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ProInCa 
Алғысөз 
Массимо Пигнателли, Назарбаев Университетінің Медицина 

бойынша Вице-президенті, Медицина мектебінің деканы ProInCa 

бюллетенінің 6-шы шығарылымына қош келдіңіздер! 

ProInCa осы жылы өте белсенді жұмыс атқарды. Ғылыми зерттеулер үшін 

мейірбикелерді даярлау бойынша, дәлелді мейірбикелік практика 

бойынша, көшбасшылық ету және басқару бойынша бірқатар мастер-

класстар өткізіліп, Мейірбикелік істі жетілдіру орталығын ары қарай 

дамыту бойынша шаралар қабылданды. Сонымен қатар, жобаны жүзеге 

асыру нәтижелері және оны жүзеге асырудың орта шегіне (mid-conference) 

қол жеткізу бойынша ProInCa есеп беру конференциясы өткізілді. Erasmus 

+ және көрме мониторингы өтті. 2019 жылы ProInCa Қазақстандағы 

мейірбикелік істің кәсіби мамандары арасында инновациялық 

потенциалды ары қарай дамытуға қажетті жағдайды жасады. 

Erasmus+ Мониторинг және Көрме 2019 

2019 жылы 1 қазанда Астана медицина университеті базасында ProInCa 

жобасының кезекті мониторингі өтті, алғашқы мониторинг 2018 жылы 

мамырда Назарбаев Университет базасында өтті. Мониторинг жобалық 

топтарға қол жеткізген жетістіктерін ұғыну бойынша, жетілдіруді талап 

ететін жоба салаларын анықтауға көмек көрсету кезінде шешуші маңызға 

ие. Берілген мониторингті Қазақстандағы Erasmus + Ұлттық кеңсесінің 

директоры Шайзада Тасбулатова өткізді. Сонымен қатар, Астана 

медицина университеті ректоры мен жобаның басқа да серіктестері мен 

ассоциацияланған серіктестері де қатысты. Мониторинг Шайзада 

Тасбулатова мен оның тобының берген нұсқауларының нәтижесінде сәтті 

өтті. 

 Ағымдағы жылғы 30 қазанда ProInCa жобасы Қазақстандағы 

Erasmus + Ұлттық кеңсесі ұйымдастырған Erasmus + жобасының 

көрмесіне қатысты. Erasmus + қаржыландыратын, әсіресе Қазақстандағы 

барлық жобалар осы шараға өздерінің жобаларының нәтижелерін 

көрсетуге шақырылды.  
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ProInCa News алтыншы шығарылымына қош келдіңіздер! 

Денсаулық сақтау қызметіне өтудегі мейірбикелік ісі саласындағы жоғары білімнің инновациялық потенциалына 

жағдай жасау 

 
Merja Kalima (JAMK Finland) and Alma 

Syzdykova (NUSOM Kazakhstan) with the 

ProInCa poster in a Fair organized by 

Erasmus+ office in Kazakhstan 



 2 

ProInCa News 
Nazarbayev University, School of Medicine 

Astana, Kazakhstan 
 

Paolo.colet@nu.edu.kz 
Nancy.stitt@nu.edu.kz 

Alma.syzdykova@umc.org.kz 
 

 

 

 

  

L

o

r

e

m 

i

p

s

u

m 

d

o

l

o

r 

s

i

t 

a

m

e

t

, 

c

o

n

s

e

c

t

e

t

u

e

r 

d

o

l

o

r 

t

e  

d

i

a

m 

w

i

s

Мейіргерлік істі 
жетілдіру орталығы 
28 қазан мен 1 қараша аралығында 

Астана медицина университетінде 

екінші мастер-класс өтті. Осы 

мастер-класс кезінде 

қатысушылар Мейіргер Ісін 

Жетілдіру Орталығының (МІЖО) 

электрондық платформасы мен 

ұйымдық құрылымын одан әрі 

дамыту бойынша жұмыс істеді. 

www.nursekz.com 

электрондық платформасында 

мейіргер ісі бағыты бойынша 

мейіргерлер, студенттер және 

оқытушылар үшін көптеген 

ақпараттар мен курстар болады. 

Сайт Қазақстандағы мейіргер ісі 

туралы ақпараттан тұрады, соның 

ішінде: мейіргер практикасын 

реттейтін заңдар мен нормативтік 

актілер; дәлелді мейіргер 

практикасы; мейіргер ісі бойынша 

клиникалық нұсқаулық; мейіргер 

ісіндегі зерттеу және 

көшбасшылық. Сонымен қатар, 

сайттан мейіргер ісі бойынша 

жаңалықтар, кейбір жалпы 

ақпарат және алдағы 

конференциялар мен іс-шаралар 

күнтізбесін табуға болады. Сайт 

контенті толықтырылып, барлық 

ақпарат орыс, қазақ және 

ағылшын тілдерінде қолжетімді 

болады. Веб-дизайнер сайтты одан 

әрі тартымды жасайды. МІЖО- да 

Мейіргер ісі оқытушыларына 

арналған қол жетімді оқыту 

курстары болашақта қосылатын 

болады. Электронды платформа 

курстары Moodle бағдарламасы 

бойынша жұмыс істейді. 

Сондай-ақ, мейіргер ісі тақырып- 

тары бойынша оқыту курстары 

болашақта қосылатын болады. 

МІЖО электрондық платформа- 

сында қол жетімді курстар 

Мейіргер ісі оқытушыларына 

арналған. Бұл курстар пилоттық 

болып табылады және бағалау 

нәтижелері курстың мазмұны мен 

дидактикасын жақсарту үшін 

пайдаланылатын болады. Сондай-

ақ, болашақта сайт басқа 

курстармен толықтырылады деп 

жоспарлануда. МІЖО желілік 

ұйым болып табылады. Еліміздің 

университеттері, колледждері, 

клиникалары және басқа да 

денсаулық сақтау ұйымдары 

электрондық платформа құру және 

мейіргер ісі қоғамдастықта 

ақпарат тарату бойынша МІЖО 

желісі шеңберінде ынтымақ-

тастыққа өз үлесін қосатын 

болады. МІЖО 5 өңірлік жұмыс 

тобын ұйымдастырады. 

Бұл жұмыс топтары мейіргер 

практикасы бойынша ақпаратты 

таратуда және жергілікті 

мейіргерлерді, оқытушыларды, 

студенттер мен зерттеушілерді 

МІЖО-мен біріктіруде маңызды 

рөл атқаратын болады. 

Дәлелді мейіргерлік іс 

Дәлелді мейіргерлік практика 

бойынша ұлттық оқыту 

материалдары әзірленді. 

Материалдар Қазақстаннның 

ұлттық контекстіне пилоттық 

түрде кері байланыс негізінде 

бейімделді. Дәлелді мейіргерлік іс 

негіздері бойынша оқу 

материалдары: мысалы, дәлелдеу 

түсінігіне кіріспе: терминдер мен 

анықтамалар; мейіргерлік істегі 

дәлелді практика дегеніміз не, 

дәлел іздеу; дәлелдерді бағалау: 

сандық дәлелдер, сапалық 

дәлелрдер, аралас әдістер; дәлелді 

тәжірибеде пайдалан, дәлелді 

практиканы енгізудің жақсы 

үлгілері – қазіргі уақытта 

Қазақстан мен құрылымдық                                                       

шарттар сұраныстарына лайықты 

етіп бейімделуде. Қорытынды оқу 

материалы дәлелді мейіргерлік 

тәжірибе бойынша қазақстандық 

эксперттерді оқыту және олардың 

мүмкіндіктерін кеңейтуге жағдай 

жасайды. 

3-беттегі жалғасы… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ProInCa team gathered together during the Eramus+ monitoring in October 1, 

2019 at Astana Medical University 

mailto:Paolo.colet@nu.edu.kz
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Бізге тіркелініз 
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Мейіргер ісіндегі 

зерттеулер  

Медициналық жоғары оқу 

ұйымдар мен жоғары 

медициналық колледждердің 

оқытушылары үшін мейіргерлік 

сапалы зерттеулер, мейіргер 

ісіндегі зерттеулер және 

жобаларды әзірлеу әдістемесі 

бойынша ұлттық оқу 

материалдары дайындалып, 

сынақтан өткізілді. Жаңа 

материалдар Мейіргер ісін 

жетілдіру орталығының Moodle 

платформасында 

орналастырылған. Олардың 

құрамында бакалавриат және 

магистратураға арналған 

дәрістер, тапсырмалар және оқу 

материалдары бар. 

Егер сіз материалдарға қол 

жеткізгіңіз келсе және оларды өз 

оқу процесінде қолданғыңыз 

келсе, жоба жетекшісіне 

johanna.heikkila@jamk.fi  

хабарласыңыз.  

Қазіргі уақытта медициналық 

мекемелермен және еуропалық 

серіктестермен бірге әр 

қазақстандық медициналық 

университеттер мейіргер ісі 

саласындағы өзекті және 

әлеуметтік тақырыптар бойынша 

бірлескен зерттеулер 

жоспарланған.  

Егер сізде тақырып бойынша 

ұсыныстарыңыз болса немесе 

сарапшы немесе зерттеуші  

 

      

ретінде қызметке қосылғыңыз 

келсе, Вилен Молотов-Лучанский-

ге molotov-luchanskiy@kgmu.kz 

электрондық адрес бойынша 

хабарласыңыз. 

 

Мейіргерлік ісінде 

көшбасшылық ету 
Мейіргерлік ісіндегі 

көшбасшылыққа оқыту бойынша 

оқытушыларға арналған 

материалдар мейіргерлік істі 

жетілдіру орталығының 

платформасы базасында қолдануға 

әзірленді, курстың сайты Moodle. 

Мейіргерлік іс бойынша 

материлдар PowerPoint 

презентацияларынан, практикалық 

жаттығулардан, көшбасшылық ету 

құралдары мен соған оқытуға 

арналған материалдардан тұрады. 

Оқу материалдары ұйымның 

қызметіне пайдалы болатын 

практикалық тапсырмаларды да 

қамтиды. 

Мысалы, мейіргерлік істің алғы 

мақсаттарын, стратегиялық 

приориттерін анықтау бойынша, 

ұйымдағы өзгерістерді мейіргерлік 

іс болашағы тұрғысынан талдау 

АЛДАҒЫ УАҚЫТТА 

ЖОСПАРЛАНҒАН  

ШАРАЛАР 

«Баршамен мойындалған үздік 

тәжірибеге бейімделу – дәлелді 

тәжірибені енгізудің жақсы 

үлгілері» тақырыбындағы 3-

күндік мастер-класс.  

Өткізу күні: 2020 ж. 21-23 сәуір.  

Өткізу орны: Назарбаев 

Университетінің Медицина 

мектебі, Қазақстан, Нұр-

Сұлтан қаласы 

бойынша, бүгінгі таңда денсаулық 

сақтау саласында қолданылатын 

мейіргерлік істің индикаторларын 

анықтау бойынша материалдардан 

тұрады. Денсаулық сақтау 

ұйымдарында мейіргерлік 

тәжірибені дамыту жағдайында 

мейіргерлік іс көшбасшыларына 

жаңа компетенцияларды игеру 

қажет. 

Бүгінгі таңда тәжірибеде ең соңғы 

дәлелдерге негізделген басқару 

білімін қолдана алатын мейіргерлік 

істің білікті көшбасшыларын 

даярлау білім беру жүйесінің 

маңызды саласы болып табылады. 

Міндеттер күрделі коммуникативті 

жағдайларда шешімдер табуға, 

көшбасшылық қасиеттерді 

жетілдіруге және басшылықа 

қажетті стильдерді анықтауға 

септігін тигізеді. Жоба аясында 

әзірленген оқу материалдары білім 

беру ұйымдарына мейіргерлік 

істің беделді көшбасшыларын 

даярлауға көмектеседі. 
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