
               Медицина және денсаулық сақтау факультеті  

                                Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі 

ҰҒА бойынша Саясат және денсаулық 

сақтауды ұйымдастыру кафедрасының 

дамуы 



  

2018 - 2019 оқу жылындағы рейтинг 

қорытындысы 

   

   Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың барлық кафедралары арасында 6 орын 



КАФЕДРА СТРАТЕГИЯСЫ 
 интеграцияға және үштілділікке қол жеткізу (ғылым, білім беру және 

практикалық денсаулық сақтау) перспективада 
даму қолданбалы медицина кафедрасы 

• Магистранттар мен докторанттардың санын арттыру 

• 100 млн. астам сомаға ғылыми жобаларды қаржыландыруға 3 
өтінім беру 

• Жарияланған белсенділікті арттыру (1 ПОҚ-1 мақала Скопус)  

•  Ғылыми тағылымдамалар     географиясын кеңейту  

• Визитинг-профессорлар бағдарламасы бойынша шетелдік 
ғалымдарды тарту-2, 

• Постдокторантураға тарту-1  
• Магистранттар мен докторанттардың санын арттыру  
• Мак Гилл университетімен қос диплом бағдарламасын әзірлеу (сөйлеу патологияларын дайындау 

бойынша),   
• МООК әзірлеу 



• Ағылшын тілінде ББ санын арттыру 
• Практикалық денсаулық сақтаумен бірлескен жұмыс (2 жобаны іске асыру  ),  

•  ПКФ курстарын өткізу (жылына 30 млн.), 

• Жұмыс берушілерді ББ әзірлеуге және курстарды оқуға тарту (ПОҚ туралы 20% ) 

• Денсаулық сақтау мәселелері бойынша қысқа метражды роликтер мен фильмдерді әзірлеу, шығару - 
кейіннен коммерцияландырумен ю-туб каналында беттер жасау (жылына 5-тен), * Шетелдік 
мамандардың Он-лайн консультациясы және практикалық денсаулық сақтау үшін біліктілік арттыру 
курстары (жылына 20) 



Жол карталарын орындау бойынша кафедраларды саралау бірінші 20 орын (4 орын)

 



  

8 D 10102   Медицина  (9) 

Бак.     % 0 

Маг.   100 % 

Докт .  0 % 

Жалпы мәліметтер 

201 8 - 201 9 201 9 - 20 20 20 20 - 202 1 

6 М10101 Медицина (12),  

7 М 10104 - Медицина ( РК,Афганистан ) ( 34 ) 

7 М 14213 - Менеджмент в здравоохранении 

( РК, Монголия) ( 11 ) 

Докторанттар мен магистранттардың бакалаврларға арақатынасы 
 

Бак.    1,5 % 

Маг.   84 % 

Докт.  14,5 % 

Бак.    10 % 

Маг.   70 % 

Докт.  20 % 

7 М042 Юриспруденция в здравоохранении 

6 В101 Сестринское дело  ( бакалавриат ) 
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Оқу-әдістемелік жұмыс 
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Іс-шара Жауап Аяқталу формасы Мерзімі 

Бакалавриатта 

сапалы 

қабылдау; 

кәсіптік бағдар 

беру жұмысы; 

магистратура 

мен 

докторантураны 

дамыту; 

Кафедра 

меңгерушісі 
Балмен жұмыс істеу.колледждермен , практикалық денсаулық 

сақтаумен, Орталық Азия елдерімен-академичке 

қабылдау.бакалавриат Жаңа бағдарламаларды әзірлеу. МООК 

дамыту 

Наурыз-

шілде  

2020 



Ағылшын тілінде ББ 

әзірлеу және іске асыру; 

қос диплом 

бағдарламасы, QS by 

Subject рейтингісінде ББ 

жылжыту; халықаралық 

білім беру жобаларын 

іске асыру; 

Кафедра 

меңгерушісі-

визитинг 

профессор  

 

2021- 

2022 

г.г. 

  

Мак Гилл университетімен медицина бойынша қос 

диплом бағдарламасын әзірлеу (магистратура). 

География кафедрасымен бірге ББ бакалавриат 

әзірлемесі. Клиникалық психологтарды (магистратура) 

дайындау бойынша СММУ-мен (РФ) қос диплом 

бағдарламасын әзірлеу. Эрамус+өтінім беру 

  

     

 

  

  

 

      



Іске асыру тетігі

Жұмыс берушілерден 

курстар және практика 

базалары; кафедра 

филиалдары; QS WUR 

рейтингісінде 

сарапшылар ретінде 

жұмыс берушілерді 

тарту; 

Кафедра 

меңгерушісі,  

мұғалімдер 

1. Кафедра филиалдары 5-ке дейін, практика базасын 20-ға дейін ұлғайту,  

2. Жұмыс берушілерден курстар  

3. Кафедра филиалдарының қызметкерлерін білім беру процесіне тарту 

2020- 

2021 



 



 

   

ҒЗЖ бойынша кафедра рейтингі 2018-2019 оқу жылы 3 орын 



Іс-шара Отв лица Аяқталу формасы Мерзімі 

Мақалаларды бірлесіп 

жариялау үшін отандық 

және шетелдік ғалымдарды 

тарту. Нәтижелерді 

апробациялау-ғылыми 

семинарларда сөз сөйлеу, 

конференцияларға қатысу, 

жарияланымға мақалалар 

беру, монографиялар 

шығару, отандық / 

шетелдік патентті алу. 

Кафедра 

меңгерушісі-

визитинг 

профессор 

1. Мақалаларды жариялау-жоспарды орындау 100%  

2. Springer 3 тілде оқулықты әзірлеу және жариялау  

3.  2 жобаны әзірлеу  

4.  Ғылыми конференцияларда сөз сөйлеу-4 

2020 ж. 

2021-2022 

ж. 

2020 ж. 

ҒЗЖ өткізу және белсенді 

қатысу үшін отандық және 

шетелдік конкурстарды 

іздестіру (SciVal Funding). 

Кафедра 

меңгерушісі, 

мұғалімдер  

 2020ж. 

Шаруашылық келісім-шарт 

курстары біліктілігін 

Кафедра 

меңгерушісі, 

мұғалімдер   
 

Пк шаруашылық келісімдік курстарының сомасын ұлғайту-

жылына 30 млн. теңге 

жылсайын 



Жетекші ғалымдармен 

ғылыми зерттеулер 

жүргізу, оларды QS WUR 

рейингінде 

докторанттардың сору 

жетекшісі және 

академиялық сарапшылар 

ретінде тартады. 

Кафедра 

меңгерушісі, 

мұғалімдер 

7 жетекші шетелдік ғалым докторанттардың ғылыми 

кеңесшілері болып табылады. 

2019- 

2020 



Имидждік және әлеуметтік жұмыс 



 Шараны   Көрсету 2018-2019 2019-2020 

1 Кафедранын 

танымалдығын 

арттыру  

- QS университеттерінің топ электронды 

журналдарындағы жарияланымдар- 200, QS WOW; - 

ҚазҰУ туралы шетелдік ғалымдар, студенттер мен 

түлектердің сұхбаттары мен пікірлері сайтта kaznu.kz 

сондай-ақ серіктес-жоғары оқу орындарының 

сайттарында kaznu.kz - Кафедра сайтында "шетел 

лекторлары" айдарын ашу, ҚазҰУ-да олардың 

жұмысы туралы ақпаратты (ғылыми зерттеулер, 

сұхбаттар, жаңалықтар, фотосуреттер және т. б.), 

сондай-ақ материалдарды олардың ЖОО-ның 

сайттарында сыртқы кері сілтеме жасай отырып 

орналастыру; kaznu.kz ескерту. 

0 1 

10 

Айдар ашылды 

"Визитинг- 

профессор» 

2 

Webometri cs 

рейтингінде 

жылжыту 

- Мазмұнды тұрақты жаңарту сайт үш тілде; - 

Серіктестер сайттарындағы мақалалар мен 

сілтемелер; - Оқытушылардың ғылыми мақалаларын 

PDF форматында орналастыру; 

100%  

+10 на 1 ППС 

айсайын 

+10 на 1 ППС 

3 Эндаумен т фонд Жұмыс берушілермен жұмыс; түлектермен жұмыс; 

қорды танымал ету; 

35 мың 100 мың 



4 Стипендиялар 

материалдық 

дотациялар 

 Байқауға қатысу; жұмыс берушілермен жұмыс; 

түлектермен жұмыс; 
158 мың дотация 

Грант-ЖОО 

серіктес 

университетАйдын 

ҰТурцияҚ 

Серіктес-ЖОО 

гранты-9 

магистрант 

Емлекеттік 

Филипп (ГФР) 

5 БАҚ мақалалар шетелдік және орталық БАҚ; электрондық БАҚ; білім 

беру жобалары; 

2 (республ БАҚ, ) 2 
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Внешн обратных ссылок Публик в эл журналах топ  
университетов QS - , QS  200 

WOW 

интервью и отзывы заруб уч,  
студ и выпускников о КазНУ  

на сайте kaznu.kz,  

кол - во акад экспертов кол - а экспертов  - работодат совм научн иссл с заруб уч,  
привлеч в качестве  

сорук/PhD  и акад экспертов  

2018-19 

2019-20 

2020-21 

Имидждік және әлеуметтік жұмыс 



QS WUR сайтында академиялық сарапшылар мен 
жұмыс берушілердің базасын қалыптастыру және 
тіркеу 
QS WUR сайтында академиялық сарапшылар базасын қалыптастыру және тіркеу 

- шетелдік 114% 

- ТМД елдерінен 106% 

- Қазақстандық 109% 

 

QS WUR сайтында сарапшы-жұмыс берушілердің базасын 

қалыптастыру және тіркеу

- шетелдік 106% 

- ТМД елдерінен 106% 

- Қазақстандық 131% 

Серіктес жоғары оқу 

орындарының сарапшылар 

базасын қалыптастыру 

100% 



 



 



 


