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ProInCa - Денсаулық сақтау саласындағы
реформа аясында мейіргер ісі саласындағы
жоғары білімнің инновациялық әлеуетін
дамытуМақсаты

ProInCa Мейіргер ісін модернизациялау мақсатында Қазақстанның медициналық
жоғары оқу орындарының тұрақты әлеуетін дамытуға бағытталған

Жобаның нақты мақсаттары:

1. Академиялық ұлттық және халықаралық медбикелер қоғамдастығы мен 
қоғам арасындағы ынтымақтастық және білім алмасу тетіктерін әзірлеу.

2. Медициналық көмектің тиімділігі мен сапасын арттыру үшін мейірбикелік
зерттеулерде, білім беру мен практикада дәлелдемелер негізінде
мейірбикелік істі енгізу бойынша озық тәжірибелерді зерттеу.

3. Денсаулық сақтау жүйесінің сапасы мен қауіпсіздігін арттыру үшін
дәлелдемелерге негізделген денсаулық сақтау саласындағы мейірбике ісі
бойынша ғылыми-зерттеу қызметін құрудағы жоғары оқу орындарының
рөлін күшейту.

4. Денсаулық сақтау жүйесінің сапасын жақсарту үшін мейірбикелік
көшбасшылықтың және басқарудың әлеуеті мен жүйесіне жәрдемдесу.
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Инновациялық әлеует және жүйе
• «Кез-келген елде, географиялық аймақта немесе экономикалық қызметте өнертабыстар мен

инновациялар әлеуетін өлшеу» (Pavitt 1982, Портер 1990, Suarez -Villa 1990). «Экономиканың әлеуеті
ұзақ уақыт бойы коммерциялық инновациялардың ағыны үшін пайдаланылады» (Портер 1990)

• Инновациялық жүйе жаңа процестерді және ұйымдардың жаңа формаларын әлеуметтік-
экономикалық пайдалануға енгізуге бағытталған ұйымдар желісі ретінде. (Дүниежүзілік банк, 2007)

• Ұлттық инновациялық жүйе 4 элементтен тұрады: 1) зерттеулер мен әзірлемелер; 2) кәсіпкерлік; 3)
қаржы жүйесі; 4) заңнама.

• Инновациялық сыйымдылықты құру - бұл ұйымдық контекст қалыптастырылатын процесс, ол
басшылықтың кері байланысымен қызметкерлердің білімдерін, дағдыларын және қызметкерлердің
шешімдер қабылдауға қабілеттілігін пайдалану мүмкіндігін қолдайды.

• Университеттер білім беруді құруға, алмасуға және оқуға қатысады. Білім түрлері әдетте екі білім
түріне бөлінеді: анық және анық емес білім. Жоғары білім беру саласындағы білімді білім беру
құжаттары, есептер, кітаптар, патенттер және лицензиялар сияқты ресми тілдерде құжатталған және
таратылатын техникалық немесе академиялық мәліметтер / ақпарат болуы мүмкін. Тыныш білім -
адамдарда, адамның ақыл-ойында «сақталатын» білім, олар тәжірибе, білім және жұмыс негізінде
қалыптасады.



Birdsell және басқалар моделін бейімдеу
(Memphis University, 2013)

МӘДЕНИЕТ

Миссия / жоспар / құндылықтар

Көшбасшылық міндеттемелері

Мәдениетті зерттеу

Әлеуетті арттыру мәдениеті

Ұжымдық білімдер / 

дағдылар

Академиялық білімдер

Техникалық дағдылар

Кәсіби даму

Ресурстарға қол жеткізу

Адам / желі

қаржыландыру

Физикалық / виртуалды

ҚАБІЛЕТ
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ҚАБІЛЕТ * МОТИВАЦИЯ = СЫЙЫМДЫЛЫҚ

Күтілетін нәтижелер

Фирмалық стиль

Факультеттің құндылығы

Жұмыс сипаттамасы / 

Есептілік

Саясат және тәжірибе

Марапаттар / ынталандыру

қаржы

кәсіби

Ішкі / Басқа

Зерттеудің ұйымдастырушылық
қабілетін арттыру

• Орнатылған зерттеу мәдениеті зерттеу
нәтижелеріне оң әсер етеді. Керісінше,
көшбасшылықтың, стратегиялардың немесе
бағыттардың жоқтығы, сондай-ақ ғылыми
зерттеулердің потенциалы мәдениетіне кедергі
ретінде анықталады

• мотивация персоналды дамытудағы маңызды
элемент болып табылады, оның жеке
сипаттамалары, оның ішінде табандылық,
бастамашылық және алға ұмтылыс сияқты ғылыми-
техникалық дағдылармен салыстырғанда

• ғылыми зерттеулерді қаржыландыру деңгейін
көтеру, институционалдық кәсіподақтар мен
желілерді нығайту, мемлекеттік зерттеулерге жеке
инвестицияларды ынталандыру, бәсекеге қабілетті
ғылыми-зерттеу инфрақұрылымын қамтамасыз ету

• ғылыми-зерттеу инфрақұрылымын, желілерді және
халықаралық бәсекеге қабілеттілікті
қалыптастырудың негіздемелік шарттарын жаңарту.

• ЗИ әлеуетін арттырудың кілттерінің бірі ретінде АКТ
инфрақұрылымының сапасы



Инновациялық әлеуетті анықтайтын жоғары
оқу орындарының қызметі
• Кәсіби дағдылар: көшбасшылық / басқару, оқу жоспары, оқу және

оқыту, интернационалдандыру

• Кадрлық резерв: түлектер, ұтқырлық, өмір бойы оқыту, талантты
сақтау

• Коммерциализация: IP-кірісі, еншілес (қосалқы) қызмет, 
коммерцияландыру инфрақұрылымы, инкубаторлар

• Академиялық жұмыс: бірлескен зерттеулер мен әзірлемелер, 
кеңес беру

• Қоғамның қатысуы: бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара
әрекеттесу, әлеуметтік міндеттемелер, тәрбие жұмысы.



Қысқа мерзімді әсер
Қысқа мерзімді әсер Сандық индикаторлар Сапа көрсеткіштері

Мейіргер ісін жетілдіру орталығы (МІЖО) 
ынтымақтастық пен білім алмасу үшін
құрылған.

Ынтымақтастық пен білім алмасу үшін

механизмдердің саны (3)

МІЖО құру туралы бұйрық;

МІЖО мақсаттарын көрсететін миссия, 

көрініс және функциялары анықталған

Мейіргер ісі оқытушыларының

мүмкіндіктерін кеңейту және жоғары

деңгейдегі мейіргерлік білім беруді

(дәлелді мейіргер ісі тәжірибесі) жалпы

деңгейде түсіну.

ДМІТ бойынша ұлттық білім беру 

материалдарының саны (дәлелді

мейіргер ісі тәжірибесі) 

МІ оқытушыларының саны, жаңа

материалдар / оқытылған оқытушылар

Дәлелді мейіргер ісі тәжірибесін
оқытушылардың түсіну деңгейі

МІ ғылыми инфрақұрылымы жетілділді Инфрақұрылымға арналған ұсыныс көлемі (5)

2019 және 2020 жылдарға арналған

қазақстандық медициналық ЖОО-лардың

жыл сайынғы даму жоспары мен бюджеті

ұсыныстарға негізделген іс-шараларды
қамтиды

Мейіргер ісі саласындағы халықаралық және

ұлттық ынтымақтастықтың кеңейтілген
мүмкіндіктері

Бірлескен халықаралық ғылыми

жобалардың саны (4)

Мейіргер ісі жобалары ұлттық және

аймақтық денсаулық сақтау
стратегияларын байланыстырады.

МІ оқытушылары мен ауысым агенттері

оқытылып, медициналық мекемелерде аға

мейіргерлердің рөлі мен жауапкершілігінің

өзгеруіне ықпал ету мақсатында мейіргерлік
көшбасшылар желісі ұйымдастырылды.

Оқытылған оқытушылар мен ауысым

агенттерінің саны (24)

Мейіргер ісіндегі көшбасшылық қабілеттілігін

арттыру бойынша материалдар саны (10)

Әзірленген Мейіргер ісі саласындағы
көшбасшылыққа қатысты
материалдардар бойынша кері
байланыс



Ұзақ мерзімді әсер Сандық индикаторлар Сапа көрсеткіштері

Мейіргер ісін жаңғырту үшін Қазақстандағы

медициналық жоғары оқу орындарының тұрақты

инновациялық әлеуеті

МУ-де мейіргер ісі факультеттердің саны (4); Мейіргер ісі

саласындағы магистр дәрежесін (20%) арттыру; Әрбір МУ-

дегі медициналық мекемелермен бірлескен келісімдер саны

Академиялық ұлттық және халықаралық мейіргер

ісі қауымдастығы мен қоғам арасында білім алмасу

орнықты механизмдері

Мейіргер ісі саласындағы тұтынушылар болып мойындаған

мекемелердің саны (100)Электрондық платформа 

пайдаланушысы ретінде тіркелген мейірбикелер саны (400)

Мейіргер ісін дамытуда кеңейтілген

ынтымақтастық және білім алмасу

туралы пікірлер

МІДТ енгізу есебінен еңбек нарығында жоғарғы

білім саласындағы мейірбике білімінің өзектілігі

Бакалавр және магистр дәрежесі бар медбикелердің 80% -ы 

білім алуына байланысты жұмыс істейді

МІДТ бітірушілердің құзыретіне

жоғары қанағаттанатын жұмыс

берушілер саны

Денсаулық сақтау саласындағы мейіргер ісі

зерттеулерді құруда медицина университеттерінің

рөлін күшейту

Мейіргер ісі жөніндегі зерттеулермен айналысатын МУ-дердің

санын (5) олардың веб-сайтында және даму жағдайында

көбейту; МУ-нің нөмірі (10) жергілікті денсаулық сақтау

органдарының медициналық зерттеу жобаларында.

Мейіргер ісі саласындағы зерттеу

жобаларының өзектілігінде

медициналық мекемелердің

басшылығымен қанағаттанушылық

Қызметкерлердің әлеуетін арттыру (құзыреттілік

және дағдылар) және еңбек нарығындағы

көшбасшылыққа және денсаулық сақтаудағы

мейіргер ісі мәселелеріне қатысты

Директорлар кеңесі мұғалімдерінің саны және әлеуеті және

құзыреттілігі бар менеджерлер саны (24);

Қатысушылардан семинарлар, 

мастер-класстардан кейін мейіргер

ісіндегі көшбасшылық әлеуетін

дамыту туралы пікірлер

Университеттер мен денсаулық сақтау

мекемелерімен бірлесе отырып, денсаулық сақтау

саласындағы жаңа тұрақты көшбасшылық және

мейіргер ісіндегі басқару жүйесі

Мейіргер ісін басқару жүйесі қайта ұйымдастырылған

медициналық мекемелердің саны (5);Медбикелерге арналған

ұлттық бірлестіктер құрылды

Мейіргер ісіндегі көшбасшылығы мен 

менеджментте университеттер мен 

денсаулық сақтау мекемелері

арасындағы ынтымақтастықты

кеңейту

Ұзақ мерзімді әсер
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