
«Жалпы медицина» факультетінің жетістіктері. 

 
2019 жылы ҚеАҚ АМУ-да Медицина факультетінің деканаты Медицина бойынша 1-

ші Халықаралық студенттік олимпиада ұйымдастырды. Барлығы 19 жоғары оқу 

орындарынан 350 қатысушы болды (С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина 

университеті, Карағанды медицина университеті, Семей медицина университеті, Х. А. Ясави 

ат. Халықаралық қазақ-түрік университеті, Қазақ медициналық үздіксіз білім беру 

университеті, И.К. Ахунбаева ат. Қырғыз Ұлттық медицина акедемиясы,  Ресей 

Федерациясының тұңғыш Президенті Б. Н. Ельциннің ат. Қырғыз-Ресей Славян 

Университеті, Абу али ибн Сина ат. Бұхара мемлекеттік медицина институты, Халықтар 

Достығы орденінің Витебск мемлекеттік медицина университеті, Алтай мемлекеттік 

медицина университеті, Академик И. П. Павлов атындағы Алғашқы СП ҰМУ, Солтүстік-

Шығыс федералды университеті, Тюмен мемлекеттік медицина университеті, Башқұрт 

мемлекеттік медицина университеті, Омбы мемлекеттік медицина университеті, Петрозавод 

Мемлекеттік Университеті, Шешен мемлекеттік университеті, Mongolian national university 

of medical science). Олимпиада жұмысында университеттің студенттер арасынан 200 

еріктілер мәдени демалыс пен қолайлы атмосфераны қамтамасыз етуде маңызды рөл 

атқарды. 

 

 
 

 
 

 



Олимпиаданың конкурстық тапсырмалары келесі секциялары бойынша өткізілді: 

Хирургия, Ішкі аурулар, Педиатрия, Биомедицина және Стоматология. 

 

 
Медицина бойынша I-ші Олимпиаданың жақсы өтуі біздің университетте жыл 

сайынғы Халықаралық олимпиадаға себеп болды, оның географиясы жыл сайын кеңейіп 

келеді. 

Жазғы семестр аясында Астана медицина университеті қабырғасында деканаттың 

бастамасымен жазғы мектеп алғаш рет жұмысын бастады. Қосымша білім беру 

бағдарламасына "Хирургияға кіріспе", Профилактикалық медицина, "Медициналық массаж 

және ЕДШ негіздері", "Босануға физиопсихопрофилактикалық дайындықты жүргізу және 

жұмысты ұйымдастыру", "Денсаулықты сақтау және ұзарту жүйесі"элективті курстары 

кіреді. Жыл сайын жазғы мектеп бағдарламасы кеңейіп, бір ЖОО мен елден тыс жерге 

шығады.  Жетекші профессорлардың, тәлімгерлердің сабақтарына, мастер-класстарына және 

семинарларына қатысу білім алушыларға теориялық білімдерін кеңейтуге және тереңдетуге 

ғана емес, сонымен қатар практикалық дағдыларды жақсартуға, медицина саласындағы 

болашақ мамандықты таңдауға, медицинада жаңа және сұранысқа ие бағыттарда жаңа 

құзыреттіліктерді игеруге мүмкіндік береді. Жыл сайынғы жазғы мектеп шет елдердің 

серіктес жоғары оқу орындарында академиялық ұтқырлық аясында жүзеге асырыла бастады. 

Онда студенттер қарқынды академиялық және мәдени-танымдық бағдарламаларды қоса өте 

алады. 

Жыл сайын жазғы семестрге тіркелген студенттер саны өсуде. Жазғы мектепті өткізу 

форматы біздің университеттің білім алушылары үшін ғана емес, сонымен қатар мектеп 

оқушылары, талапкерлер, басқа ЖОО мен елдердің студенттері  белсенді тыңдаушылары 

үшін жасалып жатыр. 

Оқу орны бойынша статистика

сводные данные по участникам ЛШ

МУА 

КРМУ 4%

КМУНО 2%

абитуриенты 3%

МКТУ 1%

ГМУ Тюмень 1%

ЕНУ 1%

медколледж Астана 2%

иностр.студенты 2%

МУ Киргизия

 



Оқу курсы бойынша статистика 
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Ақдениз университетінде 

Академиялық ұтқырлық аясындағы ЖМ 

                                                                                      
 

• Лекциялар: Морфология, патология, клиникалық жүйелер: тыныс алу, ас қорыту, жүйке 

және жүрек қан тамыр жүйелері, бас корпус, Акдениз университетінің медицина 

факультетінің дәріс залы. 

• Мастер-класстар: Торакальды, жалпы, пластикалық хирургия, нейрохирургия, 

кардиохирургия, Медицина факультетінің зертханасы. 

• Практика: Операцияларға қатысу (пластикалық, нейро - және жалпы хирургия, 

Гинекология бөлімдері). 

• Науқастарды қарау  (эндокринология, жұқпалы аурулар, кардиология бөлімдері)  

• Кезекшілік нейрохирургия бөлімінде күніне 12 сағат көлемінде. 

 
 



  
 

   
 

  
 



 
 

"Медицина" факультетінде жаңа оқу жылының басталуы қазақ, орыс және шетел 

факультеттерінің GPA жоғары және университеттің қоғамдық өмірінде белсене қатысатын, 

сондай-ақ ғылыми және жобалық жұмыстардағы академиялық жетістіктері бар білім 

алушылардың жаңа инклюзивтік тобының (385 топ) қалыптасуымен ерекшеленді. 

Қазіргі уақытта білім берудегі жаһандық трендтер арасында инклюзия, оны түсіну және іске 

асыру аса өзекті болып отыр. Инклюзия философиясы кең аспектілерге ие, атап айтқанда, 

оқыту түрі, тілі және басқа да оқыту түрлері бойынша білім беру инклюзиясы. "АМУ" КЕАҚ 

студенттері мен профессорлық-оқытушылық құрамы Назарбаев Университетінің медицина 

мектебімен және жоғары білім беру мектебімен ынтымақтастықта білім алуға және 

арттыруға мүмкіндігі бар. 

Инклюзивтік топта оқуға ниетін білдірген 45 студент арасында конкурстық негізде 13 

студент іріктеліп алынды, олар: шетел факультетінің 5 студенті, қазақ бөлімінің 7 студенті 

және "Медицина" факультетінің орыс бөлімінің 1 студенті: 

1. Абильхамитова Кымбат Талгатовна; 

2. Irfan Abass; 

3. Sheikh Junaid Hammed; 

4. Елшібек Азат Қуатбекұлы; 

5. Кусаинова Гаухар Гарифуллақызы;  

6. Kaiser Hilal; 

7. Құзар Саяжан Нурланқызы; 

8. Мұрат Анеля Мұратқызы; 

9. Umar Gani; 

10. Омирсерикова Айя Жалеловна; 

11. Разахбергенов Рахымбек Бектибайұлы; 

12. Ризабеков Адиль Ержанович; 

13. Sarkar Imran Hussain. 

 

  
 



 

Осындай топты құрудың мақсаты студенттердің осы жобаға қатысу ниеті болды. 

Топта сабақтар ағылшын тілінде жүргізіледі. Шетел факультетінің студенттері өзінің 

жайлылық аймағынан тыс жерге шығып, университет өмірінің ғылыми, қоғамдық және басқа 

да салаларында тек осындай білім алушылармен тікелей байланыста белсенді қатыса алады, 

жобалар әзірлеп, бірлескен зерттеулер жүргізе алады, тәжірибе кезінде жергілікті халықпен 

қарым-қатынас жасай алады.  Барлық студенттер үшін осы оқытудың маңызды құрамдас 

бөлігі қарым-қатынастың кәсіби-коммуникативтік және мәдениетаралық аспектілерін 

дамыту және ықпалдастыру болып табылады. 

Қазақстандық студенттер, өз кезегінде, отандық медициналық әдебиет авторларының 

негізгі көздеріне сүйене отырып, медицина бойынша әлемдік басылымдардың тәжірибесін 

зерделей отырып, білімді кеңейте және толықтыра алады, осылайша, USMLE WORLD ең 

күрделі тест бағдарламаларының бірін тапсыруға дайындық кезінде білімді сапалы және 

саналы түрде қабылдау мен меңгерудің жүйелі сипатын қамтамасыз етеді.  Білім 

алушылардың жоғары мотивациясы, командада жұмыс істеу, жауапкершілік сезімін және 

көшбасшылық қасиеттерді дамыту университеттің профессор-оқытушылар құрамының 

жұмысын ынталандырады. 

Оқу жылы жаңа топта в. Г. Корпачев атындағы патологиялық физиология 

кафедрасында басталды.  Эксклюзивтік топтың оқу процесіне алғаш рет "озық оқыту" 

инновациялық әдісі қолданылды, ол білім алушыларға оқу мазмұнының жекелеген 

элементтерімен танысуға мүмкіндік берді. Оқылатын материалға ерекше қызығушылық 

студенттердің нақты нозологиялармен байланысты мәселелерді талқылауда және болашақта 

алынған білімді қолдануды түсіндіруде туындады. 

Белгілі болғандай, озық оқыту студенттердің клиникалық ойлауын дамытуды 

ынталандырады, өз бетімен білім алуға ықпал етеді және іргелі теориялық білімдердің 

болашақ кәсіби қызметінде қолдану тәжірибесімен байланысты табуға мүмкіндік береді. 

Мұндай топта сабақ өткізу барлық кафедралардың оқытушыларына жобаларды, оқытудың 

жаңа әдістері мен құралдарын, шығармашылық жұмыстарды өткізуге және іске асыруға 

мүмкіндік береді, бұл, әрине, өзара тиімді оң нәтиже береді. 

Айта кету керек, шетел студенттері, сондай-ақ факультеттің қазақ және орыс-тіл 

бөлімдері тарапынан мұндай форматта білім алғысы келетіндер саны көбейіп жатыр.   
 


