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Умурзахова Ғалия Жанбурбаевнаның 

6Д110400 – Фармация мамандығы бойынша философия докторы (PhD) 

ғылыми дәрежесін алу үшін  «ҚР фармациясының кадр менеджментін 

оңтайландырудың теориялық және әдістемелік тәсілдері» тақырыбында 

дайындалған диссертациясына 

 

АННОТАЦИЯ 

                                

Зерттеу тақырыбының өзектілігі: Қазақстанда   қазіргі кездегі 

фармацевтикалық саласында, ең алдымен, фармацевтикалық ӛнімдер мен 

қызметтердің сапаларын бақылаудан сапамен  қамтамасыздандыруға 

ауысымен байланысты  ӛзгерістер ӛтіп жатыр, осыған фармацевтикалық 

қызметке тиісті тәжірибе стандарттарын енгізу арқылы қол жеткізуге болады. 

Тиісті фармацевтикалық тәжірибелер ережелерін сақтау ҚР түрғындарын 

сапалы, қауіпсіз және тиімді фармацевтикалық кӛмекпен қамтамасыз етудің 

кепілі болып табылады, ол кӛбіне кадрлардың кәсіби құзыреттілік деңгейіне, 

қатынастардың коммуникативті дағдыларына, ынталандырандыруға, 

Қазақстан фармациясына  кадр менеджментінің басқару үрдістерінің 

заманауи әдістері мен бағдарламаларын енгізуге тәүелді.          

Президент Н.Ә.Назарбаев Қазастан халқына «Қазақстан жолы-2050: Бір 

мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауында (17.01.2014 ж.) «Біздің 

болашаққа барар жолымыз Қазақстан әлеуетін ашу үшін жаңа мүмкіндіктер 

құрумен байланысты деп атап ӛтті. XXI ғасырдағы дамыған ел-белсенді, 

білімді және салауатты азаматтар...Оларға заманауи бағдарламалар, оқыту 

әдістемелері мен білікті кадрлар маңызды болып табылды ». 2019-2020 

жылдарға арналған «ҚР денсаулық сақтаудың кадр қорлардың даму 

тұжырымдамасында» заманауи кадр менеджментінің негізгі мақсаты-ҚР 

тұрғындарына сапалы медициналық қызмет кӛрсетудің кепіл ететін, саланың 

кадр әлеуетін басқару жүйесінің дамуы болып табылатыны аталды. 

Кӛрсетілген Тұжырымдаманың негізгі міндеті болып «Кадрларды 

жоспарлауды оңтайландыру, кадр саясатының қалыпты-құқықтық базасын 

жетілдіру және кадрлардың үздіксіз кәсіби дамуы» табылады. 

Тұжырымдамада «сала кадр жүйесінде білікті кадрлар жетіспеушілігімен; 

кадр қызметінің ескірген қағидаттармен жұмыс жасауымен ; кадрларды 

болжау және жоспарлауының тиімсіз жүйесімен байланысты кемшіліктер 

бар» екендігі кӛрсетілген . Осы мәселелерді шешу үшін келесі «денсаулық 

сақтау қызметкерлердің лауазымдар мен мамандықтар номенклатурасы 

бойынша қалыпты құқықтық актілерді; сала мамандарының құзыреттіліктері 

мен біліктілік талаптарын; сала жұмыс берушілер талаптарына және 

халықаралық стандарттарға негізделген білім беру және кәсіби 

бағдарламаларын құрастыру арқылы, мамандардың үздіксіз кәсіби білім 

беруді жетілдіруден» тұратын қадамдар ұсынылып отыр.  

Бұл жағдайда, кадр менеджменті фармацевтикалық нарықтың 

қалыптасуында және дамуында негізгі факторы, ҚР халқының денсаулығын 
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қорғау мәселелерінде  фармацевтикалық кәсіпкерліктің және мемлекеттің 

әлеуметтік жауапкершілігінің индикаторы, 2016-2020 жж. ҚР денсаулық 

сақтаудың дамуының «Денсаулық» Мемлекеттік бағдарламасын іске 

асырылуына кепіл болуға ие. 

         Фармацевтикалық кадрларды басқарудағы және фармацевтикалық 

қызметкерлердің зерттеу саласын кеңейтудегі жаңа тәсілдерін іздеу 

ӛзектілігі, фармацевтикалық қызметкерлерді басқарудың дәстүрлі тәсілдерін 

тиімсіз болғандығына негізделген. Бұл үшін  ҚР фармациясында  кадр 

менеджментін оңтайландырудың теориялық және әдістемелік тәсілдері 

негізінде фармацевтикалық қызметкерлерды басқару жүйесін қайта 

қарастыру қажет.Фармациядағы кадр менеджментін жетілдіруін кадр 

жұмысын қазіргі кезеңдегі жүйесінің базасында заманауи шетелдік және 

отандық тәжірибесіне бейімдеу арқылы іске асыру қажет.  

Фармациядағы  кадр менеджменті  бойынша  ғылыми  және  

ақпараттық материалдарының  ретроспективті талдауы, О.И. Кнышпен, С.В. 

Кононовамен, Е.А.Фединамен, Е.Е.Чупандинамен, Е.Ф.Шараховамен, 

И.Г.Комиссинскоямен, Т.В.Ежовамен, Н.Н. Каревамен, Е.Е. Лоскутовамен, 

А.С.Путинцевамен, И.Н.Левковамен, С.К.Джумабаевамен, К.Д.Шертаевамен 

әр кезде фармацевтикалық кадр менеджментінің мәселелеріне тиісті 

зерттеулер жүргізілгені кӛрсетті. 

Алайда, дәрілік заттар айналым саласындағы адами қорларды тиімді 

қолдану, Қазақстанның нарықты қайта жаңғырту жағдайында 

фармацевттеердің біліктілігін және құзыреттіліктерін жоғарлату 

мәселелеріне арналған зерттеулер жеткіліксіз. 

         Жоғарыда айтылғандардың барлығы осы зерттеулерді жүргізудің негізгі 

мақсаттары мен міндеттерін анықтауға негіз болды. 

Жұмыстың мақсаты: ҚР дәрілік заттардың айналым саласында кадр   

менеджментін оңтайландырудың теориялық және әдістемелік тәсілдерін 

жасау. 

Зерттеу міндеттері: 

1.Әдеби шолу негізінде алыс шетелдер, Ресей және Қазақстан 

фармациясының кадр менеджментінің жағдайын зерттеу;      

2.ҚР фармациясында кадр менеджментінің жағдайын 

диагностикалаудың әдістемелік тәсілдерін қалыптастыру; 

3.ҚР фармацевтикалық мамандықтардың қазіргі кездегі 

номенклатурасын кеңейту қажеттілігін негіздеу; 

4.Инновациялық жолдар негізінде еңбектің заманауи талаптарының 

есепке ала отырып, фармацевт мамандардың функционалды-лауазымдық 

нұсқалықтарын жасау және құзыреттіліктерін анықтау; 

5.Андрогогикалық қағидалар негізінде фармацевттердің үздіксіз кәсіби 

оқытуды ұйымдастыру жүйесінің тұжырымдамалық үлгісін жасау. 

Зерттеу нысаны: 

-ҚР фармацевтикалық ұйымдар мен кәсіпорындардың кадр қызметтері; 
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-Ресей және Қазақстанның Алматы, Ақтӛбе, Шымкент, Санкт-

Петербург қалаларының 100 медициналық ӛкілдері және ДЗ айналым 

саласындағы 300 фармацевтикалық қызметкерлері. 

Зерттеу пәні:  

1.Отандық және шетелдік кадр үрдістердің заңдылықтары мен 

тенденциялары; 

2.ҚР дәрілік заттардың айналым саласында кадр менеджментін 

оңтайландырудың теориялық және тәжірибелік тәсілдері. 

Зерттеу әдістері: Зерттеу әдістері ретінде қолданылды: әлеуметтік, 

квалиметрикалық, контент-талдау, экономика-математикалық, 

статистикалық, логикалық, маркентингтік (SWOT-талдау), стратегиялық 

жоспарлау, кӛрсеткіштік динамикалық. 

Ғылыми жаңалығы: 

1.Алғаш рет ҚР денсаулық сақтау жүйесінің нормативті-заңнамалық 

базасына «Клиникалық фармация», «Фармацияда сапаны басқару»  

мамандықтары негізделіп, енгізілді, сонымен қатар алғаш рет біліктілік 

сипаттамалардың: «Клиникалық фармация» мамандығы бойынша 

клиникалық  фармацевттің және «Фармацияда сапаны басқару» мамандығы 

бойынша ӛкілетті және жауапты тұлғаның үлгілері құрастырылды; 

2. Алғаш рет заманауи фармацевтикалық нарықтың сұранысын ескере 

отырып, құзыреттіліктер анықталды: клиникалық фармацевттің және тиісті 

ӛндірістік тәжірибе бойынша Ӛкілетті тұлғаның; алғаш рет инновациялық 

тәсілдер негізінде клиникалық фармацевттің функционалды-лауазымдық 

нұсқаулығы ұсынылды; 

3. Алғаш рет андрогогикалық қағидалар негізінде фармацевт 

мамандарды үздіксіз, кәсіби оқытуды ұйымдастыру жүйесінің 

тұжырымдамалық үлгісі құрастырылды; 

4. Алғаш рет, «жұмыс берушілердің сұранысы есебімен білім беру 

бағдарламалардың дамуы»  атты басты андрогогикалық қағидатқа сәйкес 

«Фармация» мамандығына  арналған «Коммуникативті дағдылар» оқулығы 

және фармацевтикалық қызметкерлердің қосымша мерзімдік қажеттілігін 

болжау есебінің әдісі құрастырылды. 

Қорғауға шығарылатын диссертациялық зерттеудің негізгі 

ережелері: 

1. ҚР фармациясының кадр менеджментін зерттеудің теориялық және 

әдістемелік тәсілдерін қалыптастыру. 

2.ҚР фармацевтикалық мамандықтар номенклатурасына «Клиникалық 

фармация» және «Фармацияда сапаны басқару»  мамандықтарын енгізуді 

негіздеу. 

3.Фармацевттердің кәсіби құзыреттіліктер негізінде функционалды-

лауазымдық нұсқаулықтарға инновациялық тәсілдер құрастыру. 

4.Андрогогикалық қағидалар негізінде фармацевт-мамандарды үздіксіз, 

кәсіби оқытуды ұйымдастыру жүйесінің тұжырымдамалық үлгісін жасау. 



 4 из 7 
 

Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы:  Жүргізілген зерттеулердің 

нәтижесінде тәжірибелік және білім беру фармацевтикалық қызметке 

құрастырылып, енгізілді: 

1.ҚР медициналық және фармацевтикалық мамандықтар 

номенклатурасына ӛзгертулер мен қосымшалар жобасы, оның негізгі 

жағдайлары ҚР ӘД және ДСМ 2016 ж. 5 желтоқсанның №1036 ҚР ДСМ 2009 

ж. 24 қарашаның №774 «Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар 

номенклатурасын бекіту туралы» бұйрығына ӛзгертулер мен қосымшаларды 

енгізу туралы» бұйрығына негізгі жағдайлары енгізілді, «Клиникалық 

фармация» және «Фармацияда сапаны басқару»  мамандықтары «Жоғары 

фармацевтикалық білімді қызметкерлер мамандықтары» атты 2 тарауына 

енгізілді; 

2.Электив пәндері бойынша жұмыс оқу бағдарламасы («Клиникалық 

фармация» мамандығы бойынша білім беру траекториясы): 

-«Пациенттердің жасы бойынша санаттарының дәрілердің тиімді 

қолданылуы; 

-«Дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және 

медициналық техника айналымын мемлекеттік реттеу»; 

-«Дәрілік заттардың кері әсерлер мониторингі»; 

-«Клиникалық фармация негіздері»; 

-«Дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және 

медициналық техниканың  фармакобақылауы» 

Жұмыс бағдарламалар С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

Әдістемелік кеңес мәжілісінде 30.06.2016 ж. бекітілді, №10 хаттама және 

С.Д.Асфендияров атындығы ҚазҰМУ фармацевтикалық пәндер 

кафедраларының оқу үрдісіне енгізілді. 

3.ҚР ӘД және ДСМ «Денсаулық сақтауды дамытудың Республикалық 

орталығымен  бекітіліп, басылымға рұқсат етілген «Фармацеттердің кәсіби 

құзыреттіліктері негізінде функционалды-лауазымдық нұсқаулықты 

құрастырудың инновациялық тәсілдері»әдістемелік нұсқаулар («Ғылым және 

адами қорларды дамыту Орталық  Мәжілісінің 02.09.2016 ж. №6 

хаттамасынан үзінді; ҚР Әділет министрлігін 10.08.2016 ж. №1682 

«Авторлық құқық нысанына мемлекеттік тіркеу күәлігі». 

5 енгізу актілер бар:         09.03.2017ж. бекітілген Санкт-Петербургтің 

химия-фармацевтикалық академиясының оқу үрдісінде қолданылған; 

-16.03.2017 ж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика 

академиясының оқу үрдісі енгізілген; 

-15.04.2017 ж. «Астана медициналық университеті» АҚ оқу үрдісіне 

енгізілген; 

 -13.03.2017 ж.бекітілген ОҚО фармацевтикалық және медициналық 

ұйымдар Ассоциациясы «Даму» арқылы  ҚР фармацевтикалық ұйымдар және 

кәсіпорындардың тәжірибелік қызметіне енгізілген; 

ҚР ӘД және ДСМ ОҚО бойынша медициналық және фармацевтикалық 

қызметтің комитетінің Департаменті 02.03.2017 ж. бекіткен. 
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4.Жоғары медициналық оқу орындарының «Фармация» мамандығы 

бойынша білім алатын студенттерге және фармацевт-мамандарға арналған 

«Коммуникативті дағдылар» оқулығы ( С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

Ғылыми кеңесінің 29.12.2015 ж. №4 хаттамасымен бекітілген;ҚР әділет 

министрлігінің 10.08.2015 ж. №1717 «Авторлық құқықтағы нысанды 

мемлекеттік тіркеу куәлігі»).5 енгізу актілер бар:-30.06.2017 ж. бекітіліп, 

С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ оқу үрдісіне енгізілген; 

-31.03.2016 ж. бекітіліп, ОҚО «Даму» фармацевтикалық және 

медициналық ұйымдар Ассоциациясы арқылы ҚР фармацевтикалық ұйымдар 

және кәсіпорындардың тәжірибелік қызметіне енгізілген; 

-01.04.2016 ж. бекітіліп, ҚР ӘД және ДСМ ОҚО медициналық және 

фармацевтикалық қызмет комитетінің Департаментіне енгізілген; 

-15.06.2016 ж. бекітіліп, Ақтӛбе қ. «Желдорфармация» АҚ қызметіне 

енгізілген; 

-15.06.2016 ж. Шымкент теміржол ауруханасының «Апаттар 

медицинасының теміржол ауруханалары» АҚ филиалының қызметіне 

енгізілген. 

5.Фармацевтикалық қызметкерлердің қосымша мерзімдік сұранысын 

болжауды есептеу әдістемесі. 13.03.2017 ж. ОҚО «Даму» фармацевтикалық 

және медициналық ұйымдар Ассоциясы арқылы бекітілген ,ҚР 

фармацевтикалық ұйымдар және кәсіпорындардың тәжірибелік қызметіне 

және 03.03.2017 ж. бекітіліп, ҚР ӘД және ДСМ ОҚО медициналық және 

фармациевтикалық қызмет комитетінің Департаментіне енгізілген 2 актілер 

бар. 

Жариялаулар туралы мәліметтер: Ғылыми зерттеу нәтижесі 

бойынша 42 жұмыс жарық кӛрді, соның ішінде: 

-Scopus ( h индекс = 1) базаларына кіретін халықаралық журналдарда 1 

мақала; 

-ҚР БҒМ КБС тізіміне енетін ғылыми журналдарда -13 мақала; 

-Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарында 16 

мақала; 

-Халықаралық қатысумен ғылыми-тәжірибелік конференциялар 

материалдарында 3 мақала; 

-РИНЦ  дәйектер базасына енетін шетел журналдарында 6 мақала                    

( h индекс = 1); 

-РИНЦ  дәйектер базасына енетін, Ресей Федерациясында басылып 

шыққан  1 ұжымдық монография; 

-С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Ғылыми кеңесімен бекітілген 1 

оқулық; 

-ҚР ДС және ӘД «Денсаулық сақтауды дамытудың Республикалық 

орталығы» медициналық ғылым және білім беруді дамыту Департаментінің 

РМК және С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Ғылыми кеңесімен 

бекітілген 1 әдістемелік нұсқау. 

Қорытынды:  
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1. Отандық және шетел әдебиеттерін талдау негізінде, әлем нарығында 

бәсекелестіктің күшейюі, сыртқы және ішкі экономикалық орталардың 

тұрақсыздығы, білікті кадрлардың тапшылығы, халықаралық және отандық 

фармацияда кадр менеджменттінің тиімділілігін жоғарлатудың жаңа 

жолдарын іздеудің негізделуін айқындады. Жүргізілген талдау негізінде 

,фармацияның кадр менеджментін зерттеу теориялық тәсілдің 5 сатыдан 

тұратын алгоритмі ұсынылды: «Кадр менеджментін жүйелендіру 

қажеттілігінің идеясын сезінуге фармацевтикалық ұйымдарды дайындау»-

дан бастап, «фармациядағы кадр менеджментін оңтайландыру арналған 

ұсыныстарды, нұсқауларды құрастыруға» дейін. 

2.Фармацияның кадр менеджментін зерттеудің теориялық тәсілдері 

негізінде, SWOT-талдауы және әлеуметтік зерттеулері бар, 5 сатыдан 

тұратын, ҚР фармациясының кадр менеджментінің жағдайын 

диагностикалаудың әдістемелік тәсілінің алгоритмі құрастырылды. SWOT-

талдау фармацевтикалық саланың күшті жақтарын кӛрсетті: дамыған 

материальдық-техникалық базасы бар ұйымдардың фармацевтикалық 

қызметтерді оқытуда инновация мен жаңғыртуға дайындаған; және де әлсіз 

жақтарын кӛрсетті, ол: білікті фармацевтикалық кадрлардың жоқтығы және 

халықаралық фармацевтикалық стандарт талаптарына сай келетін 

мамандықтардың сұранысы. Әлеуметтік зерттеулер барысында Қазақстанның 

фармацевтикалық еңбек нарығының негізгі мақсаты айқындалды: 

фармацевтикалық сектордың оперативті және стратегиялық міндеттерін іске 

асыруға үшін фармацевтикалық саланы білікті кадрлармен қамсыздандыру. 

3.Халықаралық тәжірибе мысалында және оны отандық тәжірибеге 

бейімдеуде, ҚР фармацевтикалық мамандықтар номенклатурасына 

«Клиникалық фармация» және «Фармацияда сапаны басқару» атты 

мамандықтар енгізудің қажеттілігі негізделді. Жүргізілген жұмыстар 

негізінде, ҚР ӘД және ДСМ 05.12.2016 ж. №1036 «ҚР ДСМ 24.11.2009 ж. 

№774 бұйрығына ӛзгерістер мен қосымшаларды енгізу туралы» бұйрығы 

қабылданды.Тарау 2. Жоғарғы фармацевтикалық білімі бар қызметкерлер 

мамандықтарына «Клиникалық фармация» және «Фармацияда сапаны 

басқару» атты  мамандықтар енгізілді. «Клиникалық фармация» мамандығы 

бойынша клиникалық фармацевттің және «Фармацияда сапаны басқару» 

мамандығы бойынша ӛкілетті тұлғаның квалификациялық сипаттамасының 

үлгілері қалыптастырылды. «Клиникалық фармация»  мамандығы бойынша 

оқу үрдісіне бес жұмыс оқу бағдарламалары құрастырылды және енгізілді. 

4.Кәсіби құзыреттіліктер негізінде, функционалды-лауазымдық 

нұсқаулықтарды құрастырудың инновациялық тәсілдері, яғни 2 жаңа 

бӛлімдері ұсынылды: фармацевттің кәсіби-психологиялық қасиеттері және 

ұтқырлығы. Клиникалық фармацевттің; Тиісті ӛндірістік тәжірибе бойынша 

ӛкілетті тұлғаның; «Фармация» мамандығы бойынша қызметкерлердің 

құзыреттіліктері анықталды. Клиникалық фармацевттің функционалды-

лауазымдық нұсқаулықтардың үлгісі және «Фармацевттердің кәсіби 

құзыреттіліктері негізінде функционалды-лауазымдық нұсқаулықтарды 
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құрастырудың инновациялық тәсілдері» әдістемелік нұсқаулар 

құрастырылды. 

5.Андрогогиялық қағидалар негізінде фармацевттерді үздіксіз кәсіби 

оқытуды жетілдіруге арналған, «тыңдаушылардың білім алу қажеттіліктерін 

зерттеу және келістіру»-ден бастап, «кері байланыс»-қа дейін 8 сатыдан 

тұратын, фармацевттерді үздіксіз оқытуды ұйымдастыру жүйесінің 

тұжырымдамалық үлгісінің алгоритмі құрастырылды. Қарым-қатынастардың 

коммуникативті дағдылары бойынша фармацевт мамандардың 

құзыреттіліктерін жоғарлату қажеттілігі анықталды, осының нәтижесінде 

«Коммуникативті дағдылар» оқулығы құрастырылды. «Жұмыс берушілердің 

сұраныстарын есепке ала отырып, білім беру бағдарламаларының дамыту» 

атты басты андрогогикалық қағидаға сәйкес және  динамикалық 

кӛрсеткіштер әдісі негізінде фармацевтикалық қызметкерлердің қосымша 

мерзімдік сұранысын болжаудың есептеу әдістемесі ұсынылды. 

 

 

 

 

 

 

 
 


