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Конференция қатысушылары:

• Білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша Тәуелсіз Қазақстан Агенттігі

(ББСҚТҚА)

• Денсаулық сақтауды дамыту Республикалық орталығы

• ҚР ЖОО қауымдастығы

• Еліміздің жоғары оқу орындары және колледждерінің ӛкілдері: Қазақ-Ресей

медицина университеті (ҚРМУ), Қ.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ, Оңтүстік-

Қазақстан фармацевтикалық академиясы, Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы

қаласының медицина колледжі;

• Медициналық мекемелердің және ғылыми орталықтардың ӛкілдері: ҚР ҚКМ

Әскери-клиникалық госпиталі, «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми

орталығы» РММ, Іле аудандық ауруханасы, Ташкент қалалық балалар

ауруханасы, Ӛзбекстан

• Университет оқытушылары және қызметкерлері: ҚазҰМУ визитинг-

профессорлары, ҚазҰМУ оқытушылары және студенттері.

Конференция жұмысына 300-ден астам қатысушы қатысты



 Түлектердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудағы

медициналық білім беру моделінің алатын орнын,

сонымен қатар клиникалық ойлау қабілеттерін

қалыптастыру мәселелерін талдау;
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Конференцияның міндеттері:

 Медициналық білім беру моделін жүзеге асыру

барысындағы оқытушының ролін бағалау;

 Білім беру үдерісінің сапасын арттыру және

дамыту механизмдерін сараптау;

 С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың

медициналық білім беру моделін дамытудың және

жетілдірудің басым бағыттарын анықтау;
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Конференцияның қортындысы 

бойынша  қарар қабылданды. 

Конференция  қарары  ҚазҰМУ  

сайтына ілінді (қарар қосымша 

тіркелген)
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Білім беру үдерісін  келешекте әрі қарай  жетілдірудің  

негізгі міндеттері қарастырылып әзірленді:
№ Атауы Жауапты құрылымдық бөлімдер

1. QS WUR  әлемдік  университеттер рейтингіне  кіру арқылы 

халықаралық деңгейде  танылуға ие болу және 

«WEBOMETRICS» сайтында алдыңғы  орындарға ие болу

Университетті  дамыту институты

2. ҚазҰМУ моделін оқытудың  барлық  деңгейлерінде   жүзеге 

асыру

ОӘЖД, ОД

3. Вертикал бойынша медициналық және фармацевтикалық 

мамандықтарға арналған интегралды  үш деңгейлік  білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу

ОӘЖД, ОД

4. «Зерттеу арқылы білім беру» бағдарламасын әрі қарай 

дамыту

Б.А.Атчабаров атындағы 

Ғылыми-зерттеу орталығы

5. ҚазҰМУ филиалдарымен бірлесе отырып дуалды білім беру 

жүйесін дамыту

ОД, дипломнан кейінгі білім беру институты, 

клиникамен   жұмыс департаменті, жоғары оқу 

орнынан кейінгі  білім беру бӛлімі, кәсіптік даярлау 

деканаты,(интернатура және резидентура)

6. Кӛптілді меңгерген оқытушылар буынын қалыптастыру КТД ОД, факультеттер деканы

7. Ағылшын тілінде білім алуға кезең-кезеңімен  кӛшудің  

жоспарын әзірлеу

КТД ОД, факультеттер деканы

8. ҚазҰМУ-дың құрылымдық бӛлімдерін ӛзін-ӛзі басқару  

жобасы арқылы білім беру үдерісінің менеджментін жетілдіру 

Университетті  дамыту институыты, ОД

ОӘЖД

9. Барлық деңгейлердегі  білім алушылардың  құқықтық 

құзыреттіліктерін  дамыту жолдарын және механизмдерін 

қалыптастыру 

ҚДС ОД

10. «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ түлектерінің тұлға 

ретінде  қалыптастыру моделін»  жүзеге асыру

СӘМҚДД

11. ОПҚ құзіреттілігі моделін әзірлеу және кезең-кезеңмен енгізу Х.Насыбуллин атындағы ПШМ 
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Шешім жобасы:
 Ақпарат назарға алынсын

 Барлық құрылымдық бӛлімдер қарардың шешімін жүзеге асыру  

бойынша іс-шаралар жоспарының жобасы әзірленсін

Орындау мерзімі: 2015жылдың  15 шілдесіне дейін

 Оқу-әдістемелік жұмыстар департаменті  тамыз 

конференциясында бекіту үшін V мамыр конференциясы   

қарарының шешімдерін жүзеге асырудың кешенді жұмыс жоспарын 

әзірлесін.

Орындау мерзімі: 2015жылдың 20 тамызына дейін


