 
2.1.1 Внешнее независимое, в том числе 

международное академическое 
признание (рейтинги, аккредитация, 
членство в международных 
организациях) 

Участие в ранжировании 
и аккредитации 

  + + + + + 

2.1.2 Подготовка высококвалифицированных 
специалистов с медицинским и 
фармацевтическим образованием в 
области здравоохранения 

Количество выпускников 1 292,00 1 922,00 1 196,00 1 034,00 1 170,00 1 338,00 

Количество 
стипендиатов 
(бакалавриат) 

2 702,00 2 450,00 2 000,00 1 700,00 1 500,00 1 500,00 

Количество 
стипендиатов 
(интернатура) 

1 451,00 1 456,00 1 338,00 1 310,00 1 176,00 1 048,00 

Среднегодовой 
контингент 
обучающихся по 
госзаказу 

5 935,00 5 510,00 5 030,00 4 473,00 4 046,00 3 623,00 
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2.1.3 Актуализация политик и процедур 
академического управления на основе 
лучшего международного опыта 

Количество 
обновленных и 
разработанных 
документированных 
политик и процедур 

  
3 

 
4 

 
6 

 
7 

 
8 

Задача 2.2 Совершенствование образовательных программ и технологий  
Базовым основанием трансформации вуза будет являться переход системы управления  вузом от традиционного управления 
образовательным учреждением к управлению образовательными программами, качество которых будет отвечать современным потребностям 
и вызовам международного образовательного пространства.Необходимым условием реализации данного приоритета будет использование 
вузом внутренних процедур и правил, а также следование национальным и международным стандартам  в области образования, которые 
будут составлять основу для менеджмента образовательных программ и обеспечивать механизм их соответствия требованиям и ожиданиям 
всех заинтересованных сторон.Совершенствование образовательных программ и технологий будет осуществляться при помощи 
совершенствования текущих стандартов и создания Международного медицинского факультета. Для совершенствования текущих 
стандартов организована и поддерживается работа Учебно-методического объединения Республиканского учебно-методического  совета по 
группе специальностей Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина).  Планируется участие, разработка и внедрение новых ГОСО 
всех видов и уровней образования.  
2.2.1 Функционирование УМО РУМС Качественный 

показатель 
  + + + + + 

2.2.2 Стратегическое партнерство с ведущими 
мировыми и отечественными 
университетами (Дьюк Университет –
США, Назарбаев Университет). 

Качественный 
показатель 
 

  + 
 

+ + + + 

2.2.3 Создание международного медицинского 
факультета с обучением по специальной 
программе на английском языке, 
созданной в партнерстве с медицинской 
школой Назарбаев Университета 

Количество студентов, 
принимаемых ежегодно  
( не менее) 

 150 100 150 150 150 150 

2.2.4 Модернизация системы 
академическогобакалавриата по 
сестринскому делу 

Количество программ 
 

  1 1   

2.2.5 Улучшение качества подготовки 
обучающихся 

Средний балл 
обучающихся, 
прошедших итоговую 
государственную 
аттестацию, по 

3,46 86,50 87,00 87,50 88,00 88,50 
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специальностям 
(бакалавриат) 
Средний балл 
обучающихся, 
прошедших итоговую 
государственную 
аттестацию, по 
специальностям 
(интернатура) 

82,00 85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 

2.2.6 Трудоустройство выпускников Процент 
трудоустройства 
выпускников 
(бакалавриат, 
интернатура) 

83,20 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 

Процент 
трудоустройства 
выпускников (слушатели 
резидентуры, 
магистратура, 
докторантура) 

83,20 85,00 87,00 90,00 92,00 95,00 

Слушатели резидентуры 62 83 85 86 87 90 
магистратура 47 85 85 86 87 90 

  докторантура 81 86 83 85 86 90 

Задача 2.3. Повышение потенциала ППС 
Планируется пересмотр и совершенствование процедур (наем кадров -набор, деловая оценка, отбор и прием сотрудников на работу); 
рациональное распределение сотрудников,  создание социально-психологической атмосферы для наиболее полной реализации способностей 
работников, обеспечение условий для транспарентной, комплексной и объективной оценки профессиональных способностей сотрудника и 
его карьерного роста (принцип меритократии).В рамках направления совершенствования компетентности сотрудников планируются 
организация дополнительного обучения, стажировки, переподготовка и повышение квалификации сотрудников.  
2.3.1 Участие ППС и научных сотрудников в 

программе академической мобильности  
(внутренней и внешней) 

Количество участников   2 8  4 5 6 8 
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2.3.2 Увеличение уровня участия сотрудников 
вуза в международных конференциях и 
форумах - с выездом за рубеж - на 
территории РК 

Количество участников 

259,00 100,00 150,00 160,00 190,00 220,00 

2.3.3 Повышение потенциала ППС согласно  
«модели компетенций преподавателя 
КазНМУ» 

% обученных 
преподавателей 

  20 20 20 20 20 

2.3.4 ОбучениеППСанглийскомуязыку 
(intermediate, upper-intermediate, advanced) 

% от общего количества 
ППС 

  20 20 20 20 20 

Задача 2.4. Формирование успешного студента 
Будут внедрены новые методы и формы работы со студенческой молодежью, осуществлен непрерывный мониторинг развития личности 
современного студента, внедрены принципы его формирования через новейшие технологии обучения и воспитания, осуществлена 
активизация вовлеченности студентов в научно-исследовательскую деятельность, увеличены доли участия студентов в международных 
конференциях и студенческих ассоциациях.Будет продолжено культивирование здорового образа жизни, организованы и созданы условия 
для  реализации оздоровительно-спортивных мероприятий.Продолжится правовое воспитание и борьба с проявлениями коррупционных и 
правовых нарушений, освоение студентами и сотрудниками законодательных актов и норм. В совокупности данные мероприятия (будет 
разработан и реализован комплекс мероприятий) позволят предотвратить асоциальное поведение среди молодежи.   
2.4.1 Интеграция студенческой молодёжи в 

международное пространство 
Качественный показатель    + + + + + 

2.4.2 Создание системы обеспечения 
студентов психологической, правовой, 
социальной и академической 
поддержкой, соответствующей вызовам 
21 века.  

Качественный показатель    + + + + + 

2.4.3 Академическая мобильность 
обучающихся (внешняя и внутренняя) 

Количество 
обучающихся 

 33 55 60 70 70 75 

2.4.4 Формирование патриотизма и 
профилактика противодействию 
коррупционных и правовых нарушений 

Качественный показатель + + + + + + 

Направление 3. Формирование АСЗН  

Задача 3.1. Управление и политики АСЗН  
На базе собственных университетских клиникКазНМУ совместно с всемирно признанным стратегическим зарубежным партнером Дьюк 
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Университетом  будет создана Академическая система здравоохранения и науки (АСЗН).В целях интеграции, оптимального 
функционирования и эффективного управления АСЗН в структуре Университета планируется создание органа управления АСЗН - Совета по 
управлению АСЗН внутри КазНМУ, который обеспечит широкое, всестороннее руководство АСЗН. Будет создан организационный план, 
руководящие принципы и процедуры для деятельности этого совета. Будет разработан и реализован план развития матричной 
организационной структуры с академическими департаментами и научно-исследовательскими институтами, которые тесно взаимодействуют 
друг с другом.Будет также разработана пятилетняя программа наставничества, для формирования административных, клинических и 
педагогических навыков у  ППС КазНМУ. Будет создана  Модель развития и интеграции университетской клиники   с последующим 
масштабным планом интеграции аффилированных клиник. 
3.1.1 Стратегическое партнерство с ведущим 

зарубежным ВУЗом УниверситетомДьюк 
(США) в рамках проекта МЗиСР РК и 
Всемирного Банка  

Заключение контракта по 
консалтингу деятельности 
Вуз 

1 1 1 1 1 1 

Анализ текущей ситуации и 
рекомендации   1 1 1 1 1 

Экспертное заключение от 
стратегического 
Партнера 

  1 1 1 1 1 

3.1.2 Создание Совета по управлению АСЗН 
внутри КазНМУ 

Качественный показатель  + + + + + 

3.1.3 Создание и развитие матричной 
организационной структуры с 
академическими департаментами и 
научно-исследовательскими 
институтами 

Качественный показатель    
 

+ + + + 

3.1.4 Создание программы наставничества 
АСЗН 

Качественный показатель   + + + + + 

3.1.5 Академическая мобильность студентов 
и преподавателей в рамках 
стратегического партнерства с 
Университетом Дьюк (США) 

Количество 
студентов,направляемых на 
обучение в Университет 
Дьюк (4 месяца) 

 5     

Количество преподавателей, 
направляемых на стажировку 
в Университет Дьюк (1 
месяц) 

 5     
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3.1.6 Создание Модели развития и 
интеграции университетской клиники   

Качественный показатель   + + + + + 

3.1.7 Сотрудничество  с  ведущими 
образовательными и научно-
инновационными университетами 
зарубежья 

Количество договоров 
7,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Количество 
приглашенныхвизитинг-
профессоров 

16,00 5,00 7,00 10,00 12,00 15,00 

Количество совместно 
изданной учебной/ 
методической литературы с 
приглашеннымивизитинг-
профессорами 

5,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 

Количество зарубежных 
преподавателей 3,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 

3.1.8 Получение национальной аккредитации 
университетскими клиниками  

Качественный показатель   +     

3.1.9 Подготовка к международной 
аккредитации университетскими 
клиниками 

Качественный показатель      + + 

3.1.10 Подготовка к международной 
аккредитации АСЗН КазНМУ как 
академического медицинского центра 

Качественный показатель           + 

Задача 3.2. Оказание медицинской помощи  
Осознавая свою социальную роль в деле укрепления здоровья жителей города Алматы, Алматинской области и Казахстана в КазНМУ будут 
созданы условия, направленные на расширение спектра, качества и объема услуг для населения в рамках Гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи на всех уровнях (ГОБМП) на базе собственных клиник. При этом будут применяться  международные и 
отечественные передовые знания, технологии и практики силами ППС и медицинских сотрудников. Особый акцент будет сделан на 
приоритетное развитие ПМСП, плановые профилактические осмотры, скрининг и диспансеризацию прикрепленного контингента. Будет 
обеспечено функционирование Школ Здоровья (Сахарного диабета, Артериальной гипертензии, рационального питания и здорового образа 
жизни, Школа поведенческих рисков) на принципах современной науки и доказательной медицины. 
3.2.1 Увеличение обращаемости пациентов в 

университетские клиники 
Количество прикрепленных 
людей в рамках ГОБМП 

17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 
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Количество пациентов 
получивших стационаро-
замещающую помощь 

4 620,00 6 100,00 3 400,00 3 500,00 3 600,00 3 700,00 

Количество пациентов 
получивших КДУ (клинико-
диагностические услуги) 

33 505,00 41 453,00 42 000,00 42 500,00 43 000,00 43 500,00 

3.2.2 Внедрение инновационных 
методов диагностики и лечения  

Количественный показатель   80 100 110 120 120 120 

3.2.3 Развитие профильных центров на базе 
университетских клиник (Центр 
Диабета, Центр ЛОР, Центр ПМСП и 
др.) 

Качественный показатель  + + + + + + 

3.2.4 Увеличение удовлетворенности 
населения качеством предоставления 
медицинской помощи  

Уровень удовлетворенности 
(%) 97,00 97,00 98,00 99,00 99,00 100,00 

3.2.5 Улучшение качества оказываемых 
медицинских услуг 

Снижение дефектов оказания 
медицинской помощи (ед.) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 

3.2.6 Увеличение дохода ВУЗа от оказания 
медицинской помощи 

Уровень роста дохода 
(%) 18,40 19,08 19,50 20,00 20,50 21,00 

Задача 3.3. Научно-исследовательская деятельность  
Развитие научно-исследовательской деятельности будет включать комплекс взаимосвязанных мер по повышению эффективности научных 
исследований. Университетские лаборатории и клиники будут подготовлены к прохождению аккредитации для проведения клинических 
исследований. Будет получено подтверждение качественных показателей, соответствующих требованиям международных стандартов, 
определяющих их профессиональный уровень. Будет продолжено развитие международного сотрудничества в области медицинских 
исследований с целью интеграции в мировое научное сообщество. Повышение конкурентоспособности медицинских научных кадров и их 
научного потенциала будет оставаться приоритетом развития университета. Будет продолжена работа по повышению качества научных 
исследований обучающихся. Также одной из приоритетных задач станет достижение оптимальной коммерциализации результатов научных 
инновационных проектов. Будет осуществляться интенсивная подготовка по получению статуса исследовательского университета.  
3.3.1 Аккредитации лабораторий и клиник 

для проведения клинических 
исследований 

Качественный показатель     + +    
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3.3.2 Коммерциализация результатов 
научных инновационных проектов 

Количественный показатель   3 1  1 1 2 3 

Доля (%)полученных доходов 
от научной деятельности от 
общего объема  доходов 

0,47 0,48 1,00 2,00 3,00 5,00 

3.3.3 Подготовка к получению статуса 
исследовательского университета 

Качественный показатель     + + + 

3.3.4 Подготовка научных и научно-
педагогических кадров высшей 
квалификации в магистратуре, 
резидентуре и докторантуре 

Количество выпускников  по 
программам (резидентура, 
магистратура, докторантура) 

194,00 306,00 241,00 372,00 374,00 374,00 

Среднегодовой контингент 
получивших послевузовское 
профессиональное 
образование 

492,50 549,00 560,00 452,00 482,00 507,00 

3.3.5 Улучшение качества подготовки 
научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации в 
магистратуре, резидентуре и 
докторантуре 

Средний балл обучающихся, 
прошедших итоговую 
государственную аттестацию, 
по специальностям 
(магистратура и 
докторантура) 

94,00 92,00 92,00 92,00 94,00 94,00 

Доля выпускников 
резидентуры успешно 
прошедших независимую 
оценку с первого раза (%) 

67 80 82 83 84 85 

Средний балл обучающихся, 
прошедших итоговую 
государственную аттестацию, 
по специальностям 
(резидентура) 

80,00 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 

Средний балл обучающихся, 
прошедших независимую 
оценку знаний (резидентура) 

59,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 
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Увеличение качественного 
показателя успеваемости 
обучающихся  
послевузовского образования 

63,60 81,00 85,00 90,00 95,00 96,00 

Количество приглашенных 
ученых для обучающихся по 
программам послевузовского 
образования 

6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Увеличение количества 
докторов, в том числе 
докторов PhD и кандидатов 
наук в составе ППС 

602,00 638,00 649,00 661,00 676,00 693,00 

3.3.6 Проведение научных исследований, 
включающих сбор материалов с 
выездом в регионы, выполнение 
лабораторных исследований, 
опубликование статей в 
международных рецензируемых 
журналах 

Количество научных 
исследований 

49,00 17,00 20,00 20,00 20,00 23,00 

3.3.7 Увеличение количества разработок 
отечественных исследований в общем 
объеме новых медицинских 
технологий, внедряемых в практику 
здравоохранения 

Количество внедрений  

0 1 1 2 3 3 

3.3.8 Увеличение количества публикаций 
тезисов (статей) в сборниках 
материалов конференций, 
индексируемых базами данных научной 
информации РК и стран СНГ 

Количество публикаций 

244,00 300,00 450,00 500,00 550,00 600,00 

3.3.9 Увеличение количества обучающихся, 
привлеченных к НИР 

Количество человек 284,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 

3.3.10 Увеличение доли публикаций 
результатов научных исследований в 
высокорейтинговых зарубежных 
изданиях 

Количество публикаций  

97,00 65,00 70,00 100,00 120,00 150,00 
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3.3.11 Увеличение  цитирований публикаций 
сотрудников 

Количество цитирования 723 800 815 825 850 870 

Задача 3.4 Взаимодействие с сектором здравоохранения  
Университет будет осуществлять взаимодействие с сектором здравоохранения. В связи с внедрением обязательного социального 
медицинского страхования (ОСМС) в Республике Казахстан университет примет активное участие и максимальное содействие в реализации 
как ОСМС, так и других программ системы здравоохранения. Профессорско-преподавательский состав университета будет активно 
привлекаться в качестве экспертов к работе Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, других 
общественно-профессиональных организаций. 
3.4.1 Участие в ОСМС и в других 

программах  системы здравоохранения 
Качественный показатель  + + +    

3.4.2 Участие ППС в качестве экспертов 
МЗСР РК и других общественно-
профессиональных организаций  

Количество ППС,  
привлеченных в качестве 
экспертов 

337 360 365 370 375 380 

Количество, проведенных 
внешних экспертиз 234,00 250,00 260,00 270,00 280,00 290,00 
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Раздел 9. План мероприятий на 2017-2021 гг. 
 

№ Наименование мероприятия Форма завершения 
(содержание 
результата) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ответственный 
исполнитель  

Направление 1. Развитие надлежащей среды, культуры для реализации миссии и видения  
Задача 1. 1. Развитие системы управления ВУЗом, построенной на ценностно-ориентированных принципах организации деятельности 

1.1.1 Создание комитетов НС Актуализированное  
положение о НС 

Приказ о создании 
комитетов НС 

Отчет 

 +  + +      Председатель НС 
Корпоративный секретарь 

Юридический отдел 

1.1.2 Создание и развитие иных органов 
коллегиального управления ВУЗом 
(Университетский совет, Правление, 
Сенат ППС и другие, Советы 
Факультетов)  

Приказ о создании 
органов 

коллегиального 
управления 

Положение о 
создании органов 
коллегиального 

управления 
Отчеты 

 + + +       Провост 
Проректора по 
направлениям 

1.1.3 Создание и работа отдела внутреннего 
аудита 

Приказы 
Отчеты 

  + + + + + Председатель НС 
Внутренний аудит НС 

1.1.4 Внедрение политик и процедур 
корпоративного управления  

Политики и 
процедуры 

  +   +  +     Исполнительный 
проректор 

1.1.5 Отбор и подготовка персонала по 
вопросам корпоративного управления, 
проектного менеджмента, оценки и 
управления рисками 

Обучение  
Сертификаты  

  +  +   +  + +  Исполнительный 
проректор  
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1.1.6 Пересмотр структуры и оптимизация 
численности административно-
управляющего персонала 

Структура, штатное 
расписание 

+ +         Исполнительный 
проректор, 
УКР СУР 

1.1.7 Проведение комплексного анализа 
рисков и внедрение системы 
управления рисками 

Информация, отчет   + + + + + Исполнительный 
проректор,  
УКР СУР 

1.1.8 Внедрение проектного менеджмента  Проекты 
Отчеты  

   + +       Исполнительный 
проректор 

1.1.9 Переход к новой версии МС ИСО 
9001: 2015 Интеграция СМК в 
менеджмент ВУЗа   

Документы СМК 
Сертификат 

Отчеты 

  + +       Исполнительный 
проректор 

 
1.1.10 Повышение квалификации АУП, ППС 

и внутренних аудиторов по новой 
версии ИСО  

Обучение 
Сертификаты 

   + +  +  +  +  Исполнительный 
проректор,  
УКР СУР 

1.1.11 Проведение анализа состояния 
автономии ВУЗа 

Аналитическая  
информационная 

справка 

+ +  +  + +  +  Исполнительный 
проректор, 
УКР СУР 

1.1.12 Анализ НПА с предложениями в 
МЗиСР  по вопросам автономизации 
ВУЗов 

Аналитическая  
информационная 

справка 

+           Исполнительный 
проректор, 

Центр медицинского 
образования, 

УКР СУР 
1.1.13 Разработка плана и его реализация по 

переходу к автономии ВУЗа 
План 

Отчеты 
  + + + + + Провост, 

Исполнительный 
проректор, УКР  

СУР 
1.1.14 Проведение исследований по 

выявлению фактов коррупции  
Отчеты   + + + + + Проректор по 

воспитательной работе, 
социальным вопросам и 

международному 
сотрудничеству 
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1.1.15 Переход к международным стандартам 
гарантии качества Высшего 
образования (ENQA) 

План 
Отчеты 

   + +  Провост, Проректора по 
направлениям, УКР  

СУР 
1.1.16 Разработка и  внедрение  программы 

по развитию корпоративной культуры 
Программа 

Отчеты 
+ + + + + + Исполнительный 

проректор, Проектная  
группа  

УКР СУР 
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры  

1.2.1 Начало строительства 
университетской клиники в рамках 
проекта ГЧП  

Проектно –сметная 
документация 

    + + + +  Исполнительный 
проректор, Управление 

строительства и 
капитального ремонта 

1.2.2 Завершение  строительства общежития  Ввод в эксплуатацию 
общежития 

   +        Исполнительный 
проректор, Управление 

строительства и 
капитального ремонта 

1.2.3 Проведение капитальных и текущих 
ремонтных работ 

Акт выполненных 
работ 

  + + + + + Исполнительный 
проректор, Управление 

строительства и 
капитального ремонта 

1.2.4 Аренда помещений для учебного 
процесса 

Договоры + + + + +   
  

Исполнительный 
проректор, Проректор по 

академической 
деятельности 

Задача 1.3. РазвитиеIT 
1.3.1 Разработка программы по 

информатизации вуза 
Программа 

Отчеты 
+ +     Исполнительный 

проректор, Департамент 
информационных 

технологий 
1.3.2 Разработка дорожной карты по 

внедрению механизмов 
информатизации медицинского 
образования 

Дорожная карта + +     Исполнительный 
проректор, Департамент 

информационных 
технологий 

1.3.3 Обеспечение доступа студентов и ППС 
к интернету  

Отчет  + + + + + + Исполнительный 
проректор, Департамент 
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информационных 
технологий 

1.3.4 Создание и развитие  персональных 
электронных аккаунтов студентов и 
преподавательского состава  

Отчет  + +     Исполнительный 
проректор, Департамент 

информационных 
технологий 

1.3.5 Обновление учебного и 
симуляционного оборудования 

Отчет    + + + + + Проректор по 
академической 
деятельности, 

Исполнительный 
проректор, Департамент 
формирования и оценки 

знаний и навыков 
1.3.6 Обновление научного оборудования и 

приобретение расходных материалов 
Отчет   + + + + + Исполнительный 

проректор, Проректор по 
исследовательской 

деятельности 
НИИ ФПМ  

1.3.7 Обновление медицинского 
оборудования и расходных материалов 

Отчет   + + + + + Исполнительный 
проректор, Проректор по 

клинической деятельности 
 

1.3.8 Обновление оборудования и 
программного обеспечения для 
информатизации ВУЗа 

 
Отчет 

+ + + + + + Исполнительный 
проректор, Департамент 

информационных 
технологий 

1.3.9 Пополнение библиотечного фонда, в 
том числе на электронных носителях  

Информация  + + + + + + Исполнительный 
проректор, 

Проректор по 
академической 
деятельности, 
Проректор по 

исследовательской 
деятельности Библиотека 

Задача 1.4. Развитие человеческих ресурсов 
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1.4.1 Актуализация политик и процедур 
поиска, найма, мотивации, 
продвижения, удержания (на основах 
меритократии) и социальных программ 
кадров 

Внутренние 
нормативные акты 

(ВНД) 

  +         Исполнительный 
проректор Департамент 
развития человеческих 

ресурсов  

1.4.2 Развитие кадрового резерва 
университета 

Программа 
  

  +         Исполнительный 
проректор, 

Департамент развития 
человеческих ресурсов 

1.4.3 Разработка и внедрение системы 
мотиваций и поощрений для 
привлечения талантов   

Предложения   + + + + + Исполнительный 
проректор, 

Департамент развития 
человеческих ресурсов 

1.4.4 Повышение компетенций  АУП Перечень 
компетенций АУП 

Программа обучения 

  + + + + + Исполнительный 
проректор, 

Департамент развития 
человеческих ресурсов 

1.4.5 Определение уровня компетенций 
менеджеров (топ-менеджеры, 
менеджеры среднего звена) 

Отчет  +     Исполнительный 
проректор, 

Департамент развития 
человеческих ресурсов 

1.4.6 Разработка и внедрение механизмов 
оценки работы АУП  

Предложения   + + + + + Исполнительный 
проректор, 

Департамент развития 
человеческих ресурсов 

1.4.7 Проведение обучения менеджеров 
Вуза на базе Назарбаев университета и 
в ведущих зарубежных ВУЗах, 
научных центрах и клиниках мира  

Сертификаты, 
Программы обучения 

+ + + + + + Исполнительный 
проректор, 

Департамент развития 
человеческих ресурсов 

Задача 1.5. Развитие финансового менеджмента 
1.5.1 Развитие системы управленческого 

учета – единая автоматизированная 
система аналитического и 
бухгалтерского учета 

Единая 
автоматизированная 

система 
аналитического и  

+ + +    Исполнительный 
проректор, Департамент 

информационных 
технологий 
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бухгалтерского учета 
1.5.2 Формирование инвестиционного плана 

развития, его последующее  улучшение 
(адаптацию) с учетом изменения 
экономико-политической ситуации в 
стране 

Инвестиционный план 
развития 
 

  + + + + Исполнительный 
проректор, Департамент 

финансов и 
бухгалтерского учета 

Направление 2. Интернационализация академической деятельности и развитие обучающихся 
Задача 2.1. Развитие управления академической деятельностью  

2.1.1 Анализ действующих политик и 
процедур на предмет соответствия 
лучшему международному опыту 

Аналитическая 
справка 

+           Провост, 
Проректор по 

академической 
деятельности  

2.1.2 Разработка и обновление  политик и 
процедур в соответствии с лучшим 
международным опытом, 
ориентированных на студентов 

Политики 
Процедуры  

  + + + + + Проректор по 
академической 
деятельности, 
Департамент 

академической 
деятельности, 

Юридический отдел, 
Проектная группа  

2.1.3 Приведение числа принимаемых 
студентов в соответствие с 
материально-техническими 
возможностями ВУЗа по госзаказу 
программ бакалавриата 

Количество 669 
(597 
МЗС
Р РК, 

72 
МОН 
РК) 

 

600 550 500 450 400 Провост, 
Проректора по 
направлениям 

2.1.4 Приведение числа принимаемых 
студентов в соответствие с 
материально-техническими 
возможностями ВУЗа на платной 
основе программ бакалавриата 

Количество  600  600  550  500  450 400  Провост, 
Проректора по 
направлениям 

2.1.5 Прием в резидентуру (по госзаказу и 
на платной основе) 

Количество  150 160  170  180  190  200  Провост, 
Проректора по 
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направлениям  

2.1.6 Прием в магистратуру (по госзаказу и 
на платной основе) 

 Количество  40 45  50  55  60   65 Провост, 
Проректора по 
направлениям 

2.1.7 Прием в докторантуру (по госзаказу и 
на платной основе) 

 Количество  20 35  40  50  60  70  Провост, 
Проректора по 
направлениям 

2.1.8 Подготовка и проведение процедуры 
специализированной и 
институциональной аккредитации и 
реаккредитации 

Отчет  
Сертификат  

+ + + + + + Провост, Проректор по 
академической 

деятельности, Отдел 
аккредитации и рейтинга 

2.1.9 Проведение систематических 
институциональных исследований  

Отчеты  + + + + + + Провост, Проректор по 
академической 
деятельности 

2.1.10 Подготовка к участию в 
международных (ARES, QS) 
академических рейтингах с 
привлечением зарубежных 
консультантов 

Договоры 
Акты выполненных 

работ  

+ + + + + + Провост, Проректор по 
академической 

деятельности, Отдел 
аккредитации и рейтинга 

2.1.11 Участие в национальных 
академических рейтингах 

Топ – 5 Казахстанских 
ВУЗов 

Топ-1 среди 
медицинских ВУЗов  

+ + + + + + Провост, Проректор по 
академической 

деятельности, Отдел 
аккредитации и рейтинга 

2.1.12 Участие в международных (ARES, QS) 
академических рейтингах 

Вхождение в  рейтинг 
QS  

        + + Провост, Проректор по 
академической 

деятельности, Отдел 
аккредитации и рейтинга 

2.1.13 Участие в международных 
профессиональных ассоциациях 

Членство + + + + + + Провост, Проректор по 
академической 

деятельности, Проректор 
по воспитательной работе, 

социальным вопросам и 
международному 
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сотрудничеству, Отдел 
международного 
сотрудничества 

2.1.14 Разработка и внедрение  Модели 
специалиста по каждой специальности 
на основе составления Матрицы 
компетенции и охват специальностей 
от общего количества 

Матрица 
Отчеты 

  + + + + + Провост, Проректор по 
академической 
деятельности 

 

Задача 2.2 Совершенствование образовательных программ и технологий  
2.2.1. Организация работы УМО РУМС  по 

специальностям здравоохранения 
(обеспечение работы) 

Протоколы,  
Отчеты 

+ +  + +  +  +  Провост, Проректор по 
академической 
деятельности 

2.2.2 Совершенствование действующей 
программы базового медицинского 
образования по специальности "Общая 
медицина" с целью усиления 
педиатрического компонента  при 
подготовке ВОП (за счет пересмотра 
рабочих учебных программ) 

Отчеты,  
РУПы 

+ +     Провост, Проректор по 
академической 
деятельности 

 

2.2.3 Создание программы базового 
медицинского образования по 
специальности «Педиатрия»  

РУПы  + +    Провост, Проректор по 
академической 
деятельности 

2.2.4 Анализ действующей программы 
подготовки врачей общей практики, 
разработка предложений по 
совершенствованию компетенций и 
программ подготовки врачей общей 
практики 

Аналитический отчет, 
 Предложения по 

совершенствованию 

+ +     Провост, Проректор по 
академической 
деятельности 
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2.2.5 Участие в разработке новых ГОСО и 
Типовых учебных программ 
обязательного компонента базовых и 
профильных дисциплиндодипломного 
образования  в соответствие с 
профессиональными стандартами 

Отчеты 
ГОСО 

+ +     Провост, 
Проректор по 

академической 
деятельности 

 

2.2.6 Внедрение новых ГОСО 
додипломного образования в 
соответствие с профессиональными 
стандартами 

Отчеты 
ГОСО 

   + +  +  +  +  Провост, 
Проректор по 

академической 
деятельности 

2.2.7 Участие в разработке новых ГОСО 
послевузовского образования и НМО в 
соответствие с профессиональными 
стандартами 

Отчеты 
ГОСО 

+ + + + + + Провост, 
Проректор по 

академической 
деятельности 

2.2.8 Разработка пакета учебно-
методической документации, 
подготовка ППС по новым ГОСО 

Учебно-методическая 
документация 

 + + + + + Проректор по 
академической 
деятельности 

2.2.9 АктуализацияРУПов всех видов и 
уровней образования с учетом 
рекомендаций стратегических 
партнеров 

РУПы      + +  + + Провост, 
Проректор по 

академической 
деятельности, 

РУМС 
2.2.10 Заключение договора по 

стратегическому партнерству 
сНазарбаев Университетом и его 
реализация 

Договор  
Отчеты 

  + + + + + Провост, Проректор по 
воспитательной работе, 
социальным вопросам и 

международному 
сотрудничеству 

2.2.11 Обновление существующих и создание 
новых дистанционных программ 
дополнительного медицинского 
образования 

План 
Отчет 

+ + + + + + Провост, 
Проректор по 

академической 
деятельности,Проректор 

по клинической 
деятельности 
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2.2.12 Внедрение дистанционных технологий 
обучения по программам 
магистратуры  

План 
Отчет 

 + + + + + Провост, 
Проректор по 

академической 
деятельности 

2.2.13 Развитие дуального обучения 
интернов и слушателей резидентуры 

Отчеты  
Договора 

Программы 

+ + + + + + Провост 
Проректор по 

академической 
деятельности, 
Проректор по 

клинической деятельности 
2.2.14 Развитие модульного подхода 

обучения студентов 
Отчеты, 
РУПлы 

  + + + + + Провост,  
Проректор по 

академической 
деятельности 

2.2.15 Работа над созданием совместных 
образовательных программ с 
привлечением вузов-партнеров  

Программы   + +  +  +  +  Провост, 
Проректор по 

академической 
деятельности 

2.2.16 Участие в единой системе 
независимой оценки знаний и навыков 
обучающихся, интернов и слушателей 
резидентуры 

Информация об 
исполнении 

+ + + + + + Провост, 
Проректор по 

академической 
деятельности 

2.2.17 Внедрение дистанционных технологий 
на базе программ дополнительного 
профессионального  образования  

Отчеты 
Программы 

+ + + + + + Проректор по 
академической 
деятельности 

2.2.18 Создание и развитие международного 
медицинского факультета с обучением 
на английском языке  

Международный 
медицинский 

факультет  

  + + + + + Провост, 
Проректор по 

академической 
деятельности 
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2.2.19 Совершенствование организации 
образовательной выездной практики 
интернов и слушателей резидентуры 

Отчет по результатам 
анкетирования 

работодателей и 
студентов  

  + + + + + 
  

Провост,  
Проректор по 
клинической 
деятельности, 
Проректор по 

академической 
деятельности 

2.2.20 Организация обучающих мероприятий 
с приглашением зарубежных 
специалистов (визитинг-профессора) 

Отчеты  
Акты внедрения 

  + + + + + Проректор по 
академической 
деятельности  

2.2.21 Привлечение работодателей к 
усовершенствованию образовательных 
программ 

Аналитическая 
справка  
Отчеты 

  + + + + + Проректор по 
воспитательной работе, 
социальным вопросам и 

международному 
сотрудничеству,  

Проректор по 
клинической деятельности 

2.2.22 Создание франчайзинговых учебных и 
образовательных программ с 
университетами – партнерами 

Программа           + Проректор по 
академической 
деятельности  

2.2.23 Расширение перечня специальностей и 
получение лицензий на подготовку в 
бакалавриате, магистратуре и 
докторантуре  

Количество лицензий  2 1 1 1  Проректор по 
академической 
деятельности 

2.2.24 Внедрение ускоренной программы 
академическогобакалавриата по 
сестринскому делу (2-2,5 гг.) для 
медицинских сестер клиник, включая 
университетские клиники 

Программа  + +    Провост,  
Проректор по 

академической 
деятельности 

2.2.25 Создание докторантуры по 
сестринскому делу  

Лицензия  
Программа 

 

  + +   Провост, 
Проректор по 

академической 
деятельности  

Задача 2.3. Повышение потенциала ППС 
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2.3.1 Академическая мобильность ППС 
(внутренняя и внешняя) 

Совместные проекты, 
публикации  

+ + + + + + Провост, 
Проректор по 

академической 
деятельности 

2.3.2 Дальнейшее повышение потенциала 
ППС, основанное на 
компетентностном подходе внутри 
ВУЗа 

Сертификаты 
Отчеты по 

анкетированию 
студентов 

  + + + + + Провост, 
Проректор по 

академической 
деятельности, Центр 

педагогического 
мастерства 

2.3.3 Создание условий для овладения 
английским языком ППС 

Сертификаты 
Отчеты 

  + + + + + Провост, 
Проректор по 

академической 
деятельности, 

Департамент развития 
языковой компетенции 

 2.3.4 Обучение ППС на зарубежных 
стажировках  

Совместные проекты  
Публикации с импакт 

фактором 
Акты внедрения в 
учебный процесс 

+ + + + + + Проректор по 
академической 
деятельности, 
Проректор по 

исследовательской 
деятельности  

2.3.5 Участие ППС в международных 
конференциях и семинарах 

Совместные проекты  
Публикации в 

изданиях с импакт 
фактором 

+ + + + + + Проректор по 
академической 
деятельности, 
Проректор по 

исследовательской 
деятельности 

Задача 2.4. Формирование успешного студента 
2.4.1 Участие студентов в органах 

студенческого самоуправления  
Отчет  + + + + + + Проректор по 

воспитательной работе, 
социальным вопросам и 

международному 
сотрудничеству  
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2.4.2 Участия студентов в международных 
конференциях и студенческих 
ассоциациях  

Отчет  
Сертификаты 

Членства 

+ + + + + + Проректор по 
воспитательной работе, 
социальным вопросам и 

международному 
сотрудничеству 

2.4.3 Создание системы обеспечения 
студентов психологической, правовой, 
социальной и академической 
поддержки, соответствующей вызовам 
21 века.  

Отчет об 
удовлетворённости 

студентов  

+ + + + + + Проректор по 
воспитательной работе, 
социальным вопросам и 

международному 
сотрудничеству 

2.4.4 Создание курсов профессиональной 
подготовки абитуриентов  

Приказ 
Положение  

Отчет  

    + + + + Проректор по 
воспитательной работе, 
социальным вопросам и 

международному 
сотрудничеству  

2.4.5 Мониторинг трудоустройства и 
развития карьеры выпускников 

Отчеты  
Аналитическая 

справка  

  + + + + + Проректор по 
воспитательной работе, 
социальным вопросам и 

международному 
сотрудничеству 

2.4.6 Развитие академической мобильности 
обучающихся 

Отчет  + + + + + + Проректор по 
академической 
деятельности 

2.4.7 Создание условий для овладения 
английским языком студентами  

Отчет  + + + + + + Проректор по 
воспитательной работе, 
социальным вопросам и 

международному 
сотрудничеству, 

Проректор по 
академической 
деятельности 
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2.4.8 Заключение соглашений с 
работодателями, социальными 
партнерами и выделение ими грантов 
и стипендий для подготовки кадров 

Отчет + + + + + + Провост, Проректора 

2.4.9 Повышение доли молодежи, 
считающими себя патриотами 

Отчет (по данным 
социологического 

исследования) 

+ + + + + + Проректор по 
воспитательной работе, 
социальным вопросам и 

международному 
сотрудничеству, 

Проректор по 
академической 
деятельности 

2.4.10 Проведение мероприятий по 
профилактике асоциального поведения 
среди молодежи  

Отчет + + + + + + Проректор по 
воспитательной работе, 
социальным вопросам и 

международному 
сотрудничеству 

2.4.11 Обеспечение студентов местами в 
общежитии 

% охвата 
нуждающихся 

студентов  

42 40 60 60 60 60 Проректор по 
воспитательной работе, 
социальным вопросам и 

международному 
сотрудничеству  

2.4.12 Проведение социологических 
исследований по актуальным 
вопросам государственной 
молодежной политики 

Отчет + + + + + + Проректор по 
воспитательной работе, 
социальным вопросам и 

международному 
сотрудничеству, 

Проректор по 
академической 
деятельности 

2.4.13 Привлечение обучающихся к 
проведению озеленительных работ в 
рамках общенациональной 
инициативы «Жасыл ел» 

Количество студентов 50 70 80 80 90 100 Проректор по 
воспитательной работе, 
социальным вопросам и 

международному 
сотрудничеству 
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Направление 3. Формирование АСЗН  
Задача 3.1. Управление и политики АСЗН  

3.1.1 Реализация договора по 
стратегическому партнерству в рамках 
проекта МЗиСР РК и Всемирного 
Банка в части создания АСЗН 

Отчеты  
Акты выполненных 
работ  

  + + +     Провост, 
Проректора по 
направлениям 

3.1.2 Разработка концепции АЗСН КазНМУ Концепция    +         Провост, 
Проректора по 
направлениям 

3.1.3 Создание органа управления АСЗН, 
политик и процедур 

Положение об органе 
управления 

   + + + + + Провост, 
Проректора по 
направлениям 

3.1.4 Оптимизация управления 
собственными клиниками 
университета 

Положение о 
Директорате 
университетских 
клиник 

 +        Провост 
Проректор по клинической 

деятельности 

3.1.5 Разработка плана внедрения 
стандартов госпитального 
менеджмента в собственных клиниках  

План  
Стандарты  
Программа  

  + + +     Проректор по клинической 
деятельности 

3.1.6 Разработка плана  внедрения 
стандартов госпитального 
менеджмента на клинических базах, в 
которых внедряется модель 
университетских клиник 

План мероприятий   + + +  Проректор по клинической 
деятельности 

3.1.7 Обучение вопросам госпитального 
менеджмента  

Программа  
Сертификаты  

  +         Проректор по клинической 
деятельности 

3.1.8 Внедрение модульной программы 
«Пациент-центрированный уход и 
доказательная практика»  

Информация об 
исполнении 

 + + + + + Проректор по 
академической 
деятельности 

3.1.9 Подготовка к международной 
аккредитации как академического 
медицинского центра 

Отчеты 
Акты  

      + + Проректор по клинической 
деятельности 
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3.1.10 Интеграция  специалистов клиник и 
ППС  

Качественный 
показатель  

  + + + + Проректор по клинической 
деятельности 

3.1.11 Разработка и внедрение единого 
положения об оплате труда 
сотрудников КазНМУ 

Положение об оплате 
труда 

 +     Исполнительный 
проректор 

Задача 3.2. Оказание медицинской помощи  
3.2.1 Оказание ГОБМП на базе собственных 

клиник университета 
План 
Отчет  

+ + + + + + Проректор по клинической 
деятельности  

3.2.2 Внедрение новых технологий в 
деятельности Университетских Клиник 

План 
отчет 

+      Проректор по клинической 
деятельности 

3.2.3 Оказание платных услуг на базе 
собственных клиник университета 

План 
Отчет  

+ + + + + + Проректор по клинической 
деятельности  

3.2.4 Проведение ежегодного 
профилактического осмотра 
прикрепленного контингента в 
соответствии с утвержденным планом 

План 
Отчет  

+ + + + + + Проректор по клинической 
деятельности  

3.2.5 Диспансеризация прикрепленного 
контингента в соответствии с 
утвержденными протоколами 

План 
Отчет  

+ + + + + + Проректор по клинической 
деятельности  

3.2.6 Обеспечение на базе молодежных 
центров здоровья оказание 
медицинской помощи подросткам с 
психологической поддержкой 

План 
Отчет  

+ + + + + + Проректор по клинической 
деятельности, 
Проректор по 
воспитательной работе, 
социальным вопросам и 
международному 
сотрудничеству 

3.2.7 Обеспечение  функционирования Школ 
Здоровья (Сахарный диабет, 
Артериальная гипертензия, 
рационального питания и здорового 
образа жизни», Школа поведенческих 
рисков) 

Программа 
Отчет  

+ + + + + + Проректор по клинической 
деятельности  
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3.2.8 Проведение выездных занятий по 
профилактике и предупреждению 
заболеваний в учебных корпусах, 
здравпунктах, общежитиях 
Университета 

План 
Отчет  

+ + + + + + Проректор по клинической 
деятельности, 
Проректор по 
воспитательной работе, 
социальным вопросам и 
международному 
сотрудничеству, 
Проректор по 
академической 
деятельности 

3.2.9 Совершенствование деятельности 
службы поддержки пациента, сбор 
демографической, медико-социальной 
информации о состоянии здоровья 
прикрепленного населения 

Отчет  + + + + + + Проректор по клинической 
деятельности  

3.2.10 Дальнейшее внедрение стационар-
замещающих технологий 

Отчет  + + + + + + Проректор по клинической 
деятельности  

3.2.11 Развитие социальной помощи 
социально-уязвимым слоям из числа 
прикрепленного контингента 

Отчет  + + + + + + Проректор по клинической 
деятельности  

Задача 3.3. Научно-исследовательская деятельность  
3.3.1 Совершенствование работы ЛЭК Отчет  

Акты  
+ + + + + + Проректор по 

исследовательской 
деятельности 

3.3.2 Получение аккредитации для 
проведения клинических исследований  

Сертификат     +        Проректор по 
исследовательской 
деятельности 

3.3.3 Участие в международных мульти 
центровых исследованиях 

Отчеты 
Документация  

     + +  + + Проректор по 
исследовательской 
деятельности 

3.3.4 Активизация работы ЦКП 
им.Атчабарова, ежегодные отчет перед 
МЗСР  

Отчет + + + + + + Проректор по 
исследовательской 
деятельности 

3.3.5 Увеличение числа научно-технических Отчет    + +  + + + Проректор по 
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программ, финансируемых различными 
источниками, в том числе в качестве 
головной организации 

исследовательской 
деятельности 

3.3.6 Повышение потенциала научно-
исследовательских, научно-
педагогических кадров и менеджеров 
научно инновационной деятельности, в 
том числе в рамках международной 
программы «Болашак» 

Отчет + + + + + + Исполнительный 
проректор, Департамент 
развития человеческих 
ресурсов 

3.3.7 Участие в разработке программы 
стандарта пост докторантуры  

Стандарт        + + + Проректор по 
исследовательской 
деятельности 

3.3.8 Внедрение программы 
постдокторантуры 

Программа         + +  + Проректор по 
исследовательской 
деятельности 

3.3.9 Привлечение ведущих ученых, 
одаренных специалистов для 
проведения научных исследований  
  

Отчет 
Совместные научные 
проекты  

     + + + + Проректор по 
исследовательской 
деятельности, Департамент 
науки и инноваций 

3.3.10 Подготовка программы развития для 
получения статуса исследовательского 
университета 

Концепция  
Программа  

          + Провост, 
Проректор по 
исследовательской 
деятельности 

3.3.11 Коммерциализация результатов 
научных инновационных проектов 

Договор  
Отчет  

     + +  + + Проректор по 
исследовательской 
деятельности, Департамент 
науки и инноваций 

Задача 3.4. Взаимодействие с сектором здравоохранения  
3.4.1 Участие ППС клиницистов в качестве 

экспертов МЗиСР РК 
Заключение  
Акт  
Протоколы комиссии  

+ + + + + + Проректор по клинической 
деятельности, Проректор 
по исследовательской 
деятельности 

3.4.2 Трансферт технологий и результатов 
научно-исследовательской 
деятельности 

Отчет  + + + + + Проректор по клинической 
деятельности, Проректор 
по исследовательской 
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деятельности 

3.4.3 Проведение прикладных 
аналитических исследований по 
актуальным вопросам системы 
здравоохранения 

Отчеты  + + + + + Проректор по клинической 
деятельности, Проректор 
по исследовательской 
деятельности 

3.4.4 Участие в обучение и информирование 
общественности по вопросам ОСМС и 
других приоритетных направлений 
развития системы здравоохранения  

Отчеты 
Информация 

+ + + + + + Проректор по клинической 
деятельности 

3.4.5 Осуществление повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров  здравоохранения  

Отчет 
Программы 
  

+ + + + + + Провост 
Проректор по клинической 
деятельности 

 
 

Раздел 10.УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

№ Показатели задач 
Стратегического плана КазНМУ 

Наименование 
возможного 

риска 

Возможные последствия в 
случае непринятия мер по 

управлению рисками 

Мероприятия по управлению 
рисками 

1 2 3 4 
Внешние риски 

1 Лидирующие позиции в мировых 
рейтингах (QS, THE) 
 

Не достижение 
запланированных 
результатов в занятии топ 
мест в рейтингах 

Низкая узнаваемость среди 
зарубежных ВУЗов, 
отсутствие 
заинтересованности в 
возможном сотрудничестве 

Постоянное участие в проводимых 
рейтингах, мониторинг и улучшение 
показателей при подаче заявок для 
участия в них, участие в проводимых 
конференциях и мероприятиях 

2 Развитие инфраструктуры и IT Неоднородность 
университетских клиник, 
наличие разного уровня 
медицинской аппаратуры, 
оборудования и научной 
техники 

Трудности проведения 
совместных исследований 

Анализ, инвентаризация, аккредитация 
имеющегося в наличие оборудования, 
оптимизация 

3 Развитие кадрового резерва Отток кадров из системы Резкое снижение Рассмотрение предложений по 
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университета высшего образования, 
вызванный несоответствием 
между уровнем оплаты 
труда в отрасли и средним 
уровнем заработной платы в 
стране 

профессиональных 
возможностей и угроза 
«несостоятельности» 
образования 

повышению уровня оплаты труда, 
разработка новых положений об 
оплате труда, системы поощрений для 
стимулирования и привлечения ППС 

4 Повышение потенциала ППС Отток ППС, занимающихся 
НИД вследствие более 
благоприятных перспектив 
реализации своего научного 
потенциала 

Уменьшение числа ученых, 
занимающихся научно-
исследовательской 
деятельностью 

Стимулирование, обновление научно-
технической базы; увеличение 
расходов на обеспечение проведения 
научных исследований; осуществление 
мониторинга полученных результатов; 
повышение эффективности научных 
исследований 

5 Формирование инвестиционного 
плана развития, его последующее  
улучшение (адаптация) с учетом 
изменения экономико-
политической ситуации в стране 

Финансовый кризис, 
девальвация, инфляция, 
постоянное увеличение 
стоимости обучения 
приведет к уровню низкой 
платежеспособности 
потребителей 

Станет угрожающим 
фактором по привлечению и 
возможной потерей 
некоторой доли 
потребителей медицинского 
образования университета 

Создание внутренних целевых грантов 
университета на договорной основе 

6 Академическая мобильность 
обучающихся (внешняя и 
внутренняя) 

Правовые барьеры по 
приезду иностранных 
граждан для обучения в 
Казахстане 

Не будут достигнуты 
показатели индикаторов. 
Снижение экспорта 
образовательных услуг 

Заключение межведомственных 
соглашений, регулирующих вопросы 
приема и пребывания в Казахстан для 
обучения 

7 Коммерциализация результатов 
научных инновационных проектов 

Низкий объем 
коммерциализации научных 
разработок 

Разрыв науки и практики Внедрение ГЧП в науке 

8 Коммерциализация результатов 
научных инновационных проектов 

Низкая результативность 
НИР 

Отсутствие научных 
разработок, новых 
технологий, низкий уровень 
инновационной активности, 
невозможность 
коммерциализации 
результатов 

Повышение результативности НИР 
путем совершенствования механизма 
управления научными и научно-
исследовательскими проектами 

Внутренние риски 
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1 Автономия ВУЗа 
(организационная, финансовая, 
академическая, кадровая) 

Проблемы, связанные с 
переходом к автономии 

Внешние и внутренние 
факторы, являющиеся 
ключевыми при создании 
автономии  

Постоянный мониторинг  индикаторов 
в соответствии с проектом 
инструментов самооценки и анализа  

2  Получение статуса 
исследовательского университета 

Снижение качества 
мониторинга получаемых 
результатов научно-
исследовательских работ в 
вузах 

Не достижение 
запланированных 
результатов по 
исследовательской 
деятельности 

Совершенствование критериев, целей 
и задач научно-исследовательских 
работ в университете 

3 Лидирующие позиции в 
национальных рейтингах  
 

Не достижение 
запланированных 
результатов в занятии топ 
мест в рейтингах 

Низкая узнаваемость среди 
зарубежных ВУЗов, 
отсутствие 
заинтересованности в 
возможном сотрудничестве 

Постоянное участие в проводимых 
рейтингах, мониторинг и улучшение 
показателей при подаче заявок для 
участия в них, участие в проводимых 
конференциях и мероприятиях. 

4 Развитие инфраструктуры и IT Технический сбой 
программы, влияющие на 
проведение сравнительных 
международных 
исследований  

Потребуют дополнительных 
усилий и могут привести к 
срыву исследований 

Для снижения данного риска требуется 
высокая ответственность должностных 
лиц на местах проведения 
исследований 

5 Развитие инфраструктуры и IT Устаревшая материально-
техническая база НИИ и 
лабораторий, клиник 
университета 

Снижение качества НИР, 
отсутствие спроса на НИР со 
стороны потребителей. 

Оснащение НИИ и лабораторий, 
клиникуниверситета современным 
оборудованием, в том числе за счет 
привлечения частных инвестиций 

6 Проведение научных 
исследований, включающих сбор 
материалов с выездом в регионы, 
выполнение лабораторных 
исследований, опубликование 
статей в международных 
рецензируемых журналах 

Отсутствие принципа 
построения и проведения 
научных исследований, в 
том числе оценок 
экономической 
эффективности 
вмешательств 

Потребуют дополнительных 
усилий и могут привести к 
срыву исследований 

Разработка системы оценки KPI, 
постоянный мониторинг успешности 
выполнения 

7 Коммерциализация результатов 
научных инновационных проектов 

Низкая результативность 
НИР 

Отсутствие научных 
разработок, новых 
технологий, низкий уровень 
инновационной активности 

Повышение результативности НИР 
путем совершенствования механизма 
управления научными и научно-
техническими проектами 

8 Соответствие количества Спад экономики, снижение Снижение числа Контролируемое снижение в 
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принимаемых обучающихся  
ресурсам ВУЗа  
 

финансирования, 
уменьшение 
государственного заказа на 
подготовку кадров 

обучающихся на договорной 
основе ниже планируемого 

соответствие со стратегическим 
планом 

9 Подготовка к международной 
аккредитации АСЗН КазНМУ как 
академического медицинского 
центра. 
 
Повышение потенциала ППС 
согласно  «модели компетенций 
преподавателя КазНМУ» 

Высокая конкуренция и 
появление новых 
образовательных 
учреждений в области 
медицины на 
образовательном рынке 
Алматы, Казахстана и 
региона 

Отток кадров, утечка. Внесение предложений по повышению 
уровня оплаты труда, разработка 
системы поощрений для 
стимулирования и привлечения ППС, 
врачей, научных исследователей 

10 Интеграция студенческой 
молодёжи в международное 
пространство 

Слабый уровень 
подготовленности 
абитуриентов по 
естественнонаучным 
дисциплинам и 
иностранным языкам 
 

Низкий уровень 
конкурентоспособности в 
сравнении с зарубежными 
медицинскими 
учреждениями, 
невозможность следовать 
мировым тенденциям 
вследствие низкого уровня 
владения иностранными 
языками 

Проведение специализированных 
тренингов и обучающих семинаров. 

11 Участие ППС в качестве экспертов 
МЗСР РК и  в разработке новых 
ГОСО и Типовых учебных 
программ  

Несовершенство 
профессиональных 
стандартов и требований к 
специалистам 
здравоохранения 
 

Снижение уровня 
подготовки и компетенций 
специалистов, 
несоответствие 
современным реалиям и 
потребностям 

Участие в разработке новых ГОСО и 
Типовых учебных планов 

12 Реализация стратегии и 
программы информатизации ВУЗа 

Низкая мотивация 
пользователей в 
использовании системы 
электронного обучения 

Отсутствие 
заинтересованности в 
использовании системы. 
Игнорирование 
нововведений. Увеличение 
сроков внедрения системы 

Проведение специализированных 
тренингов и обучающих семинаров. 
Развитие нормативного правового 
обеспечения по вопросам 
обязательного использования ИКТ в 
учебном процессе 
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