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1. СТРАТЕГИЯНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

1.1. Миссиясы 
Денсаулық сақтау жүйесінде бəсекеге қабілетті жоғапры білікті мамандарды 

дайындауда кешенді шараны, олардың білім, ғылым жəне практиканы біріктіру негізінде 
кəсіби дамуын қамтамасыз ету.      
   

 1.2. Көрінісі 
v Қоғамдық денсаулық сақтау жүйесіндегі ғылыми-білім беру, үйлестіру-

əдістемелік орталық. 
v Денсаулық сақтау саласындағы үздіксіз кəсіби білім жүйесіндегі жетекші 

орталық. 
v Əлемдік білім беру кеңесітігіне инновациялық технологияларды іздестіру жəне 

трансферт орталығы. 
 

1.3. Стратегиялық мақсаттар  
1. Жаңа қоғамдық денсаулық сақтау жағдайында ұлттық жəне халықаралық сапа 

жəне қауіпсіздік стандарттарына сəйкес инновациялық технологияларға, білімге ие, 
медициналық қызметтерді көрсететін уəкілетті, бəсекеге қабілетті кəсіпқойларды 
дайындау сапасын қамтамасыз ету. 

2. Елдік,  сондай-ақ аймақтық деңгейде жаңа қоғамдық денсаулық сақтау деңгейінде 
жаңа қоғамдық денсаулық сақтауды қалыптастыруға бағытталған білім, медицина жəне 
қоғамдық денсаулық сақтау саласына ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыратын орталық 
болу. 

3. Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі жəне үздіксіз медициналық білім беру, 
ғылым, білім жəне практиканың үшбірлігінде негізделген практикалық денсаулық сақтау 
саласында менеджменттің инновациялық жүйесін енгізу жəне сапаны басқару. 

4. Болашақта мамандарды барлық деңгейде оқыту арқылы кəсіпорындарда тиімді 
жəне тұрақты корпоративтік басқаруды қалыптастырудың əдістемелік базасын 
қамтамасыз ету. 

5. Меншік зертханасы, клиникалық базасы, көп салалы оқу орталығы бар 
инновациялық ғылыми оқыту-клиникалық кластер құру.  

6. Қазақстан Республикасында əлеуметтік медициналық сақтандыру жағдайында 
БМСК жетілдіру жəне басым дамыту, қоғамдық денсаулық сақтау мəселелері бойынша 
сараптау жəне консалтингтік орталығын құру. 

7. Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік негізінде денсаулық сақтау 
инфрақұрылымын одан əрі дамыту бойынша мемлекеттік мəселелерді шешуде белсенді 
қатысу.  

8. Жетекші əлемдік медицина ЖОО, қоғамдық денсаулық сақтау мектептерімен 
жəне ғылыми орталықтарымен жүргізілетін халықаралық ынтымақтастық. 
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1.4. Корпоративтік этикалық құндылықтар 
1. Үздіксіз даму  

 Нəтижесінде университет жаңа сапалы деңгейге көтерілетін барлық үдерістердің 
бағытталған, заңды өзгерісі. 

2. Жауапкершілік 
 Университет жəне қоғам алдында өз жұмыс нəтижесі, білім сапасы жəне біздің 

бітірушілердің дайындық деңгейі үшін жауапкершілікті сезіну. 
3. Кəсібилік  
 Креативтікті, табысқа деген талпынысты, адамдарды жалпы мақсатқа алып жүре 

алуды жəне болашақты болжамдауды үйлестіретін денсаулық сақтау саласындағы 
кəсіпқойларды оқыту. 

4. Адалдық  
 Мықты моральдық қағидаларға жəне этикалық нормаларға сүйене отырып өзіне, 

клиенттерге, серіктестерге, əріптестерге қатысты ретті жəне адал орынға деген 
бейілділігі. 

5. Белсенділік  
 Басымдықтың туындауы, қоғам қажеттілігін болжамдау, жаңа трендтерді құру жəне 

алдынала жұмыс істеу. 
6. Қоғам игілігіне серіктестік  
 Қызығушылық танытқан тараптардың барлық топтарымен, оның ішінде қоғаммен 

тұрақты əңгімелесу үдерісін құру, корпоративтік əлеуметтік жауапкершілік 
қағидаларының негізінде олардың мүдделерін жəне талаптарын ескеру.  

 
2. Ағымдағы жағдайдың талдауы.  

 
      2.1. Сыртқы ортаның талдауы.  
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 - 2019 

жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы аясында медициналық білімді 
жетілдіру, инновацияны жəне медицина ғылымын дамыту, жəне қоғам денсаулығын 
қалыптастыру бағытында халық денсаулығы қызметінің негізі ретінде дамыту, 
сектораралық өзара əрекеттесуді дамыту, БМСК-ны жетілдіру жəне басым дамыту 
негізінде пациенттің қажеттіліктерінің аясында денсаулық сақтаудың барлық қызметтерін 
біріктіру бағытында денсаулық сақтау саласында адами ресурстарды басқару тиімділігін 
арттыру көзделген. 

Медициналық білімді жетілдіру.  
Денсаулық сақтау жүйесінің кадрлық ресурстарын үздіксіз кəсіби жүйесінің негізі 

ретінде Ұлттық біліктілік аясы болады, оны қалыптастыру төмендегілерді көздейді: 
1) бітірушілерді жəне қызмет етіп жүрген мамандардың біліктілік деңгейін 

реттейтін денсаулық сақтау саласында практикалық денсаулық сақтау ұйымдарының, 
дəрігерлер қауымдастығын, ғылыми ұйымдардың қатысуымен кəсіби стандарттарды 
өңдеу;  
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2) кəсіби стандарттарға сəйкес резидентура бағдарламаларын жетілдіру;  
3) кəсіби стандарттарға сəйкес жəне халықаралық шараларды (Maintenance of 

Certification шарасы) енгізу негізінде əр мамандыққа жəне біліктілік деңгейге арналған 
сəйкестедірілген сертификатталған курстарын өңдеу жəне енгізу;  

Медициналық білімді одан əрі дамытудың міндетті талабы ретінде білім мен 
дағдыларды ашық жəне тиімді бақылау, оқу жəне ғылыми ақпараттық базаны шексіз 
кеңейту мүмкіндігімен студенттердің жəне оқытушы құрамның онлайн-сервистерін, 
кітапханаларын, аудиторияларын, дербес электронды аккаунттарын жасау арқылы оны 
толық ақпараттандыру болады. Білім беру жүйесінде ЖОО орналасқан жерінде ұзақ 
болуға мүмкіндігі жоқ аймақтарда мамандарға арналған қайта даярлау жəне біліктілігін 
арттыру үшін қашықтан білім алатын технологиялар енгізіледі. 

Білім беруде басқару тиімділігін арттыру негізі ретінде медициналық ЖОО 
автономияларын кеңейту, университет инфрақұрылымын құрған жəне қайта құрған кезде 
МЖК дамыту, корпоративтік басқарудың үздік қағидаларын енгізу бойынша  шаралар 
болады. 

Инновациялар мен медициналық ғылымды дамыту. 
Осы Бағдарламаны халық денсаулығын қорғау жəне нығайту бойынша қойылған 

стратегиялық мақсаттардың жүзеге асыру аясында 2020 жылға дейінгі кезеңге 
медициналық ғылымды дамытудың басым бағыттары белгіленеді. 

Отандық медицина ғылымын дамытудың алғашқы кезектегі міндет ретінде озық 
əлемдік стандарттар мен тұжырымдамалардың трансфертінің негізінде оның əдістемелік 
шараларын жетілдіру болып табылады. Осы мақсатпен отандық ғылыми-зерттеу 
бағдарламалары мен жобаларды халықаралықтармен біріктіруге үлкен назар аударылады, 
отандық жобаларды халықаралық мультицентрленген зерттеулер бағдарламаларына тарту 
ынталандырылады. 

Перспективтік жəне бəсекеге қабілетті ғылыми-зерттеу жобаларды алға жылжыту, 
оның ішінде стартап-жобалары үлгісінде, инновациялық гранттарды, венчурлық 
қаржылық қаржыландыру үшін мемлекеттік қолдау шараларын, оның ішінде қаржылық 
көмекті жүзеге асыру жалғасады. 

Ғылыми уəкілеттіліктерді дамыту, стратегиялық басым бағыттары бойынша 
ғылыми тағылымдамаларды жəне оқытуды дамытудың орта мерзімді  бағдарламасы 
жасалды. Ғылыми кадрларды алмасу дамиды жəне ғылыми жұмыстың халықаралық 
стандарттарына оқытуда, оның ішінде дизайнды жəне зерттеулердің əдестемесін жасауда, 
ғылыми еңбекті ресімдеуде көмек көрсетіледі. 

Ғылыми кадрлардың жетіспеушілігі жағдайынд ғылыми мектепті дамыту 
төмендегілерде негізделеді: 
       1) ғылыми кадрларды дайындау мамандықтары мен бағыттарының санын кеіейту;  
       2) білім мен ғылымды ұйымдастыруда дарынды мамандарды тартудың əлеуметтік-
экономикалық механизмдерінің кешенді жүйесін жасау, оларды ғылыми зерттеулерді 
жүргізуге ынталандыру. 
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Сонымен қатар, 2018 жылдан бастап жетекші үздік отандық ЖОО жəне ғылыми 
ұйымдарының базасында пост-докторантураның бағдарламаларын енгізу бойынша мəселе 
талқыланады. 

Ғылыми уəкілеттіліктерді жəне əлемдік технологиялардың трансфертін дамыту 
аясында медицина қызметкерлерінің, кəсіби бірлестіктердің жəне қауымдастықтардың, 
кəсіби жəне ғылыми қауымдастығын дамытуға қолдау, сонымен қатар медицина ғылыми 
мен білімін дамытудағы рөлін арттыру қамтамасыз етіледі. 

Ғылыми-зерттеу жобалары мен бағдарламаларын саналы, тұрақты жəне ашық 
қаржыландыру қамтамасыз етіледі. Осы мақсатпен жеке ғылыми зерттеулердің 
бағдарламалық-мақсатты жəне базалық қаржыландырудан ғылыми-зерттеу қызметіне тек 
гранттар негізінде өту кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Бұл ретте, ғылыми 
қызметкерлердің мүдделерінде қыржыландырудың жəне есептіліктің ашықтығы жəне 
қарапайымдылығы қамтамасыз етіледі. 

Ғылыми зерттеулер мен жобалардың, сондай-ақ ғылыми ұйымдардың менеджменті 
тиімділігін арттыру бойынша жұмыс жалғасады. Жетекші əлемдік елдердің тəжірибесі 
бойынша медициналық жəне фармацевтикалық ғылымды дамыту университеттер аясында 
шоғырланатын болады. Осы мақсатпен ғылыми, ресурстарды (ғимараттар, жабдық, адами 
ресурстары жəне т.б.) бірлесіп пайдалану үшін білім беру жəне медициналық ұйымдардың 
бірігуі ынталандырылады. 

Ұжымдық пайдалану зертханаларын ары қарай дамыту, ғылыми зертханалардың 
материалдық-техникалық базасын жəне клиникаға дейінгі жəне клиникалық зерттеулерді 
жүргізуге арналған базаларды нығайту қамтамасыз етіледі. Медициналық 
технологиялардың клиникалық зерттеулерінің таратпаушылығын ынталандырудың 
жүйелік қолдауы жəне ынталандыруы жүзеге асырылады. 

Ғылыми зерттеулердің бəсекелеске қабілеттілігінің интегралдық көрсеткіштері 
ретінде халықаралық рецензияланатын басылымдарда жарияланатын мақалалар көлемі, 
қазақстандық авторлардың жұмыстарынан дəйексөздер саны, патенттеу көлемі жəне 
алынған нəтижелерді коммерциялау деңгейі жəне оларды практикалық денсаулық 
сақтауға енгізу болып табылады. 

Отандық медициналық ғылым сапасын арттыру жəне деңгейін бағалау мақсатымен 
жыл сайын елдің ғылыми ұйымдарының ұлттық рейтингі жарияланады, ол олардың 
ашықтығы мен бəсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді. 

 
Қоғамдық денсаулық сақтау қызметін қалыптастыру. 
Халық денсаулығын нығайту жəне қорғау тіршілік əрекетінің түрлі саласында 

тиісті стратегияларды жəне ресурстарды жұмылдыруды, сондай-ақ осы бағыттағы 
мемлекет, қауым мен халықтың қызметін біріктіруді қамтамасыз ету үшін тұрақты жəне 
тиімді негіз жасауды талап етеді. Үздік халықаралық тəжірибеге сəйкес денсаулық сақтау 
жүйесін ары қарай дамыту негізі ретінде ДСЖ қалыптасыру болып табылады. 

ДСЖ қызметінің негізгі бағыттары ретінде ағарту, консультация, насихат, қоғам 
денсаулығын басқару, денсаулықты жəне халықтың тəртіптік таптауырынды, мүдделі 
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мемлекеттік органдармен (санитарлық-эпидемиологиялық, экологиялық, ветеринарлық 
қызметтермен) БМСК-мен ведомствоаралық өзара əрекет ету негіздерінде салауатты өмір 
салтын қалыптастыруды қолдау болады. 

  ДСЖ негізгі қызметтері: 
1) халықтың ақпараттандырулығын арттыру жəне оларды қоршаған ортаның түрлі 

факторларының зиянды əсерлерін, пайдасыз тамақтану жəне тəртіптік тəуекелдердің 
зиянды əсер етуін төмендету жəне алдын алу бойынша шараларға тарту;  

2) жұқпалы жəне негізгі жұқпалы емес ауруларға, оның ішінде психикалық 
денсаулықтың бұзушылықтарына жəне жарақат алуға эпидемиологиялық мониторинг 
жүргізу;  

3) ел халқының денсаулығын қорғауға жəне нығайтуға бағытталған сектораралық 
өзара əрекет етуді қамтамасыз ету, үйлестіру жəне кеңейту;  

4) денсаулық сақтау саласындағы заңнаманың жəне басқа құқықтық нормалардың 
сақталуына бақылауды қамтамасыз ету;  

5) аймақтық жəне ұлттық деңгейде аурулардың дамуын ұзақ мерзімді халықаралық 
модельдеу жəне болжамдау жүйесін дамыту.  

ДСЖ қызметі халыққа медициналық көмек көрсету жүйесімен бірге, əсіресе 
БМСК-мен, мамандандырылған ,ылыми-зерттеу ұйымдарымен жəне бағдарламаларымен 
тығыз байланысады. 

Жергілікті деңгейде ДСЖ аясында жұқпалы жəне жұқпалы емес аурулардың алдын 
алуы, оның ішінде БМСК-мен бірге скринингтер жəне диспансерризация бойынша 
шаралардың өңдеуі, жоспарлануы, жүзеге асырылуы жəне мониторингі қамтамасыз 
етіледі.       

Жергілікті деңгейде ДСЖ негізгі мақсаттарының бірі ретінде салауатты өмір 
салтын ынталандыру жəне тамақтануды оңтайландыру, санитарлық мəдениетті жəне дене 
шынықтыруды дамыту негізінде халықтың өз денсаулығы үшін ақпараттандырушылық 
жаупкершілікті арттыру болып табылады. Бұл азаматтарды ақпараттандыру жəне ағарту, 
жеке денсаулықты, қоғам денсаулығын нығайту, дұрыс тамақтануды насихаттау 
мəселелерінде олардың мүмкіндіктерін кеңейту бойынша шаралармен қамтамасыз етіледі. 

Бұл үшін ДСЖ-да жаппай ақпараттандырудың дəстүрлі қүралдарын жəне заманауи 
əлеуметтік медиаресурстар мен желілерді белсенді тарту арқылы тəртіптік психология 
мен экономика саласында ғылыми-дəлелденген өңдеулердің негізінде əлеуметтік 
маркетингтің инновациялық технологиялар енгізіледі. 

ДСЖ басым міндеті ретінде негізгі əлеуметтік маңызды жұқпалы емес аурулардың 
(ЖЕА) алдын алуы жəне мониторингі бойынша шараларды белсендіруі болады. 

Бұл ретте, ЖЕА-мен күрес 2013-2020 жылдарға арналған ЖЕА алдын алу жəне 
күрес жүргізу бойынша əрекеттердің ғаламдық жоспарына, ДДСҰ нобайлы 
конвенциясына жəне Шылымға қарсы күрес жүрргізу бойынша Еуропалық стратегияға, 
2015-2020 жылдарға арналған тағам өнімдері мен тамақтану саласындағы ДДСҰ 
əрекеттер жоспарына сəйкес халықаралық апробацияланған технологиялардың негізінде 
жүргізіледі. Пайдалы мектеп тамақтануын қамтамасыз ету тұжырымдамасы жасалады, 
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пайдалы тағам өнімдерін (май, тұз, қанттың төмен қамтылуымен жаңа піскен жəне 
экологиялық өнімдер) тұтыну насихаты күшейеді. Тəуекел факторларына, кəсіби, 
экологиялық жəне əлеуметтік тəуекелдерге үздіксіз мониторинг жəне қадағалау 
жүргізіледі. 

Ерекше назар ДДСҰ нұсқауларына сəйкес ел ішінде балалар жəне ересектердің 
иммунопрофилактикасы бойынша бүкіл жұмысты ұйымдастыру жəне үйлестіру негізінде 
жұқпалы аурулардың алдын алу мəселелеріне бөлінеді. 

 
Сектораралық өзара əрекет етуді дамыту 
Халықаралық стандарттарға сəйкес түрлі мемлекеттік жəне қоғамдық 

институттарының сектораралық өзара əрекет етуі жұқпалы жəне жұқпалы емес 
саурулардың туындау тəуекелінің факторларын төмендетуге жəне кешенді шараларды 
көздеуге мақсатталады.  

Адам денсаулығын қорғау жəне нығайту аурулардың туындау тəуекелінің сыртқы 
жəне тəртіптік факторларын төмендету бойынша профилактикалық шаралараға жəне жас 
ерекшелігі мен бала өмірінің алғашқы күндерінен басталатын жəне барлық өмір 
кезеңдерінде жалғасатын адамның əлеуметтік ерекшеліктерін есепке ала отырып олардың 
салдарына мақсатталатын болады. Еңбек белсенділігін сақтауға, өмір бойы жұмысты 
бөлуге жəне əлеуметтік қолдауға бағытталған салауатты қартаюды қолдау бойынша 
шаралар қолданылады. 

Сектораралық өзара əрекет етуді дамыту аясында барлық басқару деңгейінде халық 
денсаулығын қорғау жəне нығайтудың келісілген саясатын, оның ішінде осы 
бағдарламаның басқа мемлекеттік жəне салалық бағдарламаларының, аймақтарды жəне 
салаларды дамытудың стратегиялық жоспарларының мақсаттары мен міндеттерін 
біріктіру жолымен жүргізу қамтамасыз етілген. 

Міндеттеерді орындау үшін тиімді жоспарлау, қаржыландыру əдістері, халықпен, 
ұйымдастырылған ұжымдармен, білім беру мекемелермен өзара əрекет ету əдістері 
енгізіледі, министрліктердің денсаулық сақтау бойынша қызметінің көрсеткіштері, 
қоғамдық, бастапқы денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қорғау қызметтерін біріктіру үшін 
жауапкершілік жүйесі қалыптасытрылады. 

Басқа секторлармен жəне ведомстволармен бірлескен жұмыс аясында халық 
денсаулығына əсер ететін тəуекел факторларын басқарудың бірыңғай жүйесі құрылады, 
жəне əр министрліктің денсаулықты қорғау бойынша қызмет көрсеткіштерінің 
жауапкершілік аймағы белгіленеді. 

 Сонымен қатар, денсаулықты нығайту бойынша бағдарламаларды жүзеге асыру 
үшін жергілікті атқарушы органдармен халықпен, əсіресе жастармен, ұйымдастырылған 
ұжымдармен, білім беру мекемелерімен өзара əрекет ету механизмдерін енгізуді көздейтін 
кешенді шаралар жасалады жəне жүзеге асырылады, сонымен қатар мектептердің 
медицина қызметкерлерінің штаттарын білім беру жүйесінен денсаулық сақтау жүйесіне 
ауыстыру бойынша шаралар қабылданады. 
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Сектораралық өзара əрекет етудің басым міндеті ретінде ана мен бала денсаулығын 
қорғау, оның ішінде бала жарақатының төмендеуі, балалар мен жастардың менталдық 
жəне репродуктивті денсаулығын нығайту бойынша кешенді шараларды жүзеге асыру 
болып табылады. 

Қоршаған орта факторларының халық денсаулығына зиянды əсер етуін 
төмендетуге бағытталған шараларды, оның ішінде ауа, топырақ жəне табиғи су 
қоймаларының ластануына қарсы күресті жүзеге асыруы белсенді жалғасады. Бұл ретте, 
Қоршаған ортаның халық денсаулығына əсер ету тəуекелдерінің картасы жасалады, ары 
қарай аймақтар бойынша халық денсаулығына келешекте мониторинг жүргізіледі. 

ДСЖ БМСК ұйымдарымен, жергілікті атқарушы органдармен жəне жұмыс 
берушілермен бірге жұмыс орнында адам денсаулығын қорғау, заманауи стандарттардың 
жəне озық технологиялардың трансфертінің негізінде кəсіби аурулармен күрес жүргізу, 
кəсіби патология кезінде медициналық көмектің қолжетімділігі жəне сапасын арттыру 
бойынша кешенді шаралар дайындалады жəне жүзеге асырылады. 

Сектораралық өзара əрекет етуді дамыту аясында халықаралық бірлестіктермен 
жəне ұйымдармен (ДДСҰ, БҰҰ, ЮНИСЕФ, оның ішінде қазақстандық мамандардың 
тəжірибемен алмасу жəне алға жылжыту мақсатымен) тығыз ынтымақтастық жалағасады. 

Сектораралық өзара əрекет етудің ұзақ мерзімді міндеті ретінде денсаулық сақтау, 
еңбек жəне əлеуметтік қорғау  саласында, оның ішінде жалпы мақсаттар, міндеттер жəне 
нəтижелілік көрсеткіштердің негізінде мемлекеттік  саясатты кезең-кезеңімен біріктіру. 

Бұл қоғамдық денсаулық сақтау қызметі, бастапқы денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік қорғау қызметтірін біртіңден біріктіру негізінде əлеуметтік медицина үлгісін 
қалыптастыру үшін негіз болады. 

 
 БМСК жетілдіру жəне басым дамыту негізінде пациенттердің қажеттілігі 

аясында барлық денсаулық сақтау қызметтерін біріктіру. 
БМСК оның көлденең жəне (амбулаториялық-емханалық) жəне тік 

(психиатриялық, наркологиялық, туберкулезге қарсы, онкологиялық жəне басқа) бейінді 
қызметтермен өзара əрекет ету өзгерістерімен халыққа медициналық көмек көрсетуді 
ұйымдастыру жүйесінде орталық буын болып табылады. 

Тегін амбулаториялық емделу үшін дəрілік заттардың тізілімін кезең-кезеңімен 
ұлғайту мүмкіндігімен БМСК деңгейінде медициналық көмек кеңейтіледі. Жоспарлы 
мамандандырылған көмек БМСК-ға тіркелген халық қажеттілігіне байланысты болады, 
оңалту жəне ұзақ күтім қызметі дамиды, оның ішінде жеке меншік секторды тарту 
арқылы. 

Транспорттық медицина, оның ішінде санитарлық авиация, жедел медициналық 
көмек жəне телемедицинаның ары қарай дамуы жүзеге асырылады. 

Көрсетілген шаралардың негізі ретінде медициналық қызметтерді тиімді басқару 
болады. 
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Дəлелді медицинады, ғылыми еңбектерді негізделген клиникалық хаттамаларды, 
медициналық көмекті көрсетуді ұйымдастыру стандарттарын жетілдіру жəне енгізу 
жалғасады. 

 
БМСК жетілдіру жəне басым дамыту 
БМСК ары қарай дамыту əмбебап, біріккен, əлеуметтік бағытталған, бастапқы 

кезеңде қолжетімді жəне сапалы медициналық көмекті дамытуға бағытталған шаралардың 
тереңдеуін көздейді. 

Бастапқы медициналық көмектің бірегейлігі алдын алуға зор назар бөліп, əр жас 
ерекшелігі кезеңінде ағза ерекшеліктерін есепке ала отырып, оның бүкіл өмірі ішінде адам 
денсаулығына бақылауды ескеретін отбасалық қызмет көрсету қағидасына өту есебінен 
қамтамасыз етілетін болады. 

Отбасылық қағида əр отбасының қажеттілігіне қарай профилактикалық, 
диагностикалық, емдік, оңалту жəне сауықтыру шараларын, паллиативтік көмек жəне 
үйдегі күтімді білдіреді. 

БМСК жұмысының артықшылығы ретінде ана мен бала денсаулығын нығайту 
болып қала береді. БМСК түрлі аурулар, оның ішінде перинатальдық көмек кезінде 
медициналық көмекті аймақтандыру бағдарламаларының базалық деңгейі болады.  
Геронтологиялық көмекті дамытуды жалғаса береді. 

Медициналық көмекті көрсету бірізділігін қамтамасыз ету мақсатымен БМСК-ның 
денсаулық сақтауды басқа деңгейлерімен жəне қызметтерімен толық біріккендігі 
қамтамасыз етіледі. 

Медициналық көмек көрсетудің тиісті стандарттарын жетілдіру, оның толықтығы 
мен бірізділігін қамтамасыз ету бойынша жұмыс жалғасады. БМСК жұмыскерлерінің 
орталық үйлестіру рөлі кезінде барлық деңгейде емдеу мен анықтау жəне мониторинг 
жүргізу хаттамаларының негізінде ауруларды біріктіріп басқару (АББ)  бағдарламалары 
енгізіледі. Бұл үшін үш ауру (артериальдық гипертония, қант диабеті, қан айналымының 
созылмалы жетіспеушілігі) бойынша АББ барлық аймақтарда енгізіледі. Бұл ретте, соңғы 
нəтиже үшін БМСК қаржылық ынталандыру механизмінде көрсеткіштер жүйесі 
жетілдіріледі. Бұл бүкіл назарды аурударды ерте анықтауға жəне емдеуге, 
госпитализациялаудың деңгейін қысқартуға жəне асқынулардың жиілігін төмендетуге, 
тиімді медициналық-əлеуметтік оңалтуды жүргізуге аударады. 

БМСК əлеуметтік бағыттылығы БМСК жұмысын, əлеуметтік қорғау қызметін жəне 
қоғамдық денсаулықты біріктіру, халық денсаулығын қорғау бойынша сектораралық 
өзара əрекет ету аясындағы шараларға бастапқы буын мамандарын белсенді тарту 
есебінен қамтамасыз етіледі. 

Тиісінше БМСК психологтарды, əлеуметтік қызметкерлерді, медбикелерді, 
фельдшерлерді, акушерлерді жəне көмекші жұмыскерлерді тарту арқылы кешенді 
медициналық жəне əлеуметтік қызметтерді көрсетуді қамтитын бастапқы медициналық-
əлеуметтік көмек қызметін ретінде қарастырылады. Əлеуметтік қорғау органдарымен 
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өзара əрекет ете отырып, əлеуметтік жəне психологиялық қолдау мен мультисалалық 
патронаж қамтамасыз етіледі. 

БМСК кадрлық əлеуетін дамыту бойынша шаралар, денсаулық сақтау жүйесінде 
БМСК тартымдылығы мен тиімділігін, басымдылығын қамтамасыз ету үшін лауазымдық 
нұсқаулықтарды жəне біліктілік талаптардың оңтайландыру жүргізіледі. 

Жоғары білімнің мемлекеттік стандарттары бойынша ЖПД дайындау заманауи 
білімге, практикалық, коммуникативтік жəне командада істей білу дағдыларға ие көп 
салалы мамандарды қалыптастыру негіздерін салады. Бұл ретте бала жасындағы 
аурулардың алдын алу, анықтау жəне емдеу бойынша ЖПД теориялық жəне практикалық 
оқытуы күшейеді. 

БМСК дамыту аясында пациенттерді бақылау, созылмалы ауруларды басқару, 
сонымен қатар пациенттерге үйінде қызмет көрсету бойынша кейбір қызметтер кезең-
кезеңімен арнайы дайындалған жалпы практика медбикелеріне өткізіледі. 

Орта медициналық қызметкерлерді (ары қарай – ОМҚ) оқыту  БМСК 
басымдылығының, көп қызметтілігі жəне əмбебаптығы есебімен жүргізіледі, ол 
денсаулық сақтаудың басқа секторларына қарағанда, ОМҚ-дан өз бетінше жұмыс істеуді 
талап етеді. 

 
2.2. Ішкі ортаның талдауы.  

 2.2.1. Жалпы ақпарат. 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 21 шілдедегі  №1142 

Қаулысымен, ДДСҰ Еуропалық аймақтық бюросы мен Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау Министрлігі арасында жасалған келісімге сəйкес  Қоғамдық денсаулық 
сақтау мектебі құрылды. 2000 ж. 18 қарашада Қоғамдық денсаулық сақтау мектебі 
«Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі» (ҚДСЖМ) деп атын ауыстырды. 

Мектепті құру мақсаты – саланы дамытудың заманауи жағдайында қоғамдық 
денсаулық сақтау  мамандарын даярлау, біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау 
қажеттілігі болып табылды. ҚДСЖМ Орталық Азия аймағындағы жалғыз жəне ТМД 
елдері территориясындағы осындай бейіндегі институттардың алғашқыларының бірі 
болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 наурыздағы №280 қаулысымен 
бекітілген Жекешеленліруге жататын республикалық меншік ұйымдарының тізіліміне 
сəйкес «Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі» ШЖҚ РМК 2015 жылы 
коммерциялық тендер жолымен жекешелендірілді. 

2015 жылғы 13 қазандағы №23041 электронды сауда нəтижелерінің хаттамасымен 
жекешелендіру нысаны «Қоғамдық женсаулық сақтау жоғары мектебі» ШЖҚ РМК 
коммерциялық тендерінің жеңімпазы болып «ҚДСЖМ» ҚМУ  атанды. 

2015 жылғы 21 қазанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитеті арасында «Қоғамдық денсаулық сақтау 
жоғары мектебі» ШЖҚ РМК мүліктік кешенін сату туралы № 1/18 Сатып алу-сату шарты 
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жасалды жəне құқықтар мен міндеттері жəне басқа ерекше құқықтары «ҚДСЖМ»  ҚМУ-
ға өтті. 
          ҚДСЖМ құрылған күнінен бастап қоғамдық денсаулық сақтауды дамыту саясаты 
жүргізілді жəне осы таңда – бұл денсаулық сақтау менеджерлерін даярлау саласындағы 
қазақстандық бренд, медицина ұйымдарының басшыларына, денсаулық сақтаудың 
бастыпқы буынының мамандарына, Қазақстан мен Орталық Азияның  мемлекеттік 
органдарына арналған ғылыми білімді, идеяларды жəне практикалық дағдылар 
саласындағы көшбасшы. 

Осыған байланысты «ҚДСЖМ» ҚМУ негізгі стратегиялық бағыты ретінде 
денсаулық сақтау жүйесінде университеттің қалыптасқан орындарды сақтап қалу жəне 
жаңа орындарын арттыру болып табылады. Алға қойылған міндеттерді қамтамасыз ету 
үшін «ҚДСЖМ» ҚМУ-да қоғамдық денсаулық сақтауды дамыту мəселелерінде 
тəжірибесі, кəсіби білімі жəне дағдылары бар профессор-оқытушы құрам бар.    

«ҚДСЖМ» ҚМУ-дің оқу үдерісін ақпараттық жəне кітапханалық қамтамасыз етілуі 
«ҚР білім беру жүйесі. Ақпараттық ресурстар жəне кітапханалық қор. Негізгі ережелер» 
5.03.010-2006 ҚР МЕСТ талаптарына сəйкес жүргізіледі . 

Оқу аудиториялары мультимедиа, компьютерлік техникамен жабдықталған, 
пайдаланушыларға тұрақты түрде техникалық қолдау көрсетіледі, IT-мамандарымен 
компьютерлік техникаға шұғыл техникалық көмек көрсетіледі, жақсы бағдарламалық 
жасақтамамен қамтамасыз етілген. Орталық қызметкерлері жəне тыңдаушыларына 
Интернет тұрақты қатынау қызметі ұйымдастырылған. Бухгалтерлік есеп жəне кадрлық іс 
жүргізу бойынша жұмысқа (1С бухгалтерия, АСУ «Кадры») ағымдағы қолдау 
көрсетілуде.  

«ҚДСЖМ» ҚМУ маңызды электронды ресурстарының бірі ретінде www.ksph.kz 
меншік  веб-сайты болып табылады, ол көрсетілетін қызметтер, «ҚДСЖМ» ҚМУ 
жұмысындағы жаңалықтар, ресурстар туралы ақпараттандырады. Заманауи білім мен 
практикалық дағдыларды сатып алу үшін заманауи ақпараттық жəне инновациялық 
технологиялар енгізілді. 

 
2.2.2. Ұйымдық құрылым.  
«ҚДСЖМ» ҚМУ құрылымдық ұйымының негізін кафедралар мен ресурс-

ақпараттық орталығы құрайды. Кафедралар қызметінің негізгі бағыттары: оқу, ғылыми, 
халықаралық жобаларды қатысу, сараптау жəне консалтинтік қатысу.  
Кафедралар: 
1) Қоғамдық денсаулық сақтау жəне əлеуметтік ғылымдар кафедрасы 
2) Денсаулық сақтау жəне фармациядағы менеджмент кафедрасы  
3) Эпидемиология, дəлелді медицина жəне биостатистика кафедрасы  
4) Педагогика жəне психология кафедрасы  
5)  Эндокринология курсымен, жалпы дəрігерлік практика кафедрасы 
6) Кардиология жəне ревматология кафедрасы  
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7) Шұғыл медициналық көмек, анестезиология, кардиоанестезиология жəне 
реаниматология, трансфузиология, токсикология жəне ГБО кафедрасы 

8)  Жалпы хирургия, кардиохирургия, перфузиология жəне ангиохирургия кафедрасы 
9) Терапия, пульмонология жəне гематология кафедрасы  
10) Санаторлық-курорттық сауықтыру курсымен медициналық оңалту, емдік 
физкультурасы кафедрасы  

11) Онкология жəне сəулелік терапия кафедрасы 
12) Медициналық генетика курсымен акушерлік жəне гинекология  кафедрасы 
13) Балалар анестезиология жəне реаниматология курсымен балалар (неонатальдық) 
хирургия, урология жəне нефрология кафедрасы 

14) Педиатрия жəне неонатология кафедрасы  
15) Неврология кафедрасы  
16) Фтизиатрия кафедрасы 
17) Оториноларингология кафедрасы  
18) Жұқпалы аурулар кафедрасы  
19) Нутрициология кафедрасы  
20) Гастроэнтерология, аллергология жəне иммунология кафедрасы  
21) Дерматокосметология кафедрасы  
22) Урология жəне нефрология кафедрасы 
23) Сəулелік жəне функционалдық диагностика кафедрасы 
24) Клиникалық, зертханалық диагностика кафедрасы 
25) Травматология жəне ортопедия кафедрасы  
26) Офтальмология кафедрасы 
27) Психиатрия жəне наркология кафедрасы  
28) Балалар психиатриясы кафедрасы 
29) Стоматология жəне жақ сүйек-бет кафедрасы 
30) Патологиялық анатомия жəне сот-медициналық сараптама кафедрасы 
31) Клиникалық фармакологияя кафедрасы  

 
Департаменттер: 
1) Қосымша кəсіби білім беру департаменті 
2) ЖОО кейінгі білім беру департаменті 
3) Құжаттамалық қамтамасыз ету жəне жұмыскерлермен жұмыс жүргізу басқармасы 
4) Экономика жəне қаржы департаменті 
5) Құқықтық жұмыс жəне функционалдық қамтамасыз ету департаменті 
6) Ғылыми-клиникалық орталық 
7) Стратегиялық дамыту жəне СМЖ департаменті 
8) Халықаралық ынтымақтастық жəне шет тілдері департаменті 
Кеңестер: 
1) Ғылыми кеңес; 
2) Этикалық комитет (Этика мəселелері бойынша жергілікті комисия); 
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3) Жас ғалымдар кеңесі; 
4) Сапа жөніндегі үйлестіру кеңесі; 
5) Оқу-əдістемелік кеңес; 
Орталықтар  
Ресурс-ақпараттық орталық. 
Клиникалық базалар: 
1) Алматы қ. ДСБ «Ауданаралық туберкулезге қарсы күрес диспансер» ЖШҚ МКК; 
2) Алматы қ. ДСБ «Қалалық кардиологиялық орталық» ЖШҚ МКК; 
3) Алматы қ. ДСБ «№ 23 Қалалық емхана» ЖШҚ МКК; 
4) «Сызганов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ; 
5) Алматы қ. ДСБ «№5 Қалалық клиникалық аурухана» ЖШҚ МКК; 
6) Алматы қ. ДСБ «№ 12 Қалалық емхана» ЖШҚ МКК; 
7) Алматы қ. ДСБ «Қалалық балалар клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасы» ЖШҚ 
МКК; 
8) «№ 1 Қалалық перзентхана» ЖШҚ МКК; ; 
9) Алматы қ. ДСБ «№ 4 Қалалық клиникалық аурухана» ЖШҚ МКК; 
10) ҚР ДСМ «Алатау» Балалар клиникалық шипажайы» РМКК; 
11) Алматы қ. ДСБ «Қалалық адам ұрпағын өрбіту орталығы» ЖШҚ МКК; 
12) Алматы қ. ДСБ «Қалалық стоматологиялық емхана» ЖШҚ МКК; 
13) Алматы қ. ДСБ «Балалар стоматологиялық емханасы» ЖШҚ МКК; 
14) «К.Жазыкбаева атындағы халықаралық көзді қорғау орталығы» ЖШС 
15) РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК; 
16) Алматы қ. ДСБ «№ 1 Қалалық емхана» ЖШҚ МКК; 
17) Алматы қ. ДСБ «Балалар шұғыл медициналық көмек орталығы» ЖШҚ МКК; 
18) Алматы қ. ДСБ «Қалалық жедел шұғыл көмек ауруханасы» ЖШҚ МКК; 
19) Алматы қ. ДСБ «№ 6 Қалалық емхана»  ЖШҚ МКК; 
20) Алматы қ. ДСБ «№1 Қалалық клиникалық аурухана» ЖШҚ МКК; 
21) Алматы қ. ДСБ «Алатау» қалалық ауруханасы» ЖШҚ МКК; 
22) Алматы қ. ДСБ «Медициналық-санитарлық түзетудің қалалық наркологиялық 
орталығы» ЖШҚ МКК; 
23) Алматы қ. ДСБ «Қалалық студенттік емхана» ЖШҚ МКК; 
24) Алматы қ. ДСБ «№ 2 Қалалық емхана» ЖШҚ МКК; 
25) Алматы қ. ДСБ «И.Жекенова атындағы қалалық клиникалық жұқпалы аурулар 
ауруханасы» ЖШҚ МКК; 
26) Алматы қ. ДСБ «№ 4 Қалалық емхана»» ЖШҚ МКК; 
27) Алматы қ. ДСБ «№ 25 Қалалық емхана» ЖШҚ МКК; 
28) Алматы қ. ДСБ «№ 22 Қалалық емхана»» ЖШҚ МКК; 
29) Алматы қ. ДСБ «Жедел медициналық көмек станциясы» ЖШҚ МКК; 
30) Алматы қ. ДСБ «Психикалық денсаулық орталығы» ЖШҚ МКК; 
31) Алматы қ. ДСБ «№ 24 Қалалық емхана» ЖШҚ МКК; 
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2.2.3. Кадрлар 
«ҚДСЖМ» ҚМУ-да соңғы үш жыл ішінде штаттық құрамы тұрақты түрде 

сипатталады (1-2 кесте).		
 

1-кесте. «ҚДСЖМ» ҚМУ профессор-оқытушы құрамы. 
                                                     

ПОҚ сипаттамасы 2015 ж. 2016 ж. 
Бюджет Бюджет Бюджеттен тыс 

 Абс. % Абс. % Абс. % 

ПОҚ саны  40 100 41 100 14 100 

Оның ішінде ғылыми дəрежелері 
мен ғылыми атақтары: 26 65 30 73 14 100 

м.ғ.д. 11  12  5  
м.ғ.к. 12  15  9  
PhD 3  1  -  

Магистрлар 13  7  -  
Ғылыми атағы жоқ 1  4  -  

 
Штаттағы оқытушылар санынан ғылыми дəрежелері мен ғылыми атақтары бар 

оқытушылар саны - 73 % (ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 2 маусымдағы №452 Қаулысына 
сəйкес білім  беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптар – кем 
дегенде 40%.) 

Толық мөлшерлемеде жұмыс істейтін оқытушылар пайызы 74%. (Жалпы санынан 
штаттық оқытушылар үлесінің біліктілік талаптарына сəйкес – кем дегенде 70 пайыз). 

 
2.2.4. Ынтымақтастық.  
Ынтымақтастықты кеңейту, үздік халықаралық практиканы қамтамасыз ету жəне 

ғылыми жетістіктерді енгізу, магистранттар мен PhD докторанттардың академиялық 
ұтқырлығын дамыту үшін 8 жетекші шетелдік клтиника  мен университетімен, қоғамдық 
денсаулық сақтау ұйымдарымен Ынтымақтастық туралы Меморандумдар (2-қосымша), 
сонымен қатар 43 медициналық органдармен жəне денсаулық сақтау саласындағы  
мемлекеттік органдармен шарттар (3-қосымша) жасалды. 

 
2.2.5. Білім беру қызметінің бағыттары.  
Мемлекеттік лицензиялар. 
Өз міндеттерін тиісті түрде орындалуын қамтамасыз ету мақсатында заңмен 

белгіленген тəртіпте білім беру жəне медициналық қызметке лицензиялар алынды. 
1. Білім беру қызметімен айналысуға берілген 2016ж. 21 сəуірдегі № KZ18LAA00006861 
лицензия: 
1) 2016ж. 21 сəуірдегі лицензияға №001 қосымша, лицензияланатын қызмет түрінің кіші 
түрі: ЖОО кейінгі білім 6М110100 «Медицина». 
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2) 2016ж. 18 шілдедегі лицензияға №002 қосымша, лицензияланатын қызмет түрінің 
кіші түрі:  ЖОО кейінгі білім  6D110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау». 
3) 2016ж. тамыздағы лицензияға №003 қосымша, лицензияланатын қызмет түрінің кіші 
түрі:  ЖОО кейінгі білім  6М110200 « Қоғамдық денсаулық сақтау». 
2. Медициналық қызметпен айналысуға берілген 2015 жылғы 26 желтоқсандағы 
№15022071 лицензия: 
1) 2015ж. 26 желтоқсандағы №15022071 лицензияға №001 қосымша, лицензияланатын 
қызмет түрінің кіші түрі: дəрігерге дейінгі бастапқы медициналық-санитарлық көмек 
мамандық бойынша ересектер жəне (немесе) балаларға көрсетілетін амбулаториялық-
емханалық көмек. 
Қосымша кəсіби білім лицензиялауға жатпайды. 

Аттестаттау, аккредиттеу.  
Жүзеге асырылатын білім беру бағдарламаларының сапасы жəне олардың 

белгіленген талаптарға сəйкес келуі білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жəне 
сертификаттау қорытындыларымен расталады. 
1) Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен ғылыми жəне (немесе) 
ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттеу, 2015ж.желтоқсан. 
2) Білім берудегі сапаны қамтамасыз ететін Қазақстандық тəуелсіз агенттіктің 
(БСҚҚТА) институционалдық аккредиттеуі,  2016ж. маусым   
3) Төменде көрсетілген мамандықтар бойынша Білім беру бағдарламаларын 
мамандандырылған аккредиттеуі (БСҚҚТА), 2016ж. маусым:  

• Магистратура 6М110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»,  
• Магистратура 6М110100 - «Медицина», 
• PhD докторантура 6D110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»  

4) Университеттің Сапа менеджменті жүйесі ISO 9001:2015 халықаралық талаптарына 
сəйкестігі, 2017ж. қаңтар.   

Қосымша кəсіби білім беру бағдарламалары  
Қазақстанның жаңа экономикалық өсу үлгісінде негізделген, еліміздің жаһандық 

бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін стратегиялық даму жоспарына 
қол жеткізу үшін,  Н.А.Назарбаев «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге 
қабілеттілік» Қазақстан халқына жолдауында міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруды енгізу жағдайында денсаулық сақтау жүйесіндегі өзгерістер мен заманауи 
білім беру рөлінде негізделген адами капитал сапасын жақсарту бойынша міндеттер 
қойды. 

Елбасы Н.А.Назарбаевтың тапсырмаларында негізделген мемлекеттік саясатты, 
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 - 2019 жылдарға 
арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасымен қойылған міндеттерді тиімді жүзеге 
асыруды жүргізу денсаулық сақтау саласы мамандарының үздіксіз кəсіби даму, ғылым 
мен клиникалық практиканың үшбірлігін қамтамасыз ету жолымен «ҚДСЖМ» 
Қазақстандық медицина университеті қызметінің негізгі бағыты болып табылады. 
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Қоылған міндеттерді ойдағыдай жүзеге асыру үшін Университет жоғары білікті 
профессор-оқытушы құрамына (77% ғылыми дəрежеге ие) жəне заманауи материалдық-
техникалық ресурстарға ие. 

Білім беру үдерісін 31 кафедра қамтамасыз етеді, Алматы қ. 31 ірі медициналық 
ұйымы Университеттің клиникалық базалары болып табылады, 43  ұйым – магистрлік 
жəне PhD докторлық диссертацияларын орындау үшін зерттеу базалары бар. 

Университетте 2017 жылы «Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының 
кадрларын қайта даярлау жəне біліктілігін арттыру» біліктілікті арттыру жəне қайта 
даярлау циклдары бойынша жəне ЖОО кейінгі білім беру бағдарламалары (магистратура,  
PhD докторантура) бойынша мемлекеттік тапсырыс аясында оқытылатын контингентті 
кеңейту үшін мүмкіндігі бар. 

Білім беру бағдарламаларының спектрін кеңейту тыңдаушылар санын ұлғайтуды 
қамтамасыз етті. 2016 жылы оқытылғандардың жалпы саны 2 есеге артты -  қайта 
даярлаудан 333 маман өтті (2015ж. – 125), біліктілікті арттыру – 4976 (2015ж. – 2787).   

 
1-кесте. Қайта даярлау бағдарламалары жəне біліктілікті арттыру бағдарламалары 
бойынша оқытылғандардың жалпы саны. 

 
 
 
Жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалар 
Ø Магистратура: 
6М110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» (1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл), 
6М110100 - «Медицина» (1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл), 
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Ø PhD докторантура: 
6D110200  «Қоғамдық денсаулық сақтау» (3 жыл) 
 

2-кесте. 2016-2017 оқу жылының кезеңінде ЖОО кейінгі білім беру 
бағдарламалары 
бойынша 
оқытылғандарды
ң саны 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2017 оқу жылында 
- магистранттар контингенті 133 адам құрады (олардың ішінде 82 адам  «ЖОО 

кейінгі медициналық білімі бар мамандарды дайындау бойынша қызметтер» аясында, 51 
адам – ақылы түрде);   

- PhD докторанттардың контингенті – 51 адам құрады (олардың ішінде 40 адам  
«ЖОО кейінгі медициналық білімі бар мамандарды дайындау бойынша қызметтер» 
аясында, 11 адам – ақылы түрде);   
 

2.2.6. Мүдделі тараптарды талдау 
 Мүдделі тараптар – «ҚДСЖМ» ҚМУ жұмыс нəтижесіне жəне сапасына жанама 
əсер ете алатын тұлғалар мен ұйымдар. Мүдделі тараптар келесілер болып табылады:  

 Мемлеке
ттік 

тапсыры
с 

ақылы барлығы 

магистратура 
Медицина 
Ғылыми-педагогикалық 35 5 40 
Бейінді  5 10 15 
Жиыны  40 15 55 
Қоғамдық денсаулық сақтау  
Ғылыми-педагогикалық 32 5 37 
Бейінді  10 16 26 
МВА  15 15 
Жиыны 42 36 78 
Жалпы саны 82 51 133 

докторантура 
Ғылыми-педагогикалық 34 11 45 
Бейінді  6  6 
Жиыны 40 11 51 
БАРЛЫҒЫ 122 62 184 
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§ ішкі (қызметкерлер, құрылтайшылар); 
§ сыртқы (облыстардың Денсаулық сақтау басқармалары, Астана, Алматы қалаларының 
денсаулық сақтау ұйымдары, тыңдаушылар). 
Мүдделі тұлғалардың қажеттіліктерін талдау келесі кестеде берілген. 

 
4-кесте. Мүдделі тараптардың қажеттіліктері. 

№ Мүдделі тұлғалардың 
санаттары  

Олардың мүддесі неде? Оларды оқу орнының 
мүддесінде қалай пайдалануға 

болады? 
1 Ішкі стейкхолдерлер: 

 Қызметкерлер: Кепілделінген, қызықты 
жұмыс, кетірген күшке сəйкес 
жалақы, моральдық жəне 
материалдық ынталандыру, 
ұжымдағы жағымды 
микроклимат. 

Кадрларды бекіту, жұмысқа 
шығармашылықпен қарауға 
ынталандыру, кəсіби деңгейді 
ұстап тұру жəне жетілдіруге 
ұмтылыс, оқыту сапасын 
арттыру, жаңа циклдарды енгізу. 

 Стратегиялық инвестор – 
құрылтайшылар 

Расширение сферы 
предпринимательской 
деятельности,  повышение 
конкурентоспособности и 
имиджа организации. 
 
 
 
 
 

- Мемлекеттік тапсырысты 
орналастыру; 
- «ҚДСЖМ» ҚМУ 
материальдық-техникалық 
деңгейін жəне кадрлық əлеуетті 
арттыруды қаржыландыру; 
- Ұсыныстарды енгізу; 
- Қызметкерлерді марапаттау  
 
«ҚДСЖМ» ҚМУ  материальдық-
техникалық базасын жақсарту; 
- жеке меншік жайды сатып алу; 
- ұйым қызметінің дербестігін 
кеңейту; 
- халықаралық деңгейдегі білім 
беру ұйымының мəртебесін алу; 
- ары қарай дамуға 
инвестициялар. 

2 Сыртқы стейкхолдеры:  
 Астана, Алматы 
қалаларының жəне ҚР 
аймақтарының 
денсаулық сақтау 
басқармалары, 
республикалық маңызы 
бар клиникалар, 
медициналық ұйымдар, 
ведомстволық медицна 

Денсаулық сақтау 
мамандарының, сала 
ұйымдарының 
басқарушылары мен 
менеджерлерінің кəсіби 
уəкілеттіліктерінің деңгейін 
арттыру, кадрлар 
дайындығының деңгейін 
халықаралық стандарттарға 

«ҚДСЖМ» ҚМУ беделін 
арттыруда қолдау көрсету, 
үздіксіз қосымша білім берудің 
оқу ұйымдары арасында лайықты 
рейтингте болу;  
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• Ұқсас білім беру ұйымдары (ел ішінде, ТМД, Еуропа, Азия елдері ішінде), 
білім беру бағдарламалары ішінде бенчмаркингті жүргізу 

• Құрылымдық бөлімшелердің контент-талдауы, қызметтерді 
бөлу жəне шектеу жəне құрылымды қайта қарау   

• Қызметтер нарығын талдау жəне əлеуетті жоғары қосымша құны бар 
əлеуетті тартымды қызметтерді айқындау  

• Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған 
«Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасымен ұсынылатын мүмкіндіктерді білу жəне 
талдау  

2.2.7 SWOT-талдау 
          «ҚДСЖМ» ҚМУ өз ьқызметінің талдауын жүргізді (SWOT-талдау), мықты жəне 
əлсіз жақтары талданды,  осы талдаудың негізінде стратегиялық мақсаттары мен 
бағыттары белгіленді жəне 2019 жылға дейін шаралар кешені дайындалды. 
 йеские цели и направления  деятельности и разработан комплекс мероприятий по их достижению до 2019 года. 

SWOT-талдау қорытындылары: 
 
Strengths Мықты жақтары: 

1. Ғылыми-білім беру үдерісін қамтамасыз етудің 
заианауи шаралары, беделі, дəстүрлері – қоғамдық 
денсаулық сақтаудағы əйгілі көшбасшы. 

Weaknesses Əлсіз жақтары: 
1. Ғылыми бастамалардың төмен 
көрсеткіштері (орындалатын ҒТБ, 
жетекші рейтингтік ғылыми 

желілері жəне 
ұйымдары,  
фармацевтикалық 
кəсіпорындар, 
мемлекеттік емес сектор, 
əлеуетті тапсырыс 
берушілер 
(парамедиктер, 
авиакомпаниялар, ҚТЖ 
жолаушыларын 
тасымалы, автопарктер), 
мамандардың салалы 
кəсіби қауымдастықтар, 
Ұлттық денсаулық 
сақтау палатасы 

жеткізу. 

 «ҚДСЖМ» ҚМУ 
тыңдаушылары 

Білім алу, кəсіби 
уəкілеттіліктерінің деңгейін 
арттыру жəне  халықаралық 
стандарттарға сəйкес 
заманауи деңгейде ұстап тұру 

Оқыту барасынды 
тыңдаушылардың сұранысы мен 
ұсыныстарын білу, олардың 
оқыту бағдарламаларының 
өзектілігін анықтауда пайдалану 
(тыңдаушылармен 
əңгімелесулер, жасырын 
сауалнамалар) 
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2. Білім мен денсаулық сақтау салаларында жетекші 
отандық жəне шетелдік университеттерімен, ғылыми 
орталықтармен дамыған ынтымақтастық. 
3. Клиникалық жəне клиникалық емес саланың 
үздік мамандарын тарту арқылы білім беру 
бағдарламаларын ұсынуда ұтқырлықты қамтамасыз 
ететін орналасуы, оқытудағы мультитəртіптік 
шараны қамтамасыз ету  состав с большим клиническим опытом,  
4. Талап етілетін бəсекеге қабілетті білім беру 
бағдарламаларын ұсыну үшін қажетті ресурстардың 
болуы  
5. Қашықтан оқыту жүйесін енгізу 
6. Инновациялық-білім беру консорциумда қатысу  
7. Магистранттар, докторанттар, жатақханадағы, 
қонақ үйдегі қызметкерлерге тұру мүмкіндігі бар 
жеке меншік ғимараттың (оқу кешенінің) болуы. 

басылымдарды жариялану) 
2. Білімбі бағалау жүйесімен, мүдделі 
мемлекеттік органдармен əлсіз өзара 
байланыс 
3. Оқу-əдістемелік базаның 
жеткіліксіздігі.  
4. ПОҚ-тың əдістемелік 
дайындығының, жаңа педагогикалық 
технологияларды білудің жеткіліксіз 
деңгейі, аймақтардағы тиімсіз оқу-
əдістемелік жұмыс 
5. Негізгі құралдардың тозуы, күрделі 
жөндеудің қажеттілігі 
6. Клиникалық базаның жоқтығы 

Opportunities Мүмкіндіктер: 
1. Азаматтық қоғам институтарымен, мемлекеттік 
органдармен МЖК негізінде инвестициялық 
тартымдылықты арттыру 
2. Өсу жəне даму орындарын құру (зертханалар, 
клиникалар, оқу-əдістемелік кешендер) 
3. Жаңа білім беру түрлерін кеңейту (бакалавриат, 
резидентура, магистратура, PhD докторантура) 
4. ҒПЖ қолжетімділігін арттыру, филиалдар 
желісін дамыту, ПОҚ-тренерлерін дайындау, 
тұрғындардың денсаулығын қалыптастыру 
үдерісіне тартылған барлық саланың 
тыңдаушыларын тарту жолымен оқытылатын 
контингенті жəне қызметтерді кеңейту. 
5. Əлеуетті «донор» ретінде халықаралық ұйымдар 
тарапынан жəне оқытатын тараптан «ҚДСЖМ» 
ҚМУ ғылыми-білім беру қызметіне қызығушылық 
таныту 
6. Оқыту əдістемелерін кеңейту жəне жетілдіру 
7. Халықаралық қауымдастықтармен тең құқықты 
серіктестік жəне тəжірибемен алмасу. Денсаулық 
сақтау менеджерлерінің қауымдастығын құру  
8. Халықаралық серіктестермен қарқынды 
ынтымақтастық арқылы технологиялар, білім жəне 
үздік тəжірибе арқылы трансферт. 
9. Оқытушылар мен қызметкерлер арасында 
моральдық жəне материальдық жүйені дамыту 
10. Оқыту сұранысының жəне қажеттілігінің өсуі 
11. Ғылыми-зерттеу жəне білім беру қызметіне 

Threats қауіптер: 
1. Меншік түрі өзгергеннен кейін 
мемлекеттік органдар тарапынан 
«ҚДСЖМ» ҚМУ-ды қолдаудың 
төмендеуі  
2. Білікті кадрлардың кетуі 
3. Ұсынылатын білім беру 
бағдарламаларының сапасын төмендету  
4. Білім беру нарығында жаңа 
бəсекелестердің (о.і. жеке меншік) пайда 
болуы, жаңа технологиялардың белсенді 
енгізілуі  
5. Құрылтайшылар тарапынан жеткіліксіз 
қаржыландыру; 
6. Лицензиялау, аттестаттау, аккредиттеу 
шараларынан өтпеу 
7. Үздіксіз кəсіби даму жəне ҒПЖ 
бағдарламаларын қаржыландыру 
саясатындағы өзгерістер. 
8. Жаһандық жəне аймақтық 
экономикалық жағдайының нашарлауы	
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инвестициялар (оның ішінде шетелдік) тарту жəне 
мемлекеттік-жеке меншік серіктестікті дамыту 
12.  Енгізілген нарықтық механизмдердің негізінде 
əлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу  
13. Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 - 
2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыру 
14. Практикалық дағдыларды бағалау бөлігінде 
нормативтік-құқықтық актілерді өзгертуге жəне 
толықтыруға ұсыныстар жасау  
15.  Қазақстан Республикасы Президенті 
Н.А.Назарбаевтың 2015 ж. 30 қарашадағы 
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, 
реформалар, даму» Қазақстан халқына жолдауы  
16.  «ҚДСЖМ» ҚМУ-дің төмендегі бағдарламаларда 
қатысуы: 
a) Қоғамдық денсаулықты дамыту, 
b) Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруды 
енгізу,  
c) Корпоративтік басқару қағидаларын енгізу 
d) Клиника автономияларын, əдістемелік 
сүйемелдеуді арттыру  
e) Аккредиттеуден кейінгі дайындық жəне 
медициналық ұйымдарды аккредиттеу,  
f) Жаңа үлгідегі менеджерлерді дайындау. 	

 
3. 2017 – 2021 жылдарға стратегиялық бағыттарды, стратегиялық мақсаттарды жəне 

міндеттерді анықтау 
 

1-Стратегиялық бағыт.  ЖОО кейінгі жəне қосымша кəсіби білім беру саласында 
көшбасшылық орындарды қалыптастыру  
1-мақсат. «ҚДСЖМ» ҚМУ ұсынатын ЖОО кейінгі жəне қосымша кəсіби білім беру 
саласында білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету  
Міндеттер:  
1. Оқу сапасын тұрақты жетілдіру жəне білім беру бағдарламаларын халықаралық 
жүйесіне біріктіруді қамтамасыз ету негізінде үздік шетелдік тəжірибенің есебімен білім 
беру бағдарламаларын жетілдіру 
2. Отандық жəне халықаралық білім стандарттарының сəйкестік деңгейін қамтамасыз 
ету  
2-мақсат Білім беру бағдарламаларын дамыту  
3-мақсат. Басым бағыттары бойынша жаңа білім беру пəндерін енгізу: 
 
2-Стратегиялық бағыт.  Профессор-оқытушы  құрамын жəне қызметкерлерін дамыту 



«ҚДСЖМ» ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

 
 

  КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ» 

СМЖ-1.1.3 Стратегиялық дамыту жəне СМЖ департаменті Күні: 11.01.2017ж. 

Нұсқасы: 1 Стратегиялық даму жоспары 23 беттің 23 беті 
	

  

1-мақсат. Білікті оқытушылар штатын қалыптастыру: 
2-мақсат ПОҚ жəне қызметкерлердің еңбек жағдайымен, жеке жəне кəсіби даму 
мүмкіндіктерімен, сыйақы деңгейімен жəне адалдығымен қанағаттанушылық деңгейін 
арттыру  
 
3-Стратегиялық бағыт.  Ғылыми-зерттеу қызметін дамыту 
1-мақсат. «ҚДСЖМ» ҚМУ-да білімді басқару жүйесін ғылыми-əдістемелік қамтамасыз 
етуін жүзеге асыру 
2-мақсат Қоғам денсаулығы жəне денсаулық сақтаудың басым бағыттары бойынша 
мемлекеттік жəне халықаралық ғылыми-техникалық, əлеуметтік жəне басқа жобаларды 
жүзеге асыру. 
3-мақсат.  Халықаралық ынтымақтастық 
 
4-Стратегиялық бағыт. Университет инфрақұрылымын дамыту  
1-мақсат. ҚМУ ғылыми-білім беру қызметінің маркетингі   
2-мақсат ҚМУ материалдық базасын жəне жабдықталуын дамыту  
3-мақсат. Шаруашылық қызметтің қаржылық тұрақтылығы мен тиімділігін қалыптастыру 

 
 

3. Стратегияны жүзеге асырудан алатын нəтижелер 
 

Мемлекет жəне азаматтар 
1. Денсаулық сақтау мамандарының, ұйым басқарушыларын жəне сала 
менеджерлерінің кəсіби уəкілеттілігінің деңгейін арттыру. 
2. Халықаралық стандарттарына дейін кадрлар дайындығының деңгейін арттыру.  
Қызметкерлер  
1. Кепілделінген, қызықты жұмыс, кетірген күшке сəйкес жалақы.  
2. Жалақы.  
3. Моральдық жəне материалдық ынталандыру. 
4. «ҚДСЖМ» ҚМУ ұжымындағы жағымды микроклимат 
1. Кадрларды бекіту. 
2. Жұмысқа шығармашылықпен қарауға ынталандыру. 
3. Кəсіби деңгейді ұстап тұру жəне жетілдіруге ұмтылыс. 
4. Оқыту сапасын арттыру. 
5. Жаңа циклдарды енгізу. 
6. «ҚДСЖМ» ҚМУ беделін арттыруда қолдау көрсету 
7. Үздіксіз қосымша білім берудің оқу ұйымдарының арасында лайықты рейтингке 
шығу. 
 
 


