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Құрметті әріптестер, конференция қонақтары! 
 
Қазақстан Республикасының Президенті Ұлт 

Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы. Қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» Халыққа жолдауында 
Қазақстанның ұзақ мерзімді дамуының 
негізгі бірнеше бағыттары айқындалған, оның 
ішінде азаматтардың білімін және кәсіби 
дағдыларын дамыту басым бағыттардың бірі 
болып табылады. Біз азаматтарымыздың өмір 
бойы білім алуын қамтамасыз етуіміз тиіс. 
Қазақстандағы білім беру реформаларының 
мақсаты білім беру жүйесін жаңа әлеуметтік-

экономикалық ортаға бейімдеу болып табылады.     
ҚазҰМУ-дың қалыптасқан дәстүрлерінің бірі Университеттегі, сонымен қатар 

Қазақстандағы медициналық білім беру дамуының басым бағыттарын анықтау, 
жетістіктерді талқылау, мәселелерді айқындайтын конференция – жыл сайынғы Мамыр 
конференциясын өткізу болып табылады.

Дәстүрлі Мамыр конференциясы төртінші рет өткізіліп отыр. Конференцияда 
Университетіміздің оқытушы-профессорлары С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 
Медициналық білім беру моделін жүзеге асыру тәжірибесімен, медициналық білім беру 
барысына кредиттік жүйені енгізу практикасымен және басқа жетістіктерімен шетелдік 
мамандармен, Қазақстан Республикасының басқа жоғары оқу орындарынан келген 
әріптестерімен бөліседі.  

Медициналық білім беру моделін (Авторлық құқық туралы мемлекеттік тіркеу туралы 
куәлігі №266, 28 ақпан 2012 жыл) ҚазҰМУ-дың оқытушы-профессорлары әзірледі және 
ҚазҰМУ-да 2009 жылдан бастап табысты жүзеге асырылып жатыр. Бүгінгі таңда, біз, 
Медициналық білім беру моделі толыққанды жасақталып, бакалавриат деңгейіне толық 
енгізілді деп айта аламыз, ендігі меже Моделді дипломнан кейінгі деңгейге енгізу және 
жүзеге асыру болып табылады. 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Қазақстанда тұңғыш рет медициналық және 
фармацевтикалық мамандықтар бойынша оқу үдерісін кредиттік оқу технологиясына 
сәйкес үйымдастырылған  жоғары оқу орны болып табылады.    

2014 жылғы «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Медициналық білім 
беру моделі: студенттік әлеуетті дамытудың басым бағыттары және тәжірибесі» 
Мамыр конференциясы университетіміздің ректоры С.Ж.Асфендияровтың 125 жылдық 
мерейтойына арналған. Конференцияда Моделдің бағдарланған құзіреттілік негізінде 
енгізілген кредиттік технология қортындысын талқыланып, оны әрі қарай жетілдірудің 
жолдары айқындалады. 

 Конференцияда Медициналық білім беру моделі және кредиттік білім беру жүйесі 
негізінде кәсіби қалыптасуды , білім алушылардың  өзін-өзі дамытуы және тұлғалық өсуін 
оңтайландыру тәжірибесі талқыланады. 

 Университетіміздің қонақтарын, әріптестерді, қатысушыларды және түлектерімізді 
Қазақ Ұлттық медицина университеті ұжымының атынан құттықтай отырып, конференция 
жұмысы жемісті және табысты болады деген сенім білдіремін!   

 Ізгі ниетпен, А.А.Ақанов, 
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ректоры
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ІС-ШАРАЛАР БАҒДАРЛАМАСЫ

Уақыты Бірінші күн, 23 мамыр 2014 ж. Өткізілетін орны
830-930 Конференция қатысушыларын тіркеу Іс-шара өткізілетін орында

Дөңгелек үстелдер

930-1300

• «Студенттің кәсіби дамуы және зерттеу 
құзіреттілігінің қалыптасуы» №2  дәрісхана

• «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дағы 
медициналық білім беру моделін жүзеге асыру 
барысындағы Білім беру бағдарламалары комитет-
терінің рөлі: жетістіктері, мәселелері, басым 
бағыттары»

№4 дәрісхана

• «Өзін-өзі басқару жүйесі арқылы 
құрылымдық бөлімшелердің қыз-метін 
оңтайландыру»

№6 дәрісхана

Шеберлік сыныптары

930-1300

• «АМЖЖ дәрігерінің практикасын-дағы 
жүректің ишемиялық ауруы» тақырыбындағы 
сабақты TBL әдісі бойынша өткізу

ҚазҰМУ Практикалық 
дағдылар орталығы

• «Оқытуды күшейту үшін ақпараттық 
технологияларды пайдалану»

Ішкі аурулар клиникасы (Рай-
ымбек даңғылы, 50А), конфе-
ренция залы 

• «HTML, EXE форматында электрондық оқу 
құралдарын әзірлеу»

ҚазҰМУ кітапханасы, 

интернет- зал 
1300-1400 Үзіліс

1400-1700
• Секциялық мәжіліс: «Жоғары оқу орны 
студентінің өзін-өзі дамытуы және өзін-өзі 
жетілдіруіне қажетті орта қалыптастыру»

Даңқ Залы

Дөңгелек үстелдер

1400-1700

• «Үштілдік білім беру бағдарламасын жүзеге 
асыру барысында оқытушы-профессорлар 
құрамы мен білім алушылардың тілдік 
біліктілігін дамытудың өзекті мәселелері»

№ 2 дәрісхана 

• «Білім алушылардың коммуника-тивтік 
құзіреттілігін қалыптастыру және дамыту 
шарттары»

№ 4 дәрісхана

• «Оқытудың симуляциялық әдістері: 
«Мейірбикелік іс» курсы мен «Клиникаға кіріспе» 
кафедрасының тәжірибесі және дамудың басым 
бағыттары» 

№ 7 КМА (Қалқаман),  
конференция залы

• «Тропикалық ауруларды оқытудың 
өзектілігі»

И.С.Жекенова атындағы қалалық 
клиникалық инфекциялық 
аурухана (Байзақов көшесі, 295), 
конференция залы

1700 - 1800
• Мәдени бағдарлама: С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазҰМУ студенттік театрының 
қойылымы «Алдар көсе» спектаклі

«Concordia» театры
(Бөгенбай батыр көшесі 
149, Масаншы көшесінің 
қиылысы)
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Уақыты Екінші күн,  24 мамыр 2014 ж. Өткізілетін орны
830-930 Конференция қатысушыларын тіркеу

«Concordia» театры

(Бөгенбай батыр көшесі 
149, Масаншы көшесінің 
қиылысы)

930-1200

• Пленарлық мәжіліс: «С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазҰМУ Медициналық 
білім беру моделі: студенттік әлеуетті 
дамытудың басым бағыттары және 
тәжірибесі» 

930-1200

• Постерлік сессия: «Оқытудың түрлі 
формалары арқылы өзін-өзі дамыту 
құзіреттілігін қалыптастыру»
• «ГЭОТАР-ҚАЗ МЕДИА» баспасының 
көрмесі
• «ЭВЕРО» баспасының көрмесі
• ҚазҰМУ қызметкерлері басылымдарының 
көрмесі

1200-1300                              Түскі үзіліс

1300- 1600

• Секциялық мәжіліс: «С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазҰМУ Медициналық білім беру 
моделі: түлектердің кәсіби құзіреттілігін 
дамытудың басым бағыттары және 
тәжірибесі» 

Даңқ залы

Білім - ғылым конференциялары

1300-1600

• «Фармация факультетінде оқытуды 
кредиттік технологиясы бойынша білім беру 
үдерісін ұйымдастырудың заманауи әдістері»

№ 2 дәрісхана

• «Заман талабына сай педиатр мамандарды 
даярлау барысындағы ҚазҰМУ Медициналық 
білім беру моделінің рөлі»

№ 4 дәрісхана

• «Практикалық денсаулық сақтау мен білім 
беру интеграциясы – дерматологияның өзекті 
мәселелерін шешу. Сирек дерматоздардың 
пайда болуы»     

ПДО (Төле би көшесі, 88), 
конференция залы

Дөңгелек үстел

• «Студенттік өзін-өзі басқаруды дамыту-дың 
басым бағыттары және мәселелері: «Қазақстан  
2050» стратегиясын жүзеге асыру барысын-
дағы медицина жастарының рөлі»

№ 6 дәрісхана

1600-1645 Конференция қортындысы
Қарар қабылдау Даңқ залы

16 45- 1700 Фотосессия Гиппократ алаңы

1700-1900 Көктемгі бал
Салтанатты қабылдау Гиппократ алаңы
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Бірінші күн, 23 мамыр 2014 ж.

«СТУДЕНТТІҢ КӘСІБИ ДАМУЫ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ 
ҚҰЗІРЕТТІЛІГІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ»

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛІ

Регламент: 10-15 минут
Модераторлар:
• Б.А.Рамазанова – С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Ғылыми жұмыстар және 

инновациялық жобалар жөніндегі проректор
• К.К.Мустафина - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ «Life science» оқу 

департаментінің директоры

1

Негізгі баяндама: «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығында ғылыми-
зерттеу құзіреттілігін дамыту»

М.А.Камалиев - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ қоғамдық денсаулық 
сақтау оқу департаментінің директоры,

Б.С.Турдалиева - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ денсаулық сақтау 
саясаты және басқару кафедрасының меңгерушісі

2
ҚазҰМУ-дағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған  фандрайзингты 

дамытудың жаңа бағыттары 
А.М.Амирова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ҒЗЖ менеджменті және 

инновациялар бөлімі

3
ҚазҰМУ-дағы студенттік ғылымды дамыту моделі
М.Е.Нуралина - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ҒЗЖ менеджменті және 

инновациялар бөлімі

4
Анатомия бойынша СҒЗЖ болашақ дәрігер қалыптастырудың маңызды 

факторы ретінде
Д.Е.Жаныбеков, Т.М.Досаев - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ қалыпты 

анатомия кафедрасы

5
Студенттердің ғылыми әлеуеті және оны патологиялық физиология 

кафедрасында жүзеге асыру жолдары
С.Е.Мырзағұлова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ патологиялық  

физиология кафедрасы

6
СҒЗЖ зерттеу арқылы оқытуды жүзеге асыру формаларының бірі ретінде. 

Кафедра тәжірибесі. 
Исраилова Ш.В., Урумбаева К.У., Бисекенова А.Л. - С.Ж.Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ  микробиология, вирусология және иммунология кафедрасы

7
Зерттеу арқылы студенттік әлеуетті дамытудың басым бағыттары және 

тәжірибесі
Хасенова К.Х., Байжанова Н.С., Рослякова Е.М., Алипбекова А.С. - 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ қалыпты  физиология модулі
 

Пікірсайыс алаңы. Дискуссия.
12.50-13.00  Қарар қабылдау
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 «С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ МЕДИЦИНАЛЫҚ 
БІЛІМ БЕРУ МОДЕЛІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БАРЫСЫНДАҒЫ БІЛІМ 

БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ КОМИТЕТТЕРІНІҢ РӨЛІ: ЖЕТІСТІКТЕРІ, 
МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ» ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛІ

Модераторлар:
• И.В.Баскакова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ оқу-әдістемелік жұмыстар 

бөлімінің бастығы
• У.Т.Бейсебаева - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №1 ІА оқу департаментінің 

директоры
Негізгі спикерлер:
• Э.Ж.Битанова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ «Life science» оқу 

департаменті ББК төрайымы «Білім беру үдерісінің сапасын жақсарту барысындағы Білім 
беру комитеттерінің рөлі» 

• Л.Я.Зазулевская – м.ғ.д., профессор, терапевтикалық стоматология кафедрасының 
құрметті меңгерушісі

«Оқу үдерісін оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз етудің сапасын жақсарту»
Пікірсайыс алаңы. Дискуссия.
12.50.-13.00 Қарар қабылдау

«ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕРДІҢ 
ҚЫЗМЕТІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ» ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛІ

Модераторлар:
• К.А.Тулебаев - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі 

проректор
• М.А.Абирова -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ академиялық жұмыстар 

департаментінің директоры
Негізгі спикерлер:
• М.А.Абирова -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ академиялық жұмыстар 

департаментінің директоры 
«Өзін-өзі басқару жүйесі арқылы құрылымдық бөлімшелердің қызметін оңтайландыру»
• Ж.А.Аблаев,  У.Т.Бейсебаева  - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ эндокринология 

кафедрасының меңгерушісі, №1 ІА оқу департаментінің директоры
«Өзін-өзі басқару – кредиттік білім беру жүйесіндегі креативтік тәсіл»
Пікірсайыс алаңы. Дискуссия.
12.50 – 13.00 Қарар қабылдау

 ШЕБЕРЛІК СЫНЫПТАРЫ

1
«АМЖЖ дәрігерінің практикасындағы 
жүректің ишемиялық ауруы» тақырыбындағы 
сабақты TBL әдісі бойынша өткізу

Д.О.Карибаева – C.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазҰМУ АМЖЖ 
кафедрасының доценті

2 «Оқытуды күшейту үшін ақпараттық 
технологияларды пайдалану»

Ж.Аблайұлы – С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазҰМУ эндокриноло-
гия кафедрасының меңгерушісі 

3
«HTML, EXE форматында электрондық оқу 
құралдарын әзірлеу»

М.И.Вансванов – С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазҰМУ хирургиялық 
стоматология пропедевтикасы 
модулінің доценті
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СЕКЦИЯЛЫҚ МӘЖІЛІС: «ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ СТУДЕНТІНІҢ ӨЗІН-
ӨЗІ ДАМЫТУЫ ЖӘНЕ ӨЗІН-ӨЗІ ЖЕТІЛДІРУІНЕ ҚАЖЕТТІ ОРТА 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ»

Регламент: 7-10 минут
Модераторлар:
• Л.С.Шыңғысбаев - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ СӘМҚДД  директоры
• М.А. Асимов – С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ профессор, Коммуникативтік 

дағдылар орталығының жетекшісі

1
Оқу-тәрбие үдерісінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарас  қалыптастыру
Ж.Г.Мустафина -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ  ректорының кеңесшісі, 
профессор

2 Жоғары оқу орнында студенттік өзін-өзі басқаруды дамыту
О.А.Юрковская – Семей қаласы ММУ ЖМФ деканының орынбасары

3
Университеттің тәрбие ісі және әлеу-меттік қызметіндегі студенттердің өзін-өзі 
басқаруының рөлі А.А.Нурмұханов – АҚ «Астана Медициналық университеті» 
жастар ісі бойынша декан (Астана)

4
Студенттердің тұлғалық құзіреттерін қалыптастыру
С. Жандыбаева – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ тәрбие жұмысы департаментінің 
жетекші маманы

5
Медициналық жоғары оқу орнындағы тәрбие жұмысын ұйымдастырудың басты 
бағыттары.  
Б.Т.Қалмаханбетова - Қазақстан-Ресей медицина Университет

6 Қыз шаңырақ шырақшысы
А. Қ.Жұмабаева – Қыздар педагогикалық университетініңі 4 курс студенті

7
Болашақ дәрігердің көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыру
А.О.Курбанова -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ коммуникативтік дағыдалар, 
психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы 

8
Тұлғалық өсуді қалыптастыру үшін оңтайлы орта жасау
Т.В.Фоменко -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Коммуникативтік дағдылар 
орталығы 

9
Өзін-өзі ұстау(меңгеру) тұлға қалыптастырудың маңызды шарттарының бірі 
М.А.Асимов -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Коммуникативтік дағдылар 
орталығы, коммуникативтік дағыдалар, психотерапия негіздері, жалпы және 
медициналық психология кафедрасы 

10 ЖОО әлеуметтік-мәдени ортасында студенттік әлеуетті жүзеге асыру 
Л.С.Шынгысбаев -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ СӘМҚДД  директоры

11 Тьюторлық ҚазҰМУ-дағы тәрбие үдерісін жүзеге асырудың жаңа практикасы  
М.Т.Султанова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ СТЖБ бастығы

12
Студенттердің бойында жана қазақстандық патриотизмді қалыптастыру. 
Г.Т.Рсалдина -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Қазақстан тарихы және 
әлеуметтік-гуматитарлық пәндер кафедрасы

13 Студенттердің құндылықтар жүйесі туралы бағыт-бағдары
С.Б.Асембеков -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ СТЖБ 

14 Студенттердің өзін-өзі басқару жүйесін дамытудың иновациялық әдістері
Е.Т.Оразаев - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ СТЖБ 
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15
Студенттердің сана сезімін қалыптастыру
Айсулу Орынбек - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ фармация факультетінің 
2 курс студенті

16
Толерантылық студенттер ұжымының ұйтқысы
Салтанат Слямханова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ фармация 
факультетінің 2 курс студенті 

17
Менің ойымдағы келешек дәрігер бейнесі
Элида Федянина - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ МПД факультетінің 3 
курс студенті 

18
Біз қандаймыз? Қандай болуымыз керек? 
Дина Бораш - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ жалпы медицина факультеті 
4 курс студенті

19
Гуманизм как ключевая ценностная ориентация будущего медика»
 Айнагуль Ербулекова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ жалпы медицина 
факультеті 3 курс  

20
Студенттерді ң руханисыздығының алдын алу шаралары
Кенжебек Айгерим - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ жалпы медицина 
факультеті 2 курс студенті  

Пікірсайыс алаңы. Дискуссия.
16.50-17.00  Қарар қабылдау

«ҮШТІЛДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БАРЫСЫНДА 
ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОРЛАР ҚҰРАМЫ МЕН БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ 

ТІЛДІК БІЛІКТІЛІГІН ДАМЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» ДӨҢГЕЛЕК 
ҮСТЕЛІ

Модераторлар:
• Е.А.Славко -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ академиялық жұмыстар 

департаменті директорының орынбасары
• Т.С.Бегадилова – Қоғамдық денсаулық сақтау деканының міндетін атқарушы
Негізгі спикерлер: 
• К.А.Булыгин - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ биохимия кафедрасының  

доценті «ҚазҰМУ-дағы үштілдікті дамыту саясаты: тәжірибе, жетістіктер және кәсіби 
тілді оқытудың басым бағыттары»

• Н.Ә. Төлеева - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Тілдік даярлық орталығының 
директоры «Үштілділік бәсекеге қабілетті маман даярлаудың басты шарттарының бірі»

Пікірсайыс алаңы. Дискуссия.
Қарар қабылдау

«БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ ШАРТТАРЫ» ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛІ

Модераторлар:
• Р.Т.Джумашева - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ жалпы медицина 

факультетінің деканы
• А.К.Катарбаев - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ педиатрия оқу 

департаментінің директоры
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1

Негізгі баяндама:  «Коммуникативтік құзіреттілікті қалыптастыру 
мәселелері»

М.А.Асимов, С.Х.Мадалиева, Т.В.Фоменко - С.Ж.Асфендияров атындағы 
ҚазҰМУ Коммуникативтік дағдылар орталығы, коммуникативтік дағыдалар, 
психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы

2

Дәрігер студенттерді интерактивті оқыту үдерісінде стандартты 
емделушілерді пайдалану

Д.Х.Дощанов -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ коммуникативтік 
дағыдалар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология 
кафедрасы 

3

Педиатриялық практикада коммуникативті дағдыларды қалыптастыру 
мәселелері 

Ф.А.Багиярова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ коммуникативтік 
дағыдалар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология 
кафедрасы 

4

Teaching Physician Communicative Skills through Hybrid and Distributed Learn-
ing

PhD W. Hanclovsky.,  А.Ш.Давлетбакова - С.Ж.Асфендияров атындағы 
ҚазҰМУ коммуникативтік дағыдалар, психотерапия негіздері, жалпы және 
медициналық психология кафедрасының ассистенті

5
Коммуникативтік құзіреттілікті бағалаудың әдістері және тәсілдері
Д.Х.Дощанов -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ коммуникативтік 

дағыдалар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология 
кафедрасы

Пікірсайы алаңы. Дискуссия.
16.50-17.00  Қарар қабылдау

«ОҚЫТУДЫҢ СИМУЛЯЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ: «МЕЙІРБИКЕЛІК ІС» КУРСЫ 
МЕН «КЛИНИКАҒА КІРІСПЕ» КАФЕДРАСЫНЫҢ ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ 

ДАМУДЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ» ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛІ

Модераторлар:
• З.Б. Исина - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Практикалық дағдылар 

орталығының директоры 
• Г.О.Оразбакова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ «Мейірбике ісі» курсы және 

«Клиникаға кіріспе» кафедрасының меңгерушісі 
Негізгі баяндамалар:

1
Педиатрия бойынша ЖМ 4 курсында ОӨП ұйымдастыру және оны жетілдіру 
жолдары
Е.Н.Шорина - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №2 педиатрия бойынша 
интернатура және резидентура кафедрасы

2
Медицналық білім берудегі симуляциялық әдістер: оқыту және бағалау
З.Б.Исина -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Практикалық дағдылар 
орталығының директоры 

3
Оқытудың симуляциялық әдістері: «Мейірбике ісі» курсы және «Клиникаға 
кіріспе» кафедрасының тәжірибесі және дамудың басым бағыттары
Е.Ш.Кушербаева -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ «Мейірбике ісі» курсы 
және «Клиникаға кіріспе» кафедрасы 

Пікірсайыс алаңы. Дискуссия.
16.50-17.00  Қарар қабылдау
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«ТРОПИКАЛЫҚ АУРУЛАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ»
ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛІ

Модератор:
• Г.А.Шопаева -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ инфекциялық және 

тропикалық аурулар кафедрасы, м.ғ.д.,профессор
Негізгі баяндамалар:
• Тропикалық ауруларды оқытудың өзектілігі 
А.К.Дуйсенова, Г.А.Шопаева, А.М.Садыкова -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

инфекциялық және тропикалық аурулар кафедрасы 
• «Тропикалық аурулар» оқу құралының және «Әкелінген тропикалық аурулар» 

элективті курсының таныстырылымы (презентация)
А.К.Дуйсенова, Л.Б.Сейдулаева, А.М.Садыкова -  С.Ж.Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ инфекциялық және тропикалық аурулар кафедрасы 

Пікірсайыс алаңы. Дискуссия.
16.50-17.00 Қарар қабылдау

Екінші күн, 24 мамыр 2014 ж.

Пленарлық мәжіліс
«С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ 

МОДЕЛІ: СТУДЕНТТІК ӘЛЕУЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ 
ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕСІ»

Төраға:
А.А.Ақанов -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ректоры
9.30.  Конференцияның ашылуы

Құттықтау сөз:
• Т.Ш. Шарманов -  ҚР РМҒА,  ҰҒА академигі, С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

Бақылау Кеңесінің төрағасы 
Модераторлар:
• Т.Ш. Шарманов -  ҚР РМҒА,  ҰҒА академигі, С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

Бақылау Кеңесінің төрағасы 
• Орвилл Адамс – visiting-professor KazNMU,  Orvill Adams &Associates Incorporated, 

Adjunct Professor, Faculty of Medicine, Epidemiology & Community Medicine, University of 
Ottawa (Канада)

9.50 С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ректоры А.А.Ақановтың баяндамасы
2010-2013 жылдар аралығындағы ҚазҰМУ Медициналық білім беру моделін 
жүзеге асыру қортындысы және дамудың басым бағыттары

10.10    ҚазҰМУ түлегінің тұлғасын қалыптастыру моделі: жай-күйі және басым 
бағыттары
Қ.А.Төлебаев - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ оқу тәрбие жұмысы 
жөніндегі проректор 
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10.20 Білім мен ғылым интеграциясы инновациялық университетке қадам ретінде
Б.А.Рамазанова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ғылыми жұмыстар және 
инновациялық жобалар жөніндегі проректор

10.30 «Зерттеу арқылы оқыту» ұстанымын жүзеге асыру әдістері  
С.К.Мейрманов - PhD, доцент, Ритцумейкан Азия-Тынық мұхит университеті, 
денсаулық сақтау менеджменті кафедрасы (Беппу қаласы, Жапония)

10.40 Educating Health Professionals for the Kazakhstan Health Care System.
Орвилл Адамс – visiting-professor KazNMU,  Orvill Adams &Associates  Incorpo-
rated, Adjunct Professor, Faculty of Medicine, Epidemiology & Community Medicine, 
University of Ottawa (Канада)

10.50 Оқытудың жаңа білім беру технологиялары және студенттің оқу жетістіктерін 
бақылау
В.С.Аванесов – п.ғ.д., профессор, ресейлік «Педагогикалық өлшем» ғылыми-
әдістемелік журналының бас редакторы (Ресей)

11.00 Кредиттік-сынақтық бірліктер жүйесінде бакалаврдан кейінгі деңгейде модульдік 
оқыту: мәселелері және басым бағыттары
А.В.Балмұханова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Медицина жоғары 
мектебінің директоры

11.10 «Фармацевт-косметолог» мамандығы студенттерін оқытудың басым бағыттары 
және ұйымдастырушылық-экономикалық аспектілері 
С.В.Хименко – фарм.ғ.к., доцент Ұлттық фармацевтикалық университет фармация 
экономикасы және ұйымдастыру кафедрасы (Харьков қаласы, Украина)

11.20 Қазақ-Британ техникалық университетіндегі тілдік даярлық жүйесі: көптілділік 
барысындағы жұмыс тәжірибесінен
С.К.Абдыгаппарова – ф.ғ.к., ҚБТУ Халықаралық мектеп және әлеуметтік 
ғылымдардың қауымдастырылған профессоры
А.Б.Нуршатаева – ф.ғ.к., ҚБТУ тілдер кафедрасының меңгерушісі (Қазақстан)

11.30 Медициналық білім беру барысында дистанциондық білім беру технологияларын 
дамытудың басым бағыттары (С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 
тәжірибесінен)
О.К.Дарменов -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ дипломнан кейінгі білім 
беру институтының директоры
А.Б.Хаджиева – ДТ оқу департаментінің директоры (қосымша баяндама) 

11.40 Қазақстан Республикасындағы мейірбикелік істің жай-күйі және басым 
бағыттары
С.Т.Сейдуманов -  Республикалық медициналық колледж директоры (Қазақстан)

 
 Пікірсайыс алаңы. Дискуссия.
 11.50-12.00  Қарар қабылдау
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СЕКЦИЯЛЫҚ МӘЖІЛІС: «С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МОДЕЛІ: ТҮЛЕКТЕРДІҢ 

КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУДЫҢ 
БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕСІ»

Регламент: 7-10 минут

Модераторлар:

• Қ.А.Төлебаев -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ оқу тәрбие жұмысы жөніндегі 
проректор

• Орвилл Адамс – экономика магистрі, адьюнкт-профессор, Оттава Университеті  
ауданға медициналық қызмет көрсету және эпидемиология бөлімі (Канада)

1 Негізгі баяндама: «Жоғары медициналық білім беруді жетілдірудің университеттік 
бағдарламасы»

М.А.Абирова -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ  академиялық жұмыстар 
департаментінің директоры

Е.А.Славко -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ  академиялық жұмыстар 
департаменті директорының орынбасары

2 АҚШ-та акушер-гинекологтарды даярлаудың бағдарланған құзіреттілік бағыты

Джером Ф. Страусс,  - MD, PhD, профессор, Виржиния Ынтымақтастық 
Университеті Медицина мектебінің деканы (Ричмонд, АҚШ) 

3 Медициналық мектептегі қоғамдық денсаулық сақтаудың интеграциясы

Кэси Брэдли - PhD, профессор, Денсаулық сақтау саясаты және зерттеу 
департаментінің жетекшісі (АҚШ)

4 Қосымша кәсіби білім беру барысында дистанциондық оқытуды жүзеге асыру

О.К.Дарменов -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ дипломнан кейінгі білім 
беру институтының директоры 

5 Сот медицина сарапшы дәрігерлерін даярлау үдерісінде құзіреттілік әдісті жүзеге 
асыру

Г.Х.Романенко – дипломнан кейінгі білім беру бөлімінің оқу бөлімшесінің 
меңгерушісі, медицина ғылымдарының кандидаты, доцент, РФ ДСМ «Ресейлік 
сот медицина сараптамасы орталығы» 

6 Қосымша кәсіптік білім берудің дистанциондық курстарын әзірлеу барысындағы 
халықаралық ынтымақтастық тәжірибесі

Ж.С.Нугманова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ «ВИЧ инфекция және 
инфекциялық бақылау» модулінің жетекшісі

7 Стоматолог-интерн-дәрігерлерді оқытудың өзекті мәселелері, оларды шешу жол-
дары   

Р.Н.Жартыбаев, М.К.Искакова,  Р.С.Ибрагимова - С.Ж.Асфендияров атындағы 
ҚазҰМУ стоматология бойынша интернатура кафедрасы
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8 Медицинадағы интеграциялық білім беру.

Г.М.Есенжанова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ішкі аурулар 
пропедевтикасы кафедрасының меңгерушісі

9 Медициналық жоғары оқу орны түлегінің құқықтық құзіреттілігін қалыптастыру 

Г.Б.Испаева - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Медициналық құқық және 
денсаулық сақтаудағы заңнамалар негіздері модулінің жетекшісі 

10 Кредиттік білім беру жүйесінде оқытуды күшейту (қарқындату)

Ж.А.Аблаев -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ эндокринология кафедрасының 
меңгерушісі

Ш.С.Садыкова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №2 ІА оқу департаментінің 
директоры

11 Заманауи медициналық білім беруді қамтамасыз етудің оқу-әдістемелік мәселелері

М.И.Вансванов,  У.Р.Мирзакулова,  В.П.Русанов  - С.Ж.Асфендияров атындағы 
ҚазҰМУ  хирургиялық стоматология  пропедевтикасы модулі

12 Студенттердің танымдық қызметін жандандыру

Э.К.Карлова, Е.В.Нечепуренко, А.А.Алмабекова - С.Ж.Асфендияров атындағы 
ҚазҰМУ химия кафедрасы

13 Оқытудың модульдік жүйесінде интерактивтік әдістерді қолдану

Н.С.Байжанова, К.Х.Хасенова,  Е.М.Рослякова,  А.Г.Бисерова -  С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазҰМУ қалыпты физиология модулі

14 Серіктес ЖОО-лармен бірлескен білім беру бағдарламаларын әзірлеу ұстанымдары  

У.М.Датхаев – С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ фармация факультетінің 
деканы, 

Г.О.Устенова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ фармация оқу департаментінің 
директоры

З.Б.Сакипова – «Фармацевт-технолог» модулінің жетекшісі 
15 Интернатурада оқытудың интерактивтік әдістерін пайдалану

Г.М.Курманова,  Ш.С.Садыкова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №1 
терапия бойынша интернатура және резидентура кафедрасы

16 С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-да жалпы салалық дәрігер даярлау 
барасында жалпы медициналық пәндер мен стоматология интеграциясы

Г.Т.Ермуханова,  Ә.Ж.Есім,  А.А.Кабулбеков,  З.Р.Камиева -  С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазҰМУ балалар стоматологиясы модулі

 
Пікірсайыс алаңы. Дискуссия.
15.50-16.00   Қарар қабылдау.
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«ФАРМАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТІНДЕ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІН 
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ»

КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Регламент: 15 мин.
Модераторлар: 
• У.М.Датхаев -  фармация факультетінің деканы
• Г.О.Устенова -  фармация оқу департаментінің директоры

1 С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-да және еуропалық серіктес ЖОО-ларда  
«Дәрілер технологиясы» пәнін оқыту интеграциясы 

З.Б.Сакипова - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ «фармацевт-технолог» модулі 
М.Земличка – RND, ветеринария және фармация  университетінің профессоры (Чехия)

2 «Фармация» және «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандықтары 
бойынша магистратурада білім-ғылым үдерісін ұйымдастыру мәселесі

Р.М.Абдуллабекова, Н.У.Танкибаева – ҚарММУ үздіксіз кәсіби білім беру 
факультетінің медициналық  реабилитология және спорттық медицина курсы 
(Қарағанда)

3 «Фармацевт-аналитик» модуліндегі визитинг-профессорлармен жұмыс 
тәжірибесінен 

Р.А.Омарова,  Г.С. Кунанбаева -  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ «Фармацевт-
аналитик» модулі

4 С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ-да «Фармакогнозия» и «Ботаника» пәндері 
бойынша тиімді оқыту 

Г.М.Саякова - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ «Фармацевт- фармакогност» 
модулі  

5 Фармацевт-токсиколог модулінде «Токсикологиялық химия» пәнін оқытуды талдау

Т.Б.Байзолданов - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ «фармацевт-токсиколог» 
модулі  

И.А.Журавель – Ұлттық фармацевтикалық университет, токсикологиялық химия 
кафедрасының меңгерушісі, профессор (Харьков қаласы, Украина)

6 Фармация» мамандығы бойынша тәжірибелік дағдылар орталығының жумысы 
туралы

К.К.Кожанова -  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ «Фармация» мамандығы 
бойынша практикалық дағдылар орталығының директоры

7 С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ-да «Фармацевтикалық өндіріс техноологиясы» 
мамандығы бойынша инженер-технологтарды даярлау

У.М.Датхаев,  А.С.Кухтенко,  З.Б.Сакипова, К.Ельтебекова,  И.В.Сайко,  Е.В.Гладух   
- С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ, Ұлттық фармацевтикалық университет 
(Харьков, Украина)

8 Білім беру үдерісіндегі коммуникативтік құзіреттіліктің рөлі

А.Е.Изатова -  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ фармакология модулі
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9 Химия бойынша дәріс курстарын қайта қарау арқылы студенттің танымдық қызметін 
жандандыру

Д.Т. Балпанова,  А.К.Кусаинова -  «Фармацевт-токсиколог» модулі; 
С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ химия кафедрасы

10 Білім беру үдерісіне GMP ережелерін енгізу аясында Фармацевтикалық өндіріс 
технологиясы мамандығы бойынша жаңа элективті пәндер

З.Б.Сакипова, Э.М.Бисембаев, А.С.Кухтенко, Р.Б.Аюпова,  Л.Н.Ибрагимова,  
А.Караубаева - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ, Ұлттық фармацевтикалық 
университет (Харьков, Украина)

 
Пікірсайыс алаңы. Дискуссия.
15.50-16.00  Қарар қабылдау

«ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ ПЕДИАТР МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ 
БАРЫСЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МОДЕЛІНІҢ РӨЛІ» 

БІЛІМ-ҒЫЛЫМ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Модераторлар:
• А.К.Катарбаев - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ педиатрия оқу 

департаментінің директоры
•  Н.С.Божбанбаева -  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ неонатология 

кафедрасының доценті 

1 Неонатолого-дәрігерлерді даярлау бағыты бойынша бітіруші резиденттердің кәсіби 
құзіреттілігін қалыптастыру 
Н.С.Божбанбаева,  М.Е.Амантаева, А.А.Туркестанова -  С.Ж.Асфендияров атындағы  
ҚазҰМУ неонатология кафедрасы

2 «Жалпы медицина» факультетінде педиатрларды даярлау барысында студенттерді 
оқытудың әдістерін жетілдіру
С.А.Есенова,  К.К.Урстемова - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ неонатология 
кафедрасы

3 Студенттерді интерактивтік тәсілмен оқытуда дифференциалды әдісті таңдау
Г.Г.Куттыкужанова -  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ балалар инфекциялық 
аурулары кафедрасы 

4 Балалар инфекциялық аурулары кафедрасында зерттеу арқылы оқыту тәжірибесінен 
Г.Ж.Оналбаева -  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ балалар инфекциялық 
аурулары кафедрасы

5 Кафедрада зерттеуді орындау арқылы студенттерді педиатрия бойынша оқытуды 
ұйымдастыру тәжірибесі
Ж.Ж.Нургалиева -  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ №2 педиатрия бойынша  
интернатура және резидентура кафедрасы 

6 Үштілдік білім беру аясында кафедрада педиатр-интерндарды оқыту әдістемесі
С.К.Курманбекова -  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ №2 педиатрия бойынша  
интернатура және резидентура кафедрасы
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7 Педиатрлардың білім алу траекториясын әзірлеу барысындағы бағдарланған 
құзіреттілік әдіс 
Ш.Х.Рамазанова,  З.Г.Давлетгильдеева,  Е.Т.Кошербеков -  С.Ж.Асфендияров 
атындағы  ҚазҰМУ №2 педиатрия бойынша  интернатура және резидентура 
кафедрасы

8 Педиатр-интерндардың құзіреттілгін қалыптастырудағы симуляциялық 
технологиялар 
Ш.Х.Рамазанова, З.Г.Давлетгильдеева, Е.Т.Кошербеков, С.В.Чой,  Н.У.Кенембаева 
- С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ №2 педиатрия бойынша  интернатура 
және резидентура кафедрасы

9 «Балалар аурулар» пәні бойынша резиденттерді оқытудың бедсенді әдістерінің 
бірі – өзект дәрістер 
З.Г.Давлетгильдеева,  Ш.Х.Рамазанова,  С.Х.Испулаева -   С.Ж.Асфендияров 
атындағы  ҚазҰМУ №1 педиатрия бойынша  интернатура және резидентура 
кафедрасы

10 Педиатр-интерндардың ғылыми-зерттеу қызметі және оның кәсіби құзіреттілікті 
қалыптастырудағы рөлі
С.В.Чой, Ш.Х.Рамазанова,  З.Г.Давлетгильдеева, Е.Т.Кошербеков -  
С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ №1 педиатрия бойынша  интернатура және 
резидентура кафедрасы

11 Балалар аурулары» пәнің оқыту барысында студенттердің клиникалық ойлау 
қабілетін жетілдіру
Г.К.Ксетаева -  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ №1 балалар аурулары 
кафедрасы

12 Студенттердің кәсіби құзіреттілігін дамыту үшін инновациялық технологияларды 
пайдалану
М.З.Ажахметова, И.З.Мамбетова,  А.Зулажы,  К.К.Исаева -  С.Ж.Асфендияров 
атындағы  ҚазҰМУ амбулаториялық-ауруханалық педиатрия кафедрасы, №1 
ЖТД интернатура және резидентура кафедрасы

13 Медициналық білім берудің заманауи тұжырымдамасына сәйкес СҒЗЖ 
В.Р.Шим,  Ж.О.Сарбасова,  А.Б.Смагулова  - С.Ж.Асфендияров атындағы  
ҚазҰМУ амбулаториялық-ауруханалық педиатрия кафедрасы

14 Қазіргі таңдағы педиатр дәрігерлерді даярлау мәселелері және шешімі
А.К.Катарбаев - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ  педиатрия оқу 
департаментінің директоры

Постерлік баяндамалар
1 Қалалық Орталық перинатология және Балалар кардиохирургия базасында 

«неонатолог» мамандығын таңдауға ынталандыру және оқытудың сапасын  арттыру 
Т.Ш.Мустафазаде,  М.Е.Амантаева - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ  
неонатология кафедрасы

2 Резиденттерді оқыту барысындағы білім берудің инновациялық әдістері 
Ш.Х.Рамазанова, З.Г.Давлетгильдеева,  С.Х.Испулаева -  С.Ж.Асфендияров 
атындағы  ҚазҰМУ №1 педиатрия бойынша  интернатура және резидентура 
кафедрасы
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3 Педиатр-интерндарды оқытуда «аурулардың кейстік тарихын» пайдлану 
тәжірибесінен
Ш.Х.Рамазанова, З.Г.Давлетгильдеева,  С.В.Чой, А.Ж.Жунусова -  С.Ж.Асфендияров 
атындағы  ҚазҰМУ №1 педиатрия бойынша  интернатура және резидентура 
кафедрасы 

4 «Балалар аурулары» пәнін оқыту барысында «Графикалық органайзер» 
инновациялық әдісін қолдану тәжірибесі
Ж.Ж.Нургалиева, Г.М.Канагатова, С.Е.Кайназарова  - С.Ж.Асфендияров атындағы  
ҚазҰМУ №2 педиатрия бойынша  интернатура және резидентура кафедрасы 

5 Жалпы тәжірибе дәрігерін даярлау негізі АМЖЖ құрамдас бөлігінің негізі 
ретінде 
К.К.Исаева -  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ №1 ЖТД интернатура және 
резидентура кафедрасы 

6 Интерндерді оқыту барысында инновациялық әдістерді қолдану
А.К.Катарбаев,  К.К.Исаева – балалар инфекциялық аурулары кафедрасы; 
С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ №1 ЖТД интернатура және резидентура 
кафедрасы 

 
Пікірсайыс алаңы. Дискуссия.
15.50-16.00  Қарар қабылдау

«ПРАКТИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ  БІЛІМ БЕРУ 
ИНТЕГРАЦИЯСЫ – ДЕРМАТОЛОГИЯНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ. 
СИРЕК ДЕРМАТОЗДАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ» ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ 

КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Регламент: 7-10 минут

Модераторлар:
• С.Ф.Нурушева -  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ дерматовенерология 

модулінің жетекшісі, м.ғ.д., профессор
• З.Б.Есенгараева - ҚР ДСМ Тері-венерологиялық ғылыми зерттеу институты, 

м.ғ.д., профессор

Құттықтау сөз:

• Б.А.Рамазанова - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ ғылыми жұмыстар 
және инновациялық жобалар жөніндегі проректор

• З.Б.Кешилева – медицина ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА 
клиникалық және іргелі медицина академигі

1 Дерматовенерологияның негізгі жетістіктері, мәселелері және тұжырымдамасы 

У.Е.Ешимов -  ҚР ДСМ Тері-венерологиялық ғылыми зерттеу институтының 
директоры
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2 Алғашқы тері әсерінің дифференциалдық диагностикасы

А.К.Дуйсенова - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ инфекциялық және 
тропикалық аурулар кафедрасының меңгерушісі

3 Медициналық туризмді дамытудың басым бағыттары

С.С.Сейтакынова  - Қалалық тері-венерологиялық диспансердің бас  дәрігері,  
Алматы қаласы

4 Тағамдық аллергия. Атопиялық дерматит

Ж.Б.Испаева  - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ аллергология модулінің 
жетекшісі

5 Ұяқшықты алапес, диагностика мен емдеудің заманауи әдістері

Г.Б.Жуматова -  «Ару-мед» орталығының директоры, медицина ғылымының 
докторы

6 Дерматозға шалдыққан емделушілерге әлеуметтік-психологиялық қолдау көрсету

М.А.Асимов - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ Коммуникативтік дағдылар 
орталығының директоры

Кофе-брейк
Клиникалық жағдаяттардың көрсетілімі,  Case-study

7 Г.Е.Абилкасимова – Тері-венерологиялық ғылыми-зерттеу институты директорының 
орынбасары  

8 Л.К.Сагидолдина - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ дерматовенерология 
модулі

9 А.О.Итемирова  - дерматовенеролог дәрігер, Тері-венерологиялық ғылыми-зерттеу 
институты 

10 К.С.Сайлауова -  медицина ғылымдарының кандидаты, доцент, «Евразия» медицина 
орталығы

11 Ж.А.Шортанбаева -  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ дерматовенерология 
модулі

12 З.И.Ашуева -  дерматовенеролог дәрігер, Тері-венерологиялық ғылыми-зерттеу 
институты 

13 А.А.Кабулбекова - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ дерматовенерология 
және эстетикалық медицина кафедрасының меңгерушісі

14 Ж.Дауталиева - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ резидент-дерматовенеролог, 
дерматовенерология модулі

15 Е.Вяльцева-  дерматовенеролог дәрігер, Инновациялық медицина клиникасы
16 Г.Ш.Сартаева -  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ дерматовенерология модулі 
17 Г.Меирманова - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ резидент-дерматовенеролог, 

дерматовенерология модулі 
18 А.О.Итемирова -  дерматовенеролог дәрігер, Тері-венерологиялық ғылыми-зерттеу 

институты 
19 А.И.Баев – аға ғылыми қызметкер, медицина ғылымдарының кандидаты, 

 Тері-венерологиялық ғылыми-зерттеу институты 
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Стендтік баяндама
1 Практикадан алынған жайт  

А.А.Толыбекова,  Е.А.Неумывакина – ҚРМУ дерматовенерология курсы
 

Пікірсайыс алаңы. Дискуссия.
15.50-16.00  Қарар қабылдау

«СТУДЕНТТІК ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУДЫ ДАМЫТУДЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ 
ЖӘНЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ: «ҚАЗАҚСТАН  2050» СТРАТЕГИЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

БАРЫСЫНДАҒЫ МЕДИЦИНА ЖАСТАРЫНЫҢ РӨЛІ»

Модераторлар:
• Ерменбаев Дидар – С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ жастар ұйымдары 

комитетінің жетекшісі
• Байзаханов Аслан – Қазахстан жастары Ұлттық Медициналық Қауымдастығы 

президенті, С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ халықаралық денсаулық сақтау 
кафедрасының қызметкері

Негізгі баяндамалар: 

1 «Қазақстан 2050» стратегиясының орындалуындағы медицина жастарының алар 
орны.

Абдикадыров Мажит – Қазахстан жастары Ұлттық Медициналық Қауымдастығы 
президенті.

2 «Денсаулық сақтаудағы еріктілер».

Кулмагамбетов Мухит – Қазахстан жастары Ұлттық Медициналық Қауымдастығының 
вице- президенті. 

3 «Белсенді студент – бәсекеге қабілетті медицина маманы»Байзаханов Аслан 
- Қазақстан жастары Ұлттық Медициналық Қауымдастығы президенті, 
С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ халықаралық денсаулық сақтау 
кафедрасының қызметкері

4 «Қазақстан халқының  бірлігі «Қазақстан 2050» стратегиясын жүзеге асыруды ң 
шешуші факторы ретінде»

Махмадизода Манижаи – стоматология факультетінің студенті. 

5 «Студенттік өзін-өзі басқару мәселелері  және дамытудың басым бағыттары»

Бөріхан Ерболат – С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ студенттік үкіметінің 
төрағасы. 

Пікірсайыс алаңы. Дискуссия.
15.50-16.00  Қарар қабылдау
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ПОСТЕРЛІК СЕССИЯ: «ОҚЫТУДЫҢ ТҮРЛІ ФОРМАЛАРЫ АРҚЫЛЫ БІЛІМ 
АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ ДАМЫТУ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ»

Сессия жетекшісі:
• С.А.Есенкулова -  хирургия оқу департаментінің директоры 

1 Фармакология кафедрасында студенттердің өзіндік жұмысын жандандырудың басты 
факторы оқытудың инновациялық әдістері

Г.М.Пичхадзе – С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ фармакология кафедрасының 
меңгерушісі

Д.М.Кадырова, И.И.Ким - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ фармакология 
кафедрасы

2 С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Валеология пәнінің бүгіні және болашағы

М.Т.Айхожаева,  Т.К.Раисов, З.С.Абишева,  У.Б.Искакова,  Т.М.Исмагулова, Г.К.Асан 
-  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ валеология модулі

3 Терапевтикалық стоматология пропедевтикасы пәнін оқыту барысында PBL TBL  
білім беру технологияларын енгізу тәжірибесі

А.А.Баяхметова - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ Терапевтикалық 
стоматология пропедевтикасы модулі

4 Офтальмология кафедрасында СОӨЖ ұйымдастыру 

А.Ж.Аубакирова, З.Т.Утельбаева, О.Г.Ульданов - С.Ж.Асфендияров атындағы  
ҚазҰМУ офтальмология кафедрасы 

5 Стоматолог студенттердің СОӨЖ жандандыру формасы ретінде клиникалық  
жағдаяттарды талдау 

И.В.Баскакова, Е.Н.Смагулова - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ терапевтикалық 
стоматология пропедевтикасы модулі

6 Балалар терапевтикалық стоматологиясын «Case-study» арқылы оқыту

Ж.И.Рысбаева,  Г.А.Каркимбаева -  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ 

7 Ортодонтия оқытудағы CBL 

А.С.Рузденова,  Г.Т. Досбердиева  - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ 

8 «Қазақ тілі – Oрыс тілі – English» 

5 мамандық бойынша алғашқы қабылдауға келген емделушіге арналған 
стоматологиялық анықтағыш

С.К.Шарипова – профессор

И.А.Кульманбетов, Р.И.Кульманбетов – С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ 
стоматология бойынша интернатура кафедрасы



20

9 Интерактивті білім беру әдісі:  case stady әдісі (жеке жағдайларды талдау)

Л.Ж.Ақ ымжанова - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ хирургиялық стоматология 
модулі 

10 СРИ: АМЖЖ  көрсету барысында инфекциялық аурулардың ерте диагностикасы

А.Е. Дуйсенова,  Л.Б.Сейдулаева,  Р.А.Егембердиева, Р.Ж.Байхожаева  - 
С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ инфекциялық және тропикалық аурулар 
кафедрасы

11 АМСК жағдайында инфекционды аурулардың ерте диагностикасы

А.К. Дуйсенова -  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ инфекциялық және 
тропикалық аурулар кафедрасының меңгерушісі, И.Жекенова атындағы ҚКИА бас 
дәрігері

12 Ортопедиялық стоматология пропедевтикасы модулінде практикалық дағдылар 
орталығын пайдалану

А.А.Есиркепов, Г.М.Тебенова, Т.С.Сафаров - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ 
Ортопедиялық стоматология пропедевтикасы модулі 

13 СРР: Зерттеу арқылы оқыту. Менингеалды синдромның дифференциалдық 
диагностикасы

А.К.Дуйсенова, Г.А. Шопаева, Н.Туханова,  П.Колесникова - С.Ж.Асфендияров 
атындағы  ҚазҰМУ инфекциялық және тропикалық аурулар кафедрасы 

14 Модульде СОЭЖ откiзудiн эдiстерi

Ж.И.Рысбаева,  Г.А.Каркимбаева -  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ  ортодонтия 
және балалар  стоматологиясының пропедевтикасы модулі

15 СӨЖ: Аса қауіпті инфекция мүмкіндігін анықтаған дәрігер тактикасы (чума)

А.К.Шокалакова, А.М.Садыкова, Б.К.Утаганов -  С.Ж.Асфендияров атындағы  
ҚазҰМУ инфекциялық және тропикалық аурулар кафедрасы 

16 Ортодонтиялық құралдарды сипаттау алгоритмі (құрылымы)

С.К.Шарипова,  Г.Т.Досбердиева,  А.С.Рузденова 

17 Медициналық  ЖОО –да  орыс тілі сабақтарындағы  кәсіби ғылыми мәтіндермен 
жұмыс жүргізу барысында студенттердің өзіндік жұмысының      ерекшеліктері

З.К.Кокенова - С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ  орыс тілі кафедрасы
18 Офтальмология кафедрасында СҒЗЖ ұйымдастыру 

А.Ж.Аубакирова, З.Т.Утельбаева, С.К.Исмаилова - С.Ж.Асфендияров атындағы  
ҚазҰМУ офтальмология кафедрасы
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WEB-ТАҚТА 
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ атындағы ҚазҰМУ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ 

МОДЕЛІ: СТУДЕНТТІК ӘЛЕУЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ 
ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕСІ» 

Конференцияның тақырыптық хаттамасы ҚазҰМУ-дың www.kaznmu.kz сайтында 
орналасқан: 

1 Жалпы иммунология кафедрасындағы өздігінен жетілу тәжірибесінің қалыптасуы 
Бижигитова Б.Б., С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ жалпы иммунология 
кафедрасы. 

2 Молекулярлық биология және генетика пәнін оқытудағы білім берудің заманауи 
технологиялары
Куандыков Е.У., Альмухамбетова С.К., Нуртаева К.С., Кашаганова Ж.А., С. Ж. Ас-
фендияров атындағы ҚазҰМУ молекулярлық биология  және генетика кафедрасы.

3 Анатомия пәнін оқыту тиімділігін арттыру мақсатында интерактивті тақтасында 
флип-чартты талдау және қолдану  
Тажиметов Б.М., Байгамысова Д.С., Жолдыбаева А.А., Досаев Т.М., С.Ж. Асфенди-
яров атындағы ҚазҰМУ қалыпты анатомия кафедрасы

4 ҚазҰМУ анатомия кафедрасының  кредиттік-модульдік технологияға өту 
барысындағы қызметін ұйымдастыру  
Досаев Т.М., Романюк С.Н., Ахмад Н.С., Дакенова К.Т., Омарбекова Ф.С., 
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ қалыпты анатомия кафедрасы 

5 Қалыпты анатомия модулінің оқу үдерісінде жаңа  инновациялық технологияларды 
қолдану
Дюсембаева А.Т., Исабекова У.А., Абилова А.А., Муканова С.М., Асфендияров 
атындағы ҚазҰМУ қалыпты анатомия модулі 

6 ҚазҰМУ стоматология факультетінде гистология пәнінің  бейіндік салаларын оқыту 
Юй Р.И., М.Ж. Ергазина, Ж.О. Ахрова С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 
гистология кафедрасы

7 «Жалпы медицина» мамандығы 3 курс студент-дәрігерлерінің жеке гистология пәні 
бойынша практикалық сабақтарда кейс-стади әдісінің қолданылуы
Мулькибаева Ш.Ш., Тусупова Н.М., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 
гистология модулі

8 Клиникалық анатомия және жедел хирургия пәндерін оқытудағы заманауи үрдістер
Идрисов А.А., Ткаченко Н.Л, С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ клиникалық 
анатомия және жедел хирургия кафедрасы

9 Патологиялық анатомия кафедрасының оқу үдерісінде «ИНСЕРТ»  техникасының 
қолданылуы 
Сапаргалиева А.Д., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ патологиялық анатомия 
кафедрасы 
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10 Клиникалық ойлауды қалыптастырудағы адам анатомиясының маңызы
Жаныбеков Д.Е., Досаев Т.М., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ қалыпты 
анатомия кафедрасы

11 Бакалаврлардың құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған ортодонтия пәні 
дәрістерінің деңгейін арттыру. 
Телебаева Г.Т., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ балалар стоматологиясы 
пропедевтикасы және ортодонтия модулі 

12 Тестік тапсырмалардағы  дистракторларға талдау жасау
Рысбаева Ж.И., Каркимбаева Г.А., Дуйсенбиева Г.А., С.Ж.Асфендияров атындағы 
ҚазҰМУ

13 Жалпы практикадағы дәрігер-стоматологты дайындаудағы стоматология және 
педиатрияны ықпалдастыру.
Ермуханова Г.Т., Есім Ә.Ж., Кабулбеков А.А., Камиева З.Р., С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазҰМУ

14 MSQ  тесттік тапсырмаларды құрастырғандағы әдетті қателер
Курманова Г.М., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ терапия бойынша №1 
интернатура және резидентура  кафедрасы

15 Патофизиологияға «визитинг-профессор» бағдарламасы  енгізілуінің нәтижелері
Толепбергенова М.Ж., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ патологиялық 
физиология модулі 

16 Биохимия кафедрасында СӨЖ  активтендірілуі
Киргизбаева А.А., Шарипов К.О., Булыгин К.А., С.Ж.Асфендияров атындағы 
ҚазҰМУ биохимия кафедрасы 

17 Білім берудің модульдік жүйесі – тәжірибе және басым бағыттар
Рослякова Е.М., Бисерова А.Г., Хасенова К.Х., Байболатова Л.М., Игибаева А.С., 
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ қалыпты физиология модулі 

18 Оқу үдерісіне инновциялық әдістерді енгізу тәжірибесі және басым бағыттары 
Бисерова А.Г., Байболатова Л.М., Рослякова Е.М., Байжанова Н.С., Шайхынбекова 
Р.М. , С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ қалыпты физиология модулі

19 Өздігінен даму құзіреттілігін қалыптастырудағы дәрігіер интерндерге білім берудің 
интерактивті әдістері 
Карибаева Д.О., Акажанов Н.А., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ АМЖЖ 
кафедрасы 

20 Хирургиядағы эксперименттік зерттеу – студенттерді оқытудағы нәтижелі әдіс.
Муканов М.У., Курамысов Е.А., Кушекбаев М.Н., Каныбеков А.К. С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазҰМУ жалпы хирургия кафедрасы 

21 Оқытушы-студент қарым-қатынасының тиімділігін арттыру
Соколов А.Д., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ қалыпты физиология кафедрасы

22 Студенттерге білім берудің инновациялық әдістері
Махамбетова М.Б., Рыспекова  Ш.О., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ қалыпты 
физиология кафедрасы 
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23 «Жалпы медицина» факультеті кафедраларының оқу үдерісіне инновациялық 
технологияларды енгізу      
Бейсебаева У.Т., Мустафина К.К., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 
оқу департаменттерінің директорлары, Джумашева Р.Т. «Жалпы медицина» 
факультетінің деканы 

24 Ортодонтия бойынша инновациялық дәріс тақырыптарын әзірлеу мәселелері 
Телебаева Г.Т., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ балалар стоматологиясы 
пропедевтикасы және ортодонтия модулі 

25 Еңбек гигиенасы кафедрасында Болон үдерісінің ұстанымдарын жүзеге асырудағы 
негізгі әдістемелік тәсілдер  
Тогузбаева К.К., Мырзахметова Ш.К., Сейдуанова Л.Б., Ниязбекова Л.С., Жуниста-
ев Д.Д., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ еңбек гигиенасы кафедрасы 

26 Студенттердің өзіндік жұмысы болашақ дәрігерлерді даярлауды күшейтудің кезеңі 
ретінде 
А.Д.Соколов, Т.А.Жумакова -  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ қалыпты 
физиология кафедрасы

27 Хирургиялық элективті пәндерді оқытудағы инновациялық технологиялар 
Е.Б.Жантілеу -  хирург-резидент 3-ші жылы,  №3  хирургиялық аурулар кафедрасы
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ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ:

Төраға:
Ақанов А.А., С.Ж. Асфендиярова атындағы  ҚазҰМУ ректоры 

Төраға орынбасары:
Төлебаев Қ.А., С.Ж. Асфендиярова атындағы  ҚазҰМУ оқу-тәрбие жұмыстары 

бойынша проректоры 

Ұйымдастыру комитетінің мүшелері:

1. Айнабекова П.Д. – экономикалық сұрақтар бойнша проректор 
2. Абирова М.А. – АЖД директоры
3. Сарсенбаева С.С. – Даму институты директорының орынбасары 
4. Славко Е.А. – АЖД директорының орынбасары
5. Датхаев У.М. –фармация факультетінің деканы, кәсіподақ ұйымының төрағасы 
6. Джумашева Р.Т. – жалпы медицина факультетінің деканы 
7. Амантай Б.А. –стоматология факультетінің деканы
8. Бегадилова Т.С. – қоғамдық денсаулық сақтау факультетінің деканы 
9. Иванченко Н.Н. – шетел студенттері факультетінің деканы 
10. Камалиев М.А.  -  қоғамдық денсаулық сақтау Оқу департаментінің директоры 
11. Катарбаев А.К.  – педиатрия Оқу департаментінің директоры
12. Есенкулова С.А.  – хирургия Оқу департаментінің директоры 
13. Устенова Г.О. – фармация Оқу департаментінің директоры 
14. Бейсебаева У.Т. – №1 ІА Оқу департаментінің директоры 
15. Садыкова Ш.С. – №2 ІА Оқу департаментінің директоры 
16. Мустафина К.К. – “Life science”Оқу департаментінің директоры 
17. Нагайбаева З.А.  – ЖББП Оқу департаментінің директоры 
18. Алтаева А.Ж. – морфологиялық пәндер Оқу департаментінің директоры 
19. Абдразаков Е.Х. – стоматология Оқу департаментінің директоры 
20. Шадиков Е.М. – IT-технологиялар  департаментінің директоры 
21. Хаджиева А.Б. –дистанциондық білім беру технологиялары Оқу  департаментінің директоры  
22. Толеева Н.А. – Тілдік даярлық орталығының директоры 
23. Шынгысбаев Л.С. – СӘМҚДД директоры 
24. Султанова М.Т. –әлеуметті-тәрбие жұмыстар басқармасының бастығы
25. Баскакова И.В. – ОӘЖБ бастығы
26. Абдрашева Д.М. – халықаралық бөлімнің бастығы
27. Тян М.А. – баспасөз қызметінің бастығы
28. Бопанова А.О. – тіркеуші кеңсе басқармасының бастығы
29. Куангалиева К.Е. – ОҮЖжББ бастығы
30. Сулейменова О.Я. – шет тілдері кафедрасының меңгерушісі
31. Суатай С.К. – қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі
32. Булыгин К.А. – биохимия кафедрасының доценті 
33. Сарбасова Ж.О. – тестологтар тобының жетекшісі;
34. Избасарова Г.К. – АЖД аға әдіскері
35. Скакова У.Т. –фармация факультеті деканының орынбасары
36. Каржаубаева А.М. – БҒЖС Орталығының әдіскері 
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PROGRAM
of the scientific-practical 

conference with international participation 
 “THE MODEL OF MEDICAL EDUCATION OF ASFENDIYAROV

KAZAKH NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
 EXPERIENCE AND DEVELOPMENT 

PROSPECTS OF STUDENT’S POTENTIAL” 
dedicated to the 125-th anniversary of S.D. Asfendiyarov 
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Dear colleagues, guests of the conference!

 In the message of the President of the Republic 
of Kazakhstan, Leader of the Nation Nursultan Naz-
arbayev to the people of Kazakhstan «Strategy «Ka-
zakhstan- 2050» there were defined several key vec-
tors of long-term development of Kazakhstan, one of 
which is to develop the knowledge and professional 
skills of citizens. Education throughout life should 
be a way of thinking of our citizens. Common goal 
of educational reforms in Kazakhstan is concentrat-
ed in adaptation of the education system to the new 
socio-economic environment.

One of the traditions of the Kazakh National Medical University is to discuss the achievements, 
challenges and prospects of development of the definition of medical education as well as at the 
University, and in Kazakhstan at the annual May conference.
 Traditional May conference will be held for the fourth time. At the conference, teach-
ers share with their experience of implementation the KazNMU Model of medical education, 
introduction of credit technology of education in medical area and other achievements with col-
leagues from other universities of the Republic of Kazakhstan and abroad.
 Model of medical education (certificate of state registration for the object of author’s 
right № 266 of February 28, 2012) is developed by professorial-teaching staff of KazNMU and 
is successfully implemented since 2009. And today we can say that the model was developed  
and fully implemented at the level of baccalaureate, and now we face the challenge to implement 
this Model in postgraduate level of education.
 In KazNMU, for first time in Kazakhstan, the educational process for medical and phar-
maceutical specialties was organized by the credit technology of education.
 The May 2014 conference «Model of medical education of S.D. Asfendiyarov KazNMU: 
experience and prospects of development of student’s potential» timed to the 125th anniversary 
of the first rector of the University of S.D. Asfendiyarov. At the conference, we suppose to dis-
cuss the results of the introduction of the credit system based on competence- oriented models 
and to identify the ways to improve it.
 At the conference, we want to share with the experience of professional development 
optimization, self-development and personal growth of students in the conditions of the imple-
mentation of the credit system of training and models of medical education.
 Welcoming the participants, guests, colleagues, on behalf of the staff of the Kazakh Na-
tional Medical University, I wish you a fruitful and mutually useful work.

Sincerely, Yours A. Akanov, 
rector of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov 



27

PROGRAM

Time The first day, 23 May 2014 Place of holding

830-930 Registration of participants According to the 
place of holding

Round tables:

930-1300

• «Professional development and the formation of stu-
dent’s research competence»

Audience №2

• «The Role of Educational programs Committees in the 
implementation of educational programs of Model of 
KazNMU medical education: achievements, problems 
and prospects»

Audience №4

• “Optimization of structural units through a system of 
self-government”

Audience №6

Master classes:

930-1300

•  «Conducting classes by TBL method on the theme «Isch-
emic heart disease in primary care physician practice»

Center of KazNMU 
practical skills 

•  «The use of informational technologies for the intensifi-
cation of training»

Clinic of inner discas-
es (Raimbek avenue, 
50-A) conference hall

• «Creation of electronic textbooks in format of HTML, 
EXE» 

 KazNMU Library,
electronic room

1300-1400                                                Break

1400-1700
• Section Session: «Creating a medium for self-improve-

ment and self-development of students of the university» 
The Hall of Glory

Round tables:

1400-1700

• “Topical Issues of development for language competence 
of students and faculty during the realization of trilingual 
teaching program» 

Audience №2

• «Conditions for the self-competence formation and self 
perfection of students « 

Audience №4

• «Simulation training methods: experience and prospects 
of development at the chair of « Introduction to the clin-
ic «and the course» Nursing « 

Hospital № 7 
(Kalkaman) 
conference hall

• «The relevance of teaching Tropical Diseases» City Clinical in-
fectious Hospi-
tal named after 
I.S.Zhekenova, 
(Baizakov str. 295), 
conference hall 

1700-1800

• Cultural program: students’ theater of KazNMU, «Al-
darkose» performance 

Concordia Theater,  
(Bogenbai Batyr str. 
149), Corner of Ma-
sanchi str.
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Time Second Day, May 24, 2014 Place of holding

830-930 Registration of participants

Concordia Theater,  
(Bogenbai Batyr str. 
149), Corner of Ma-
sanchi str.

930-1200

• Plenary Session: «The model of medical education of 
KazNMU named after S.D. Asfendiyarov: experience 
and prospects of development of student’s potential « 

930-1200

• Poster Session: «Formation of self-competence through 
various forms of education» 

• Exhibition of books from «GEOTAR KAZ MEDIA» 
publishing house

• Exhibition of books from «Avero» publishing house
• Exhibition of books published by staff of KazNMU

1200-1300                              Break for lunch

1300- 1600

• Section Session: «The model of KazNMU medical education: ex-
perience and prospects of development of professional competence 
of graduates”  The Hall 

of Glory

                                                   Scientific and educational conferences:

1300-1600

• “Modern approaches to the organization of the 
educational process on the credit technology of teach-
ing at the Pharmaceutical Faculty»  Audience №2

• “The role of KazNMU medical education model at train-
ing pediatricians in modern conditions»  

Audience №4
• “Integration of practical health care and education is re-

solving urgent issues of dermatology. Manifestations of 
rare dermatoses « 

CPS (Tole bi str., 88), 
conference hall

Round table
• Program “students’ self-management: issues and pros-

pects. Role of medical youth in implementation of 
“Kazakhstan 2050” strategy”

Audience № 6

1600-1645 Summing up the conference  
Adoption of a resolution

The Hall of Glory

16 45-1700 Photosession Hippocrates Square

1700-1900 Spring Ball   
Gala reception

Hippocrates Square
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The first day, May 23, 2014

ROUND TABLE  
“PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS AND FORMATION OF RE-

SEARCH COMPETENCE”

Time limit on speeches: 10-15 minutes
Moderators: 
• Ramazanova B.A. – vice rector for scientific work and Innovation Projects of KazNMU 

named after S.D. Asfendiyarov 
• Mustafina K.K. - director of «Life Science» department of KazNMU named after S.D. 

Asfendiyarov

1 Key  report: «The development of scientific-research competence in the specialty» 
Public Health « 
Kamaliyev M.A. - director of educational Department of Public Health, Turdaliyeva 
B.S., head of Policy and Public Health management department of KazNMU named 
after S.D. Asfendiyarov

2 New ways of fundraising for scientific-research works in KazNMU 
Amirova A.M. - department of management and innovations of SRW of KazNMU 
named after S.D. Asfendiyarov 

3 Model of development in students’ science of KazNMU  
Nuralina M.E. - department of management and innovations of SRW of KazNMU 
named after S.D. Asfendiyarov

4 SRWS on  anatomy as an important factor of forming the future doctor 

Zhanybekov D.E., Dossayev T.M. – chair of normal anatomy of KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov

5 The scientific potential of students and the ways of its implementation at the chair 
of Pathophysiology   
Myrzagulov S.E. -  chair of Pathological Physiology of KazNMU named after S.D. 
Asfendiyarov

6 SRWS as a form of realization of teaching through the implementation. Experience 
of the chair 
Israilova Sh.V., Urumbayeva K.U., Bisekenova A.L. – chair of microbiology, virology 
and immunology of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

7 Experience and prospects of development of student’s potential through research 
Khasenova K.H., Baizhanova N.S., Roslyakova E.M., Alipbekova A.S. - module of 
normal physiology of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

Interactive playground. Discussion.  
12.50-13.00 Adoption of a resolution
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ROUND TABLE  
“ROLE OF COMMITTEES OF EDUCATIONAL PROGRAMS 

IN IMPLEMENTING THE MODEL OF MEDICAL 
EDUCATION OF KazNMU: 

ACHIEVEMENTS, CHALLENGES AND PROSPECTS”

Moderators: 
• Baskakova I.V. - head of Educational and methodical department of KazNMU named 

after S.D. Asfendiyarov 
• Beisebayeva U.T. - director of Educational Department of Inner diseases № 1 of Ka-

zNMU named after S.D. Asfendiyarov  

Key reports: 
• «The role of the Committee of educational program in improving the quality of the 

educational process» 
Bitanova E.Zh. - chairman of CEP of ED «Life science» of KazNMU named after S.D. 
Asfendiyarov

• “Improving the quality of educational and methodological support of the educa-
tional process”
Zazulevskaya L.Ya. - MD, Professor, Honorary Head of the chair of Therapeutic Den-
tistry, Honored Scientist of the Republic of Kazakhstan  

Interactive playground. Discussion.  
12.50-13.00 Adoption of a resolution

ROUND TABLE  
“OPTIMIZATION OF THE STRUCTURAL UNITS THROUGH A SYSTEM OF SELF-

GOVERNMENT”

Moderators: 
• Tulebayev K.A. – vice-rector for educational-teaching work of KazNMU named after 

S.D. Asfendiyarov 
• Abirova M.A. - director of academic work department of KazNMU named after S.D. 

Asfendiyarov 
Key reports: 
• «University program of modernization of high medical education”

Abirova M.A.- director for academic work department of KazNMU named after S.D. 
Asfendiyarov  

• “Self-government is a creative way of the educational process in the conditions of 
the credit system”
Ablayev Zh.A. - head of chair of Endocrinology; Beisebayeva U.T. - director of the 
Educational Department of the ID № 1 of KazNMU named after S.D. Asfendiarov 

Interactive playground. Discussion.  
12.50-13.00 Adoption of a resolution
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MASTER CLASSES

1 “Conducting training by TBL method on the 
theme «Ischemic heart disease in primary care 
physician practice»

Karibayeva D.O. – ass. professor 
of PHC of KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov

2 “The use of informational technologies for the 
intensification of training»  

Ablayev Zh.A. - head of endori-
nology chair, prof. of KazNMU 
named after S.D. Asfendiyarov

3 “Creating electronic textbooks in format of 
HTML, EXE”  

Vansvanov M.I. - assoc. professor 
of surgical dentistry propaedeutics 
module of KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov 

SECTION SESSION: «FORMING THE ENVIRONMENT FOR SELF-
IMPROVEMENT AND SELF-DEVELOPMENT OF UNIVERSITY STUDENTS» 

Time limit on speeches 7-10 minutes  
 
Moderators: 

• Shyngysbayev L.S. - director of DDSCCS of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov
• Asimov M.A. - professor, head of the Center for Communication Skills of KazNMU 

named after S.D. Asfendiyarov

1 Formation of anticorruption outlook in the educational process.  
Mustafina Zh.G. - professor, advisor of rector of KazNMU named after S.D. Asfendi-
yarov

2 Development of the student’s self-government at the university  
Yurkovskaya O.A. - deputy dean of Semey State Medical University

3 The role of student self-inprovement in educational and social work of the univer-
sity

Nurmukhanov A.A. - dean of Youth JSC «Astana Medical University» (Astana)
4 Forming student’s personality

Zhandybayeva S. - main specialist of educational work department, KazNU named after 
Al-Farabi

5 The main direction of educational work organization in Medical University Kal-
makhanbetova B.T. - Kazakh-Russian Medical University

6 Woman is a keeper of family health

Zhumabayeva A. K. - 4th year student of WPU.
7 Formation of leadership qualities of a future doctor  

Kurbanova A.O. - chair of communication skills, the basis of psychotherapy, general 
and medical psychology of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov
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8 Modeling of an optimal environment for the formation of personal growth  
Fomenko T.V. - Center for Communication Skills of KazNMU named after S.D. As-
fendiyarov

9 Self-control as one of the conditions of a person’s formation  
Asimov M.A. - chair of communication skills, the basis of psychotherapy, general and 
medical psychology, Center of communication skills of KazNMU named after S.D. 
Asfendiyarov.

10 Realization of students’ potential in socio-cultural environment of the university

Shyngysbayev L.S. - director DDSCCS of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov
11 Tutoring as a new practice of realization the educational process in KazNMU

Sultanova M.T. - director of DSEW of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov
12 Forming patriotism in students 

Rsaldina G.T. - chair of RK history and socio-humanitarian disciplines of KazNMU 
named after S.D. Asfendiyarov

13 About the system of value orientations of students  
Asembekov S.B. - DSEW of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

14 The development of innovative methods in the mprovement self-system i of students 
Orazayev E.T. - DSEW of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

15 Forming the students’ intellect 

Orynbek Aisulu - 2nd year student of the Faculty of Pharmacy of KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov

16 Tolerance is a basis of students’ collective 

Slyamkhanova Saltanat - 2nd year student faculty of pharmacy of KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov

17 My future profession is a doctor

Fedyanina Elida - medical prophylactic faculty, 3d course of KazNMU named after S.D. 
Asfendiyarov.

18 What kind of person are we? What kind of person are we to be?

Borash Dina - General Medicine faculty, 4th course of KazNMU named after S.D. As-
fendiyarov.

19 Humanism as a key value orientation of the future physician 

Erbulekova Ainagul - General Medicine faculty, 3d course of KazNMU named after S.D. 
Asfendiyarov

20 About measures of prevention students’ spiritlessness  
Kenzhebek Aygerim - General Medicine faculty, 2nd course of KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov

Interactive playground. Discussion.  
16.50-17.00 Adoption of a resolution
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ROUNDTABLE  
“FORMATION OF THE LANGUAGE COMPETENCE OF STUDENTS AND 

TEACHERS IN THE REALIZATION OF TRILINGUAL TRAINING PROGRAM”  

Moderators: 
• Slavko E.A. - deputy director of Department of academic work of KazNMU named 

after  S.D. Asfendiyarov 
• Begadilova T.S. - acting dean of “Public Health” faculty  

Key reports: 
• «Policy for Development of KazNMU Trilingual teaching: experience, achieve-

ments and professional language learning perspectives” 
Buligin K.A. - associate Professor of Biochemistry chair of KazNMU named after S.D. 
Asfendiyarov, 

• “Trilingual teaching as one of conditions of training highly qualified specialists”
Toleyeva N.A. – director of Center for Language Training of KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov 

Interactive playground. Discussion.  
16.50-17.00 Adoption of a resolution  

ROUND TABLE  
“CONDITIONS OF FORMING COMPETENCE OF STUDENTS” 

 
Moderators: 

• Dzhumasheva R.T. - dean of the Faculty of General Medicine of KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov 

• Katarbayev A.K. - director of the Educational Department of Pediatrics of KazNMU 
named after S.D. Asfendiyarov 

1 Key report: «Problems of forming communicative competence»  
Asimov M.A., Madalieva S.H., Fomenko T.V. - chair of communication skills, the basis 
of psychotherapy, general and medical psychology, Center for Communication skills of 
KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

2 The use of standardized patients in the process of interactive learning of medical 
students” 
Doschanov D.H. - chair of communication skills, the basis of psychotherapy, general and 
medical psychology of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

3 Problems of forming communicative skills in pediatrician practice  
Bagiyarova F.A. - chair of communication skills, the basis of psychotherapy, general and 
medical psychology of  KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

4 Teaching Physician Communicative Skills through Hybrid and Distributed Learning
PhD W. Hanclovsky, Davletbakova A.Sh. - assistant of the chair of communication skills, 
the basis of psychotherapy, general and medical psychology of KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov
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5 Methods and tools of the communicative competence assessment  
Doschanov D.H. - center of communicative skills of KazNMU named after S.D. As-
fendiyarov

Interactive playground. Discussion.  
16.50-17.00 Adoption of a resolution  

 
ROUND TABLE  

   “SIMULATION TEACHING METHODS: EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR 
THE CHAIR” INTRODUCTION TO THE CLINIC AND THE COURSE “NURSING 

BUSINESS”

 Moderators: 
• Isina Z.B. - director of the Center of practical skills of KazNMU named after S.D. As-

fendiyarov 
• Orazbakova G.O. - head of the department “Introduction to the clinic and the course 

“Nursing business” of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov 

Key reports: 

1 Organization of teaching practice at the 4 course of General Medicine faculty in 
pediatrics and ways of its improvement  
Shorina E.N. – chair of internship and residency in pediatrics № 2 KazNMU named 
after S.D. Asfendiyarov

2 Simulation methods in medical education: learning and assessment  
Isina Z.B. - director of CPS of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

3 Simulation training methods: experience and prospects of development at the De-
partment of “Introduction to the clinic and the course” Nursing Business” 
Kusherbayeva E.Sh. – chair of «Introduction to the clinic and the course» Nursing Busi-
ness» of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov 

Interactive playground. Discussion 
16.50-17.00 Adoption of a resolution  
 

ROUND TABLE  
“IMPORTANCE OF TEACHING TROPICAL DISEASES”  

Moderator: 
• Shopayeva G.A. - MD, prof. department of infectious and tropical diseases  chair of 

KazNMU named after S.D. Asfendiyarov 

Key reports: 
• «Relevance of teaching Tropical Diseases» 

Duisenova A.K., Shopayeva G.A., Sadykova A.M. – chair of infectious and tropical 
diseases of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov 
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• «Presentation of the textbook “Tropical diseases” and the elective course “Imported 
tropical diseases” 
Duisenova A.K., Seydulaeva L.B., Sadykova A.M. – chair of infectious and tropical 
diseases of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov 

Interactive playground. Discussion.  
16.50-17.00 Adoption of a resolution

Second Day, May 24, 2014

Plenary session  
“MODEL OF MEDICAL EDUCATION OF KazNMU 

NAMED AFTER S.D. ASFENDIYAROV: EXPERIENCE AND PROSPECTS 
OF STUDENTS’ POTENTIAL DEVELOPMENT” 

Chairman:  
Akanov A.A. - rector of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov 
9.30 Opening of the conference  
 
Welcoming speeches: 

• Sharmanov T.Sh. -  academician of NAS RK, RAMS, Chairman of the Supervisory 
Board of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

Moderators: 
• Sharmanov T.Sh. - academician of NAS RK, RAMS, Chairman of the Supervisory 

Board of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov
• Orville Adams - Master of Economics, Adjunct Professor, University of Ottawa depart-

ment of epidemiology and health service area (Canada)  

9.50 Key report:

Results of implementation of KazNMU model of medical education for the period 
of 2010-2013 and prospects of development

Akanov A.A - rector of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov
10.10    Model formation of graduate KazNMU: status and prospects 

Tulebayev K.A. - vice-rector for educational work of KazNMU named after S.D. As-
fendiyarov

10.20 Integration of science and education-step to innovative university  
Ramazanova B.A. - vice-rector for research and innovation projects of KazNMU named 
after S.D. Asfendiyarov

10.30 Approaches to the implementation of the principle of “teaching through research”  
Meirmanov S.K., PhD - associate professor, Rittsumeykan Asian Pacific University, 
chair of Health Management (Beppu, Japan) 

10.40 Educating Health    Professionals for the Kazakhstan Health Care System.

Orville Adams - MA in Economics, Adjunct Professor, University of Ottawa, depart-
ment of epidemiology and health service area (Canada)
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10.50 New educational technology training and monitoring students’ educational 
achievements 

Avanessov V.S. - doctor of pedagogical sciences, Professor, Chief editor of the Russian 
scientific-methodical journal «Pedagogical measurement» of publishing house «Peo-
ple’s Education» (Russia) 

11.00 Module teaching at post - baccalaureate level in the system of credit and credit 
units: problems and Prospects  

Balmukhanova A.V. - director of the Graduate School of Medicine of KazNMU named 
after S.D. Asfendiyarov

11.10 Organizational and economic aspects and perspectives of teaching students by 
specialty “Pharmacist cosmetologist” 

Khimenko S.V. - candidate of pharmaceutical sciences, associate professor - chair of 
Organization, Economics of Pharmacy National University of Pharmacy, (Kharkov, 
Ukraine) 

11.20 System of language training at Kazakh-British Technical University: working ex-
perience in the polylingual conditions

Abdygapparova S.K. - PhD, ass. prof. International School of Economics and Social 
Sciences KBTU; Nurshataeva A.B., Phd. - head of  languages department of KBTU   
(Kazakhstan) 

11.30 Prospects for the development of distance learning technologies in medical educa-
tion (in KazNMU named after S.D. Asfendiyarov) 

Darmenov O.K. - director of the Institute for Post-Graduate Training of KazNMU 
named after S.D. Asfendiyarov; co-speaker Hadjieva A.B. - director of Educational 
Department of Distance Learning Technologies

11.40 Status and prospects of nursing business in the Republic of Kazakhstan  
Seidumanov S.T. - director of the RepublicanMedical College (Kazakhstan) 

Interactive playground. Discussion.  
11.50-12.00 Adoption of a resolution

SECTION: “MODEL OF MEDICAL EDUCATION OF KazNMU: EXPERIENCE AND 
PROSPECTS OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE GRADUATE”  

Time limit on speeches 7-10 minutes  
 
Moderators: 

• Tulebayev K.A. – vice rector for educational work of KazNMU named after S.D. As-
fendiyarov 

• Orville Adams - Master of Economics, Adjunct Professor, University of Ottawa depart-
ment of epidemiology and health service area (Canada)  
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1 Key report: 

«System modernization of university education» 

Abirova M.A. - director of the Department of academic work of KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov; Slavko E.A. - vice director of the Department of Academic work of 
KazNMU

2 Competence-oriented training of obstetricians and gynecologists in the United States 

Jerome F. Strauss - MD, PhD, Professor, Dean of the School of Medicine, Virginia Com-
monwealth University (Richmond, USA) 

3 Integration of public health the conditions of medical school

Casey Bradley - PhD, Professor, head of Department «Health policy and research» (USA) 
4 Implementation of distance learning in additional vocational education

Darmenov O.K. - director of the Institute of Postgraduate training of  KazNMU named 
after S.D. Asfendiyarov

5 Implementation of the competence approach in the training of doctors of forensic 
experts 

Romanenko G.H. - head of Educational Studies of Postgraduate Education, PhD, Asso-
ciate Professor, Federal State Institution of the Russian Federation «Russian Centre for 
forensic examination» of the Ministry of Health of the Russian Federation

6 Experience of international cooperation for the preparation of distance learning 
courses in additional professional education

Nugmanova J.S. - head of module «HIV infection and infection control» of KazNMU 
named after S.D. Asfendiyarov

7 Actual problems of training intern-dentists, ways of solutions 

Zhartybayev R.N., Iskakova M.K., Ibragimova R.S. -  chair of internship in dentistry of 
KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

8 Integrated education in medicine

Esenzhanova G.M. - head of  propaedeutics of internal diseases of KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov

9 Formation of legal competence of graduates of the medical school 

Ispaeva G.B. - head of module «Medical Law with the basis in health care legislation» of 
KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

10 Intensification of training in the conditions of the credit system 

Ablayev J.A. - head of endocrinology chair, Sadykova S.S., director of Training depart-
ment of ID № 2 of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

11 Problems of training and methodological support of modern medical education 

Vansvanov M.I., Mirzakulova U.R., Rusanov V.P. - module of propaedeutics of surgical 
dentistry of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov
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12 Activation of cognitive activity of students 

Karlova E.K., Nechepurenko E.V., Almabekova A.A. - chair of chemistry of KazNMU 
named after S.D. Asfendiyarov

13 Using interactive methods in a module system of teaching 

Baizhanova N.S., Khasenova K.H., Rosliakova E.M., Biserova A.G. - module of normal 
physiology of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

14 Principles for the development of joint educational programs with universities - partners 

Datkhaev U.M. - dean of the Faculty of Pharmacy; Ustenova G.O. - director of the Teach-
ing Department of Pharmacy; Sakipova Z.B. – head of module of «pharmacist technolo-
gist» of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

15 Interactive teaching methods in an internship 

Kurmanova G.M., Sadykova S.S. - department of internship and residency in therapy № 1 
of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

16 Integration of general medical and dental disciplines in the training of general prac-
titioners of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov 

Ermukhanova G.T., Esіm A.Zh., Kabulbekov A.A., Kamieva Z.R. - module of pediatric 
dentistry of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

Interactive playground. Discussion.  
15.50-16.00 Adoption of a resolution.  

 
CONFERENCE: “MODERN APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF 

EDUCATIONAL PROCESS ON CREDIT TECHNOLOGY OF TEACHING AT THE 
PHARMACEUTICAL FACULTY”  

Time limit on speeches 15 min. 
Moderators: 

• Datkhaev U.M. - dean of the Faculty of Pharmacy, 
• Ustenova G.O. - director of the Educational Department of Pharmacy

1 Integration of teaching “Technology of medicines” in KazNMU named after S.D. As-
fendiyarov and European universities – partners  

Sakipova Z.B.- module of «pharmacist technologist» of KazNMU, M. Zemlichka - profes-
sor at the University of Veterinary and Pharmacy (Czech Republic) 

2 To the problem of the organization of the scientific educational process at the gradu-
ate level in the field of “Pharmacy” and pharmaceutical production

Abdullabekova R.M., Tankibayeva N.U. – a course of medical rehabilitation and sports 
medicine of the Faculty of Continuing Professional Education of KarGMU (Karaganda)

3 Visiting professors’ experiences at the module of «Pharmacist - Analyst»  
Omarova R.A., Kunanbayeva G.S. - module of «Pharmacist - Analyst» of KazNMU named 
after S.D. Asfendiyarov
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4 Effective training on: «Pharmacognosy» and «Botany» in KazNMU named after S.D. 
Asfendiyarov 

Sayakova G.M. - module of «pharmacist-pharmacognosist», KazNMU named after S.D. 
Asfendiyarov

5 Analysis of  “Toxicological Chemistry “ teaching at the module of pharmacist toxicologist  
Bayzoldanov T.B. - module of «Pharmacist and toxicologist» of  KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov, Juravel I.A. – head of toxicological chemistry chair, professor at the 
National University of Pharmacy (Kharkov, Ukraine) 

6 Фармация» мамандығы бойынша тәжірибелік дағдылар орталығының 
жумысы туралы

Kozhanova K.K. - director of practical skills of Pharmacy center, KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov

7 Training for technologists in engineering on “Technology pharmaceutical produc-
tion” in the Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov

Dathayev U.M., Kukhtenko A.S., Sakipova Z.B., Saiko I.Bv., Eltebekova K., Gladuh E.V. 
- KazNMU named after S.D. Asfendiyarov; National Pharmaceutical University (Khar-
kov, Ukraine)

8 The role of communicative competence in the educational process 

Izatova A.E., module of pharmacology,  KazNMU named after S.D. Asfendiyarov
9 Activation of student’s cognitive activity by restructuring lecture courses in chemistry  

Balpanova D.T., A.K. Kusainova - module of «Pharmacist-toxicologist»; Chair of Chem-
istry, KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

10 New elective subjects “Technology of pharmaceutical production within the imple-
mentation of GMP in the educational process

Sakipova Z.B., Bisembayev E.M., Kukhtenko A.S., Aiupova R.B., Ibragimova L.N.< 
Karaubayeva A. - KazNMU named after S.D. Asfendiyarov; National Pharmaceutical 
University (Kharkov, Ukraine)

Interactive playground. Discussion.  
15.50-16.00 Adoption of a resolution  

 
RESEARCH AND EDUCATION CONFERENCE: “ROLE OF MEDICAL 

EDUCATION MODELS IN TRAINING FOR PEDIATRICIAN IN MODERN 
CONDITIONS”  

Moderators: 
• Katarbayev A.K. - director of the Training Department of Pediatrics, KazNMU named 

after  S.D. Asfendiyarov 
• Bozhbanbayeva N.S. - associate professor of neonatology, KazNMU named after S.D. 

Asfendiyarov
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1 Formation of professional competences of resident graduates on training of direction 
neonatologists 
Bozhbanbayeva N.S., Amantaeva M.E., Turkestanova A.A.- chair of neonatology, Ka-
zNMU named after  S.D. Asfendiyarov

2 Improving approaches to teaching students at the faculty of «General Medicine» on 
training for pediatricians 
Esenova S.A., Urstemova K.K. - chair of neonatology, KazNMU named after S.D. As-
fendiyarov

3 Differentiated approach to the choice of interactive methods of teaching students 
Kuttykuzhanova G.G. -  chair of pediatric infectious diseases, KazNMU named after S.D. 
Asfendiyarov

4 Training experience through research at the Chair of Pediatric Infectious Diseases 
Onalbayeva G.J. chair of Pediatric Infectious Diseases, KazNMU named after S.D. As-
fendiyarov

5 Experience in organizing training at the Department of Pediatrics with students 
performing research 
Nurgaliyeva J. J. - internship and residency in pediatrics № 2 KazNMU them. SD 
Asfendiyarov

6 Methods of training for pediatric interns of three lingual education at the chair 
Kurmanbekova S.K. - chair of internship and residency in pediatrics № 2, KazNMU named 
after  S.D. Asfendiyarov

7 Competent oriented approach in creating educational trajectory of pediatricians 
Ramazanova Sh.Kh., Davletgildeeva Z.G.,  Kosherbekov E.T. - chair of internship and 
residency in pediatrics № 1 KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

8 Simulation technology in the formation of competencies of interns pediatricians 
Ramazanova Sh.Kh.,  Davletgildeeva Z.G.,  Kosherbekov E.T.,, Choi S., Kenembaeva 
N.U. - chair of internship and residency in pediatrics № 1 KazNMU named after  S.D. 
Asfendiyarov

9 Problematic lectures - one of the forms of active training methods of resident on 
«children’s diseases» 
Davletgildeeva Z.G.,  Ramazanova Sh.Kh., Ispulaeva S.H. - chair of internship and resi-
dency in pediatrics № 1 KazNMU named after  .S.D Asfendiyarov

10 Research activities of interns pediatricians and its role in the formation of profes-
sional competence 
Choi S., Ramazanova Sh.Kh. Davletgildeeva Z.G., Kosherbekov E.T.-chair of internship 
and residency in pediatrics №1, KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

11 Developing student’s clinical thinking in teaching discipline “Children’s diseases”  
Ksetayeva G.K. -chair of children’s diseases № 1 of KazNMU named after S.D. Asfendi-
yarov

12 Use  of innovative technologies for the development of professional students’ com-
petences
Azhakhmetova M.Z., Mambetova I.Z. Zulazhy A., Isayev K.K. - chair of outpatient 
pediatrics; Chair of internship and residency. GP№1,  KazNMU named after  S.D. 
Asfendiyarov
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13 SRWS in modern concept of medical education 
Shim V.R., Sarbasova J.O., Smagulova A.B. - chair of outpatient pediatrics, KazNMU 
named after  S.D. Asfendiyarov

14 Issues, problems, solutions on training for doctors - pediatricians in modern condi-
tions 
Katarbayev A.K. - director of the training department of pediatrics, KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov

Poster presentations

1

Improving the quality of education and motivation skills on acquisition «neonatolo-
gist» specialty at the City Center of Perinatology and Paediatric Cardiac Surgery

Mustafazade T.Sh., Amantaeva M.E. - chair of neonatology, KazNMU named after S.D. 
Asfendiyarov

2 Innovative educational methods in teaching residents 

Ramazanova Sh.Kh. Davletgildeeva Z.G. Ispulaeva S.H. - chair of internship and resi-
dency in pediatrics № 1 KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

3 Experience of using «key case histories» in training interns pediatricians 

Ramazanova Sh.Kh., Davletgildeeva Z.G., Choi S., Zhunusova A. - chair of internship 
and residency in pediatrics №1 KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

4 Application experience in using of innovative techniques «Graphic Organizer» in 
teaching «Children’s diseases» 

Nurgaliyeva Zh.Zh., Kanagatova G.M.,  Kaynazarova S.E. - chair of internship and resi-
dency in pediatrics № 2, KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

5 Training for general practitioners as a base component of TMNA 

Isayeva K.K. - chair of internship and residency of GP № 1, KazNMU named after S.D. 
Asfendiyarov

6 Using innovative methods in teaching interns 

Katarbaev A.K.- chair of pediatric infectious diseases; Isaeva K.K.- chair of internship 
and residency of GP № 1,  KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

Interactive playground. Discussion.  
15.50-16.00 Adoption of a resolution  
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SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE “INTEGRATION OF PRACTICAL 
HEALTH AND EDUCATION – SOLVING TOPICAL ISSUES OF DERMATOLOGY. 

SYMPTOMS OF RARE DERMATOSES» 

 Time limit on speeches 7-10 minutes  
 
Moderators: 

• Nurusheva S.F. - prof., head of  dermatovenerology module, KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov 

• Esengarayeva Z.B. - prof., Research Institute of skin and venereal diseases of MHC 
RK

Welcoming speech: 

• Ramazanova B.A. – vice rector on Research work, KazNMU named after S.D. 
Asfendiyarov 

• Keshilev  Z.B. - academician of Clinical and Fundamental Medicine, National 
Academy of Sciences of Kazakhstan, Doctor of Medical Sciences

1 Main results, problems and achievements of Dermatology and Venereology  
Eshimov U.E. - director of the Research Institute of Skin and Venereal MHC RK

2 Differential diagnosis of primary cutaneous affect  
Duysenova A.K. - head of infectious and tropical diseases, KazNMU named after S.D. 
Asfendiyarov

3 Prospects for the development of medical tourism  
Seytakynova S.S. - chief physician of the City SV clinic in Almaty

4 Food allergy. Atopic dermatitis  
Ispayeva J.B. - head of  allergy module of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

5 Alopecia areata, modern methods of diagnosis and treatment  
Zhumatova G.B. - MD, director of «Aru-med» center

6 Organization of social and psychological support to patients suffering from der-
matoses  
Asimov, M.A. – director of Center for Communication Skills, KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov

Coffee Break
Demonstration of clinical cases, Case-study 

7 Abilkasimova G.E. - deputy director of Research Institute of Skin and Venereal Dis-
eases

8 Sagidoldina L.K. - module of dermatovenerology, KazNMU named after S.D. Asfendi-
yarov

9 Itemirova A.O. – doctor-dermatovenereologist, Research Institute of skin and venereal 
Diseases

10 Saylauova K.S. - MD, Ph.D., associate professor, «Eurasia» medical center
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11 Shortanbayeva Zh.A. - module of dermatovenerology, KazNMU named after S.D. As-
fendiyarov

12 Ashueva Z.I. – doctor-dermatovenereologist, Research Institute on skin and venereal 
Diseases

13 Kabulbekova A.A. - head of the chair of dermatology and venereology and aesthetic 
medicine, KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

14 Dautalieva Zh. - module of dermatovenerology, resident of skin and venereal diseases, 
KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

15 Vyaltseva E. – doctor-dermatovenereologist, Clinic of innovative medicine
16 Sartayeva G.S. - module of dermatovenerology,  KazNMU named after S.D. Asfendi-

yarov,
17 Meirmanova G. - module of dermatovenerology, KazNMU named after S.D. Asfendi-

yarov, рesident – dermatovenereologist
18 Itemirova A.O. - doctor-dermatovenereologist, Research Institute of skin and venereal 

disease
19 Baev A.I. - senior scientific research worker, PhD, Research Institute of skin and vene-

real diseases
Poster presentation

1 Case Study  
Tolybekova A.A., Neumyvakina E.A., course of dermatovenerology of KRMU

 
ROUND TABLE

PROGRAM “STUDENTS’ SELF-MANAGEMENT: ISSUES AND PROSPECTS. 
ROLE OF MEDICAL YOUTH IN IMPLEMENTATION OF “KAZAKHSTAN 2050” 

STRATEGY”

Moderators: 
• Yernmenbayev Didar - head of youth organizations committee of Asfendiyarov KazNMU
• Baizakhanov Aslan – President of Kazakhstan National Medical Students’ Association, em-
ployee of chair of International Healthcare  

Key reports:

1 “Role of medical youth in implementation of “Kazakhstan-2050” strategy”  
Abdykadyrov Mazhit - president of LC of National Medical Students’ Association of 
KazNMU 

2 “Volunteering in healthcare”

Kulmagambetov Mukhit - vice –president on External Affairs of  National Medi-
cal Students’ Association  

3 “Active student is a future competitive medical specialist”

Baizakhanov Aslan - president of Kazakhstan National Medical  Students’ Association, 
employee of chair of International Healthcare 
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4 “Unity of Kazakhstan people as a key factor in implementation of Kazakh-
stan-2050 strategy”

Makhmadizoda Manizha - 3rd course student, stomatological
5 “Students’ self-management: issues and prospects”   

Borikhan Yerbolat - president of Students’ Government of Asfendiyarov KazNMU

Interactive playground. Discussion.  
15.50-16.00 Adoption of a resolution  

POSTER SESSION  
“FORMATION OF  SELF-DEVELOPMENT COMPETENCE OF STUDENTS 

THROUGH  VARIOUS FORMS OF TRAINING”  

Head of the session:  
• Esenkulova S.A. - director of Surgery Department 

1 Innovative methods of teaching as a factor enhancing students’ independent 
work at the Department of Pharmacology GM 

Pichkhadze G.M. – head of the chair, Kadyrova D.M., Kim I.I.; chair of Pharmacol-
ogy, KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

2 С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Валеология пәнінің бүгіні мен болашағы

Ayhozhaeva M.T., Raisov T.K.,, Abisheva Z.S., Iskakova U.B., Ismagulova T.M., Asan 
G.K. - module of valeology, KazNMU named after S.D. Asfendiyarov 

3 Experience of implementation of educational technology in PBL TBL on «Propedeu-
tics of therapeutic stomatology 

Bayahmetova A.A. - module of propaedeutics of therapeutic stomatology,  KazNMU 
named after S.D. Asfendiyarov

4 Organization of SSWS at the Department of Ophthalmology  

Aubakirova A.Zh., Utelbaeyva Z.T., Uldanov O.G. - chair of ophthalmology, KazNMU 
named after S.D. Asfendiyarov

5 Analysis of the clinical situation with the uncertainty of baseline data as a form of 
activation of SSWP in students – stomatologists.

Baskakova I.V., Smagulova Ye.N. - module of therapeutic dentistry propaedeutics, S.D. 
Asfendiyarov KazNMU. 

6 «Case-study» in teaching children therapeutic stomatology

Rysbayeva Zh.I., Karkimbayeva G.A. - module of children’s propaedeutics KazNMU 
named after S.D. Asfendiyarov

7 CBL in teaching orthodontics 

Ruzdenova A.S., Dosberdiyeva G.T. - KazNMU named after S.D. Asfendiyarov
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8 Solving clinical situation by writing “Algorithm of XCTD description in orthodon-
tics clinic”

Sharipova S.K., Ruzdenova A.S., Dosberdiyeva G.T. - S.D. - KazNMU named after S.D. 
Asfendiyarov

9 Method of interactive teaching: method of “Case study”

Akymzhanova L.Zh. – module of surgical stomatology KazNMU named after S.D. As-
fendiyarov

10 Early diagnosis of infectious diseases in conditions of PHC

Duisenova A.E., Seidullayeva L.B., Egemberdiyeva R. A., Baikhozhayeva R.Zh. – chair 
of infectious and tropical diseases KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

11 Early diagnosis of infectious diseases in conditions of PHC

Duisenova A.K. – head of chair of infectious and tropical diseases of S.D. Asfendiyarov 
KazNMU

12 Using practical skills Centre on module of propedeutics of orthopedic stomatology

Esirkepov A.A., Tebenova G.M., Safarov T.S. – module of orthopedic stomatology of 
KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

13 Education through research. Differentiated diagnosis of meningeal syndrome

Duisenova A.K., Shopayeva G.A., Tukhanova N., Kolesnikova P. – chair of infectious 
and tropical diseases KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

14 Practice of conducting independent work of students under guidance of teachers at 
the module

Rysbayeva Zh.I., Karkimbayeva G.A.- module of propedeutics of children stomatology 
KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

15 IWS. Tactics of a doctor at suspection of dangerous infections (plague)

Shokalakova A.K., Sadykova A.M., Utaganov B.K. – chair of infectious and tropical dis-
eases KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

16 Algorhythm of description of orthodontic equipment (construction)

Sharipova S.K., Dosberdiyeva G.T., Ruzdenova A.S. – module of propedeutics of chil-
dren stomatology and orthodontia KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

17 Features of independent work of students at providing professional-teaching at the 
lessons of Russian language

Kokenova Z.K. – chair of Russian language KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

18 Student’s research work management at the chair of ophthalmology

Aubakirova A.Zh., Utelbayeva Z.T., Ismailova S.K. - chair of ophthalmology KazNMU 
named after S.D. Asfendiyarov  
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WEB-BOARD  
“MODEL OF MEDICAL EDUCATION OF S.D. ASFENDIYAROV KAZAKH 
NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY: EXPERIENCE AND PROSPECTS OF 

STUDENTS BUILDING DEVELOPMENT “
 

Thematic reports are available on the conference website KazNMU: www.kaznmu.kz

1 Experience of forming self-improvement at the of Chair of General Immunology
Bizhigitova B.B.,  S.D.Asfendiyarov KazNMU - chair of general immunology 

2 Update educational technology in teaching molecular biology and genetics
Kuandykov E.U, Almukhambetova S.K., Nurtayev K.S., Kashaganova Zh.A. - chair of 
Molecular Biology and Genetics S.D.Asfendiyarov KazNMU

3 Development and application of flip-charts on the interactive whiteboard to improve 
the efficacy of teaching anatomy 
Tazhimetov B.M., Baygamyssova D.S., Zholdybayeva A.A., Dossayev T.M. - chair of hu-
man anatomy of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

4 Organization of KazNMU Anatomy Chair’s activity during the transition to credit-
modular technology 
Dossayev T.M., S.N. Romaniuk, Akhmad N.S., Dakenova K.T., Omarbekova F.S. - chair of 
human anatomy of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

5 Application of new innovative technologies in the educational process at a module of 
human anatomy 
Dyusembayeva A.T., Issabekova U.A., Abilova A.A., Mukanova S.M. - module of human  
anatomy of KazNMU named after S.D.Asfendiyarov

6 Teaching relevant sections of histology at the stomatological faculty of KazNMU 
Yui R.I., Yergazina M.Zh., Aypova Zh.O. - chair of histology of KazNMU named after 
S.D.Asfendiyarov 

7 The use of case study method by the 3-d course medical students of specialty «General 
Medicine» at the practical lessons on private histology
Mulkibayeva Sh.Sh.,Tussupova N.M. - module of histology of KazNMU named after 
S.D.Asfendiyarov.

8 Modern trends in teaching clinical anatomy and operative surgery 
Idrissov A.A., Tkachenko N.L. - chair of clinical anatomy and Operative Surgery of Ka-
zNMU named after S.D.Asfendiyarov 

9 Using “INSERT» technique in the educational process at the Chair of Pathological 
Anatomy 
Sapargaliyeva A.D. - chair of pathological anatomy of  KazNMU named after 
S.D.Asfendiyarov 

10 Role of human anatomy in forming clinical thinking 
Zhanybekov D.E., Dossayev T.M. - chair of human anatomy of KazNMU named after 
S.D.Asfendiyarov 

11 Improving level of lectures on orthodontics, aimed to form competences in under-
graduates. 
Telebayeva G.T. - module of pediatric dentistry propaedeutics and orthodontics of Ka-
zNMU named after S.D.Asfendiyarov. 

12 Analysis of distractors in the test tasks: 
Rysbayeva Zh.I., Karkimbayeva G.A., Duisenbiyeva G.A. - KazNMU named after 
S.D.Asfendiyarov. 
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13 Integration of stomatology and pediatrics in the training a doctor-stomatologist of 
general practice 
Yermukhanova G.T., Yessіm A.ZH., Kabulbekov A.A., Kamiyeva Z.R. - module of chil-
dren’s stomatology, KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

14 Typical errors in preparing MSQ test tasks.
Kurmanova G.M. - hair of internship and residency on therapy №1 of KazNMU named 
after S.D. Asfendiyarov. 

15 Implementation of the results of «Visiting Professor» program on  pathophysiology
Tolepbergenova M.Zh. - module of  pathophysiology of  KazNMU named after S.D. As-
fendiyarov 

16 Activation of SSWS at the chair of biochemistry
Kirgizbayeva A.A., Sharipov K.O., Bulygin K.A. – chair of Biochemistry of KazNMU 
named after S.D. Asfendiyarov .

17 Module teaching system - experience and prospects 
Rosliakova E.M., Bisserova A.G., Khassenova K.Kh., Baybolatova L.M., Igibayeva A.S. - 
module of human physiology of KazNMU named after S.D.Asfendiyarov 

18 Experience and prospects of implementation of innovative methods in the educational 
process
Bisserova A.G., Baybolatova L.M., Rosliakova E.M., Baizhanova N.S., Shaykhynbekova 
R.M. - module of human physiology of KazNMU named after S.D.Asfendiyarov 

19 Interactive methods of teaching doctors - interns for forming self-development com-
petence 
Karibayeva D.O., Akazhanov N.A. - chair of  PMUA of KazNMU named after 
S.D.Asfendiyarov 

20 Experimental studies in surgery - an effective method of teaching students
Mukanov M.U., Kuramyssov E.A., Kushekbayev M.N., Kanybekov  A.K. - chair of gen-
eral surgery of KazNMU named after S.D.Asfendiyarov 

21 Improving the efficiency of teacher-student relationships
Sokolov A.D. - chair of human physiology of KazNMU named after S.D.Asfendiyarov

22 Innovative methods of teaching students 
Makhambetova M.B., Ryspekova Sh.O. - chair of human physiology of KazNMU named 
after S.D.Asfendiyarov 

23 Introduction of innovative technologies in the educational process at the faculty chairs
Beisebayev U.T., Mustafina K.K., Dzhumasheva R.T. - directors of educational depart-
ments, a dean of «General Medicine» faculty of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

24 Innovative work-outs of lectures on orthodontics 
Telebayeva G.T. - module of pediatric dentistry propaedeutics and orthodontics of Ka-
zNMU named after S.D. Asfendiyarov 

25 The main methodical approaches to the implementation of the Bologna process prin-
ciples at the chair of labour hygiene 
Toguzbayeva K.K., Myrzakhmetova Sh.K., Seiduanova L.B., Niyazbekova L.S., Zhuni-
stayev D.D. - chair of Labour Hygiene (Occupational Health) of KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov

26 Independent work of students as a stage in intensification of training future doctors
Sokolov A.D., Zhumakova T.A. - chair of normal physiology of KazNMU named after 
S.D. Asfendiyarov

27 Innovative technologies in teaching surgical elective disciplines
Zhantleu E.B. – surgeon – resident of the 3rd year,  chair of surgical diseases of KazNMU 
named after S.D. Asfendiyarov
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ORGANIZING COMMITTEE: 
 
Chairman:  
Akanov A.A. - rector of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov 
Deputy-Chairman:  
Tulebayev K.A. – vice rector on educational work of KazNMU named after S.D. Asfendiyarov 
 
Members of the organizing committee:  
1. Ainabekova P.D. – vice rector on Economic Affairs  
2. Abirova M.A. - Director of the DAW  
3. Sarsenbayeva S.S .- Deputy Director of the Institute of the Development  
4. Slavko Ye.A. - Deputy Director of DAW  
5. Datkhayev U.M. - Dean of the Faculty of Pharmacy, the chairman of the trade union com-
mittee  
6. Dzhumasheva R.T. - Dean of the Faculty of General Medicine  
7. Amantai B.A. - Dean of the Stomatological Faculty  
8. Begadilova T.S. - Dean of the Faculty of Public Health  
9. Ivanchenko N.N. - Dean of the Faculty of Foreign Students  
10. Kamaliyev M.A .- Director of Educational Department of Public Health  
11. Katarbayev A.K. - Director of Educational Department of Pediatrics  
12. Yessenkulova S.A. - Director of Educational Department of Surgery  
13. Ustenova G.O. - Director of Educational Department of Pharmacology  
14. Beisebayeva U.T. - Director of Educational Department of  Inner Diseases №1
15. Sadykova S.S. - Director of Educational Department of Inner diseases№2
16. Mustafina K.K. - Director of “Lifescience” Educational Department  
17. Nagaybayeva Z.A .- Director of Educational Department of General educational disciplines  
18. Altayeva A.Z. - Director of Educational Department of morphological disciplines 
19. Abdrazakov Ye.N. - Director of Educational Department of stomatology 
20. Shadikov Ye.M. - Director of IT-technologies  
21. Hadzhiyeva A.B. - Director of Educational Department of Distance Learning Technologies  
22. Toleyeva N.A. – Director of   Language Training Centre 
23. Shyngysbayev L.S. – Director of DDSCCS  
24. Sultanova M.T. - Head of the department on social-educational work  
25. Baskakova I.V. - Head of department of educational –methodic work 
26. Abdrasheva D.M. - Head of International department
27. Tian M.A. - Head of Press Service  
28. Bopanova A.O. – Head of office registrar
29. Kuangaliyeva K.E. - Head of OP and CAW  
30. Suleimenova O.Ya. - Head of the Chair of Foreign Languages  
31. Suatay S.K .- Head of the Chair of  Kazakh language  
32. Bulygin K.A. - Assistant Professor of Biochemistry chair 
33. Sarbassova Zh.O. - testologists group leader 
34. Izbassarova G.K. - DAW senior methodist  
35. Skakova U.T. - Deputy. Dean of Pharmacy Faculty 
36. Karzhaubayeva A.M. – Methodist of  MAQE and DIR Centre 
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ПРОГРАММА
научно-практической конференции 

с международным участием
«МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА: 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА», 

посвященная 125-летию С.Д. АСФЕНДИЯРОВА
23-24 мая 2014 года
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Уважаемые коллеги, гости конференции, наши партнеры! 

В Послании Президента Республики Казах-
стан - Лидера нации Нурсултана  Назарбаева на-
роду Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: 
новый политический курс состоявшегося госу-
дарства» было определено несколько ключевых 
векторов долгосрочного развития Казахстана, од-
ним из которых является развитие знаний и про-
фессиональных навыков граждан. 

Общей целью  образовательных реформ  в 
Казахстане является адаптация системы образо-
вания к новой социально-экономической  среде, 

следовательно, образование в течение всей жизни должно стать образом мышления на-
ших граждан.

Одной из традиций Казахского национального медицинского университета стало об-
суждение на ежегодной Майской конференции достижений, проблем и определение пер-
спектив развития медицинского образования, как в Университете, так и в Казахстане в 
целом.

На конференции преподаватели нашего Университета делятся с коллегами из других 
вузов Республики Казахстан, СНГ  и дальнего зарубежья опытом реализации Модели ме-
дицинского образования КазНМУ и  результатами внедрения кредитной технологии об-
учения.  

С 2009 года успешно реализуется Модель медицинского образования (Свидетельство о 
государственной регистрации на объект авторского права № 266 от 28 февраля 2012 года) 
разработанная профессорско-преподавательским составом КазНМУ. 

Сегодня мы можем говорить, что Модель полностью внедрена на уровне бакалавриата, 
и в настоящий момент  перед нами стоит задача реализовать Модель на постдипломном 
уровне.

В КазНМУ впервые в Казахстане учебный процесс на медицинских и фармацевтиче-
ских специальностях  организован  по кредитной технологии обучения.

Майская конференция 2014 года «Модель медицинского образования КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова: опыт и перспективы развития студенческого потенциала» приурочена к 
125-летнему юбилею первого ректора Университета - С.Д. Асфендиярова. 

На конференции планируется  обсудить итоги внедрения кредитной технологии обуче-
ния и компетентностно-ориентированной Модели медицинского образования, определить 
пути ее совершенствования, а также поделиться опытом оптимизации профессионально-
го становления, саморазвития и личностного роста обучающихся. 

Приветствуя участников, гостей, коллег, выпускников Университета от имени коллек-
тива Казахского национального медицинского университета, выражаю надежду, что рабо-
та нашей конференции будет  плодотворной и полезной. 

 Искренне ваш, А. Аканов, 
ректор КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Время День первый, 23 мая 2014 г. Место проведения

830-930 Регистрация участников конференции По месту проведения мероприя-
тия

Круглые столы:

930-1300

• Профессиональное развитие студента и фор-
мирование исследовательской компетенции Аудитория №2

• Роль Комитетов образовательных программ 
в реализации Модели медицинского образо-
вания КазНМУ: достижения, проблемы, пер-
спективы

Аудитория №4

• Оптимизация деятельности структурных под-
разделений через систему самоуправления Аудитория №6

Мастер-классы:

930-1300

• Проведение занятий методом TBL по теме: 
"Ишемическая болезнь сердца в практике 
врача ПМСП» 

Центр практических навыков 
КазНМУ

• Использование информационных технологий 
для интенсификации обучения   

Клиника внутренних болез-
ней (пр. Райымбека, 50-А), 
конференц-зал

• Создание электронных учебных пособий в 
формате HTML, EXE  

Библиотека КазНМУ,
интернет-зал 

1300-1400                                                Перерыв 

1400-1700

• Секционное заседание: «Формирование сре-
ды для самосовершенствования и саморазви-
тия студента вуза»

Зал Славы

Круглые столы

1400-1700

• Актуальные вопросы развития языковой ком-
петенции обучающихся и ППС в ходе реали-
зации программы трехъязычного обучения

Аудитория №2

• Условия формирования и развития коммуни-
кативной  компетенции обучающихся Аудитория №4

• Симуляционные методы обучения: опыт и 
перспективы развития на кафедре «Введение 
в клинику» и курсе «Сестринское дело» 

ГКБ № 7 (Калкаман),  конференц-
зал

• Актуальность преподавания тропических бо-
лезней

Городская клиническая инфекци-
онная больница имени И.С. Жеке-
новой 
(ул. Байзакова,  295), конференц-
зал

1700-1800

• Культурная программа:
спектакль  «Алдар косе» в постановке студен-
ческого театра КазНМУ им. С.Д. Асфендия-
рова

Театр «Concordia», 
(ул. Богенбай батыра 149, угол  
ул. Масанчи)
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Время День второй,  24 мая 2014 г. Место проведения 

830-930 Регистрация участников конференции

Театр «Concordia», (ул. Богенбай 
батыра 149, угол ул. Масанчи)

930-1200

• Пленарное заседание: «Модель медицин-
ского образования КазНМУ им. С.Д. Асфен-
диярова: опыт и перспективы развития сту-
денческого потенциала»

930-1200

• Постерная сессия: «Формирование компе-
тенции саморазвития через различные фор-
мы обучения»

• Выставка книг издательства «ГЭОТАР-КАЗ 
МЕДИА»

• Выставка книг издательства «ЭВЕРО»
• Выставка книг, изданных сотрудниками 

КазНМУ
1200-1300                              Перерыв на обед

1300- 1600

• Секционное заседание: «Модель медицин-
ского образования КазНМУ: опыт и перспек-
тивы развития профессиональной компетен-
ции выпускника»

Зал Славы

                                                   Научно-образовательные конференции:

1300-1600

• Современные  подходы к организации обра-
зовательного процесса   по кредитной тех-
нологии обучения на  фармацевтическом фа-
культете 

Аудитория №2

• Роль модели медицинского образования 
КазНМУ при подготовке педиатров в совре-
менных условиях Аудитория №4

• Интеграция практического здравоохранения 
и образования – решение актуальных вопро-
сов дерматологии. Проявления редких дерма-
тозов     

ЦПН (ул. Толе би, 88), 
конференц-зал

Круглый стол
• Проблемы и перспективы развития студен-

ческого самоуправления: роль медицинской 
молодежи в реализации стратегии «Казахстан 
2050»

Аудитория № 6

1600-1645 Подведение итогов конференции
Принятие резолюции Зал Славы

1645– 1700 Фотосессия Площадь Гиппократа

1700-1900 Весенний бал
Торжественный прием Площадь Гиппократа 
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День первый, 23 мая 2014 г.

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА И ФОРМИРОВАНИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ» 

Регламент выступлений: 10-15 минут

Модераторы:
• Рамазанова Б.А. - проректор по научной работе и инновационным проектам 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
• Мустафина К.К. - директор департамента «Life Science» КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова

1 Ключевой доклад: «Развитие научно-исследовательской компетенции в 
специальности «Общественное здравоохранение»
Камалиев М.А. - директор Учебного департамента общественного здравоохранения, 
Турдалиева Б.С. -  зав. кафедрой политики управления здравоохранением КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова

2 Новые пути развития фандрайзинга для научно-исследовательских работ в 
КазНМУ
Амирова А.М. - отдел менеджмента и инноваций НИР КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

3 Модель развития студенческой науки в КазНМУ
Нуралина М.Е.  - отдел менеджмента и инноваций НИР КазНМУ им С.Д. 
Асфендиярова

4 НИРС по анатомии как важный фактор формирования будущего врача
Жаныбеков Д.Е., Досаев Т.М. - кафедра нормальной анатомии КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

5 Научный потенциал студентов и пути его реализации на кафедре патофизиологии
Мырзагулова С.Е. – кафедра патологической физиологии КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

6 НИРС как одна из форм реализации обучения через исследование. Опыт 
кафедры
Исраилова Ш.В., Урумбаева К.У., Бисекенова А.Л. - кафедра микробиологии, 
вирусологии и иммунологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

7 Опыт и перспективы развития студенческого потенциала через исследование
Хасенова К.Х., Байжанова Н.С., Рослякова Е.М., Алипбекова А.С. - модуль 
нормальной физиологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

Диалоговая площадка. Дискуссия.
12.50 -13.00  Принятие резолюции.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«РОЛЬ КОМИТЕТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КазНМУ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

Модераторы:
• Баскакова И.В. -  начальник  отдела учебно-методической работы КазНМУ им. 

С.Д. Асфендиярова
• Бейсебаева У.Т. - директор учебного департамента внутренних болезней №1 КазН-

МУ им. С.Д. Асфендиярова
Ключевые доклады:

• Роль Комитетов образовательных программ в реализации новой модели меди-
цинского образования

Битанова Э.Ж. - председатель Комитета образовательных программ  Учебного департа-
мента «Life Science» КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

• Улучшение качества учебно-методической обеспеченности образовательного 
процесса

Зазулевская Л.Я. – заслуженный деятель науки РК, д.м.н., профессор модуля терапевтиче-
ской стоматологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

Диалоговая площадка. Дискуссия.
12.50-13.00 Принятие резолюции.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Модераторы:
• Тулебаев К.А. -  проректор по учебно-воспитательной работе КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова
• Абирова М.А.  - директор Департамента по академической работе КазНМУ им. 

С.Д. Асфендиярова
Ключевые доклады:

• Оптимизация деятельности структурных подразделений через систему само-
управления

Абирова М.А. - директор Департамента по академической работе КазНМУ им. С.Д. Ас-
фендиярова

• Самоуправление – креативный способ организации учебного процесса в усло-
виях кредитной системы

Аблаев Ж.А. -  зав. кафедрой эндокринологии, Бейсебаева У.Т. - директор Учебного депар-
тамента ВБ №1  КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова

Диалоговая площадка. Дискуссия.
12.50-13.00 Принятие резолюции.
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МАСТЕР-КЛАССЫ

1 Проведение практического занятия методом 
TBL по теме: «Ишемическая болезнь сердца 
в практике врача ПМСП»

Карибаева Д.О. -  доцент кафедры 
ПМСП КазНМУ им. С.Д. Асфенди-
ярова

2 Использование информационных техноло-
гий для интенсификации обучения

Аблаев Ж.А. -  зав. кафедрой эндо-
кринологии,  КазНМУ
им. С.Д. Асфендиярова

3 Создание электронных учебных пособий в 
формате HTML, EXE

Вансванов М. И. -  доцент модуля 
пропедевтики хирургической сто-
матологии КазНМУ
им. С.Д. Асфендиярова

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: «ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ДЛЯ 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТА ВУЗА»

Регламент выступлений 7-10 минут
Модераторы:

• Шынгысбаев Л.С.  - директор ДРСККС  КазНМУ  им. С.Д. Асфендиярова
• Асимов М.А.  - руководитель Центра коммуникативных навыков КазНМУ  им. С.Д. 

Асфендиярова

1 Формирование антикоррупционного мировоззрения в учебно-воспитатель-
ном процессе
Мустафина Ж.Г. - Советник  ректора КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

2 Развитие  студенческого самоуправления в ВУЗе
Юрковская  О.А.  - зам. декана ОМФ  ГМУ,  г.Семей

3 Университеттің тәрбие ісі және әлеуметтік қызметіндегі студенттердің өзін-өзі 
басқаруының рөлі
Нурмуханов А.А. - декан по делам молодежи, АО «Медицинский университет 
Астана» (Казахстан )

4 Студенттердің тұлғалық құзіреттерін қалыптастыру
Жандыбаева С. – ведущий специалист Департамента по воспитательной работе,  
КазНУ им. Аль-Фараби (Казахстан)

5 Медициналық жоғары оқу орнындағы тәрбие жұмысын ұйымдастырудың ба-
сты бағыттары
Калмаханбетова Б.Т. -  Казахстанско-Российский медицинский университет (Ка-
захстан)

6 Қыз шаңырақ шырақшысы
Жумабаева А. Қ.  - студентка 4 курса ЖенПУ.
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7 Формирование лидерских качеств будущего врача
Курбанова А.О. -  кафедра коммуникативных навыков, основ психотерапии, общей 
и медицинской психологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

8 Моделирование оптимальной среды для формирования личностного роста
Фоменко Т.В. -  Центр коммуникативных навыков КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

9 Самосовладание как одно из условий формирования личности
Асимов М.А. -   руководитель Центра коммуникативных навыков КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

10 Реализация студенческого патенциала в социально-культурной среде ВУЗа 
Шынгысбаев Л.С.  - директор ДРСККС  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

11 Тьюторство как новая практика реализации воспитательного процесса в 
КазНМУ
Султанова М.Т. - начальник УСВР КазНМУ  им. С.Д. Асфендиярова

12 Студенттердің бойында жана қазақстандық патриотизмді қалыптастыру
Рсалдина Г.Т. - кафедра истории РК и социально-гуманитарных дисциплин КазН-
МУ им. С.Д. Асфендиярова

13 О системе ценностных ориентаций студентов
Асембеков С.Б. -  УСВР КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

14 Студенттердің өзін-өзі басқару жүйесін дамытудың иновациялық әдістері
Оразаев Е. Т. -  УСВР КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

15 Студенттердің сана сезімін қалыптастыру
Орынбек Айсулу - студентка 2 курса фармацевтического факультета КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова

16 Толерантылық студенттер ұжымының ұйтқысы
Слямханова Салтанат - студентка 2 курса фармацевтическогоо факультета, КазН-
МУ им. С.Д. Асфендиярова

17 Менің ойымдағы келешек дәрігер бейнесі
Федянина Элида - студентка  3 курса факультета МПД КазНМУ им. С.Д. Асфенди-
ярова

18 Біз қандаймыз? Қандай болуымыз керек? 
Бораш Дина  - жалпы медицина факультеті 4 курс КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.

19 Гуманизм как ключевая ценностная ориентация будущего медика». Ербулеко-
ва Айнагуль  - студентка 3 курса факультета общей медицины  КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

20 О мерах предупреждения бездуховности студентов
Кенжебек Айгерим  -  студент  2 курса  факультета общей медицины  КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова

Диалоговая площадка. Дискуссия.
16.50 -17.00  Принятие резолюции.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ»

Модераторы:
• Славко Е.А. - зам. директора Департамента по академической работе КазНМУ им. 

С.Д. Асфендиярова
• Бегадилова Т.С. - и. о. декана факультета «Общественное здравоохранение»

Ключевые доклады:
• Политика развития трехъязычияв КазНМУ: опыт, достижения и перспекти-

вы обучения профессиональному языку
Булыгин К.А. - доцент кафедры биохимии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова,

• Трехъязычие как одно из условий подготовки высококвалифицированных 
специалистов

Толеева Н.А. - директор Центра языковой подготовки КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

Диалоговая площадка. Дискуссия.
Принятие резолюции.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ»

Модераторы:
• Джумашева Р.Т. - декан факультета общей медицины КазНМУ им. С.Д. Асфенди-

ярова
• Катарбаев А.К. - директор Учебного департамента педиатрии КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова

1 Ключевой доклад: Проблемы формирования коммуникативной компетенции
Асимов М.А., Мадалиева С.Х., Фоменко Т.В. - кафедра коммуникативных навыков, 
основ психотерапии, общей и медицинской психологии, Центр коммуникативных 
навыков КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

2 Использование стандартизированных пациентов  в процессе интерактивного 
обучения студентов-медиков
Дощанов Д.Х. - кафедра коммуникативных навыков, основ психотерапии, общей и 
медицинской психологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

3 Проблемы формирования коммуникативных навыков  в педиатрической 
практике
Багиярова Ф.А. - кафедра коммуникативных навыков, основ психотерапии, общей и 
медицинской психологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

4 Teaching Physician Communicative Skills through Hybrid and Distributed Learning
PhD W. Hanclovsky., Давлетбакова А.Ш. - ассистент  кафедры коммуникативных 
навыков, основ психотерапии, общей и медицинской психологии КазНМУ  им. С.Д. 
Асфендиярова
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5 Методы и инструменты оценки коммуникативной компетенции
Дощанов Д.Х. - Центр коммуникативных навыков КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

Диалоговая площадка. Дискуссия.
16.50-17.00  Принятие резолюции.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
  «СИМУЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ НА  КАФЕДРЕ «ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИКУ И КУРСЕ 
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

Модераторы:
• Исина З.Б. - директор Центра практических навыков КазНМУ им. С.Д. Асфенди-

ярова
• Оразбакова Г.О. -  зав. кафедрой «Введение в клинику и курс «Сестринское дело» 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

Ключевые доклады:
1 Организация УПП на 4 курсе ОМ по педиатрии и пути ее совершенствования

Шорина Е.Н. – кафедра интернатуры и резидентуры по педиатрии №2  КазНМУ  им. С.Д. 
Асфендиярова

2 Симуляционные методы в медицинском образовании: обучение и оценка
Исина З.Б. -  директор ЦПН КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

3 Симуляционные методы обучения: опыт и перспективы развития на кафедре 
«Введение в клинику и курс «Сестринское дело»
Кушербаева Е.Ш. - кафедра  «Введение в клинику и курс «Сестринское дело»
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

Диалоговая площадка. Дискуссия.
16.50 -17.00  Принятие резолюции.

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ТРОПИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ»

Модератор:
• Шопаева Г.А. - профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазН-

МУ им. С.Д. Асфендиярова

Ключевые доклады:
• Актуальность преподавания тропических болезней. 

Дуйсенова А.К., Шопаева Г.А., Садыкова А.М. - кафедра инфекционных и тропиче-
ских болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

• Презентация учебного пособия «Тропические болезни» и элективного курса 
«Завозные тропические болезни»
Дуйсенова А.К., Сейдулаева Л.Б., Садыкова А.М. - кафедра инфекционных и тро-
пических болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

Диалоговая площадка. Дискуссия.
16.50-17.00 Принятие резолюции.
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День второй, 24 мая 2014 г.

Пленарное заседание
«МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КазНМУ ИМ. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»

Председатель:
Аканов А.А. -  ректор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, д.м.н., профессор

9.30  Открытие конференции

Приветственное выступление:
• Шарманов Т.Ш.  -  академик НАН РК, РАМН, председатель Наблюдательного Со-

вета КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

Модераторы:
• Шарманов Т.Ш. - академик НАН РК, РАМН, председатель Наблюдательного Со-

вета КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
• Орвилл Адамс – магистр экономики, адъюнкт-профессор Университета Оттавы 

отдела эпидемиологии и медицинского обслуживания района (Канада)

9.50 Ключевой доклад
Итоги реализации Модели медицинского образования КазНМУ за период 
2010-2013 гг., и перспективы развития
Аканов А.А. – ректор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

10.10    Модель формирования личности выпускника КазНМУ: состояние, 
перспективы
Тулебаев К.А. - проректор по учебно-воспитательной работе КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

10.20 Интеграция науки и образования – шаг к инновационному университету
Рамазанова Б.А. -  проректор по научной работе и инновационным проектам 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

10.30 Подходы к реализации принципа «Обучение через исследование» 
Мейрманов С.К. - PhD, доцент, Ритцумейкан Азиатско-Тихоокеанский 
университет, кафедра менеджмента здравоохранения (г. Беппу, Япония)

10.40 Educating Health Professionals for the Kazakhstan Health Care System.
Орвилл Адамс – магистр экономики, адъюнкт-профессор Университета Оттавы 
отдела эпидемиологии и медицинского обслуживания района (Канада)

10.50 Новые образовательные технологии обучения и контроля   учебных 
достижений студента
Аванесов  В.С. - д. пед. наук, профессор, главный редактор Российского научно-
методического журнала «Педагогические измерения», издательства «Народное 
образование»  (Россия)
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11.00 Модульное обучение на постбакалавриатском уровне в системе кредитно-
зачетных единиц: проблемы и перспективы
Балмуханова А.В. - директор Высшей медицинской школы КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

11.10 Организационно-экономические аспекты и перспективы  обучения студентов 
специальности «Фармацевт-косметолог»
Хименко С.В. - к.фарм.н., доцент кафедры организации, экономики фармации 
Национального фармацевтического университета, визитинг-профессор КазНМУ 
(г. Харьков, Украина)

11.20 Система языковой подготовки в Казахстанско-Британском техническом 
университете: из опыта работы в условиях полиязычия
Абдыгаппарова С.К. - к.ф.н., ассоциированный профессор  Международной 
школы экономики и Социальных наук КБТУ, Нуршатаева А.Б. - к.ф.н., зав. 
кафедрой  языков КБТУ (Казахстан)

11.30 Перспективы развития дистанционных образовательных технологий в 
медицинском образовании (на примере КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова) 
Дарменов О.К.- директор Института постдипломного обучения,  Хаджиева А.Б  - 
директор Учебного департамента дистанционных технологий обучения КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова

11.40 Состояние и перспективы сестринского дела в РК
Сейдуманов С.Т. - директор Республиканского медицинского колледжа 
(Казахстан)

Диалоговая площадка. Дискуссия.
11.50-12.00 Принятие резолюции.

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  «МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КазНМУ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА»

Регламент выступлений 7-10 минут
Модераторы:

• Тулебаев К.А. - проректор по учебно-воспитательной работе КазНМУ им. С.Д. Ас-
фендиярова

• Орвилл Адамс – магистр экономики, адъюнкт-профессор Университета Оттавы от-
дела эпидемиологии и медицинского обслуживания района (Канада)

1 Ключевой доклад
Университетская программа модернизации высшего медицинского образования
Абирова М.А. - директор Департамента по академической работе КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова, Славко Е.А. - зам. директора Департамента по академической работе 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
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2 Компетентностно-ориентированная подготовка акушеров-гинекологов в США
Джером Ф. Страусс - MD, PhD, профессор, декан Медицинской школы Университета 
Содружества Вирджинии (Ричмонд, США) 

3 Интеграция общественного здравоохранения в условия медицинской школы
Кэси Брэдли - PhD, профессор, руководитель Департамента «Политика 
здравоохранения и исследования» (США)

4 Реализация дистанционного обучения в дополнительном профессиональном 
образовании
Дарменов О.К. - директор Института постдипломного обучения КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

5 Реализация компетентностного подхода в процессе подготовки врачей судебно-
медицинских экспертов
Романенко Г.Х. – зав. учебной частью отдела последипломного образования, к. м. 
н., доцент, Федеральное государственное бюджетное учреждение РФ «Российский 
центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

6 Опыт международного сотрудничества по подготовке дистанционных курсов в 
дополнительном профессиональном образовании
Нугманова Ж.С. -  руководитель модуля «ВИЧ-инфекция и инфекционный контроль»  
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

7 Актуальные  проблемы обучения врачей-интернов-стоматологов, пути решения
Жартыбаев Р.Н., Искакова М.К.,  Ибрагимова Р.С. - кафедра интернатуры по 
стоматологии  КазНМУ  им. С.Д. Асфендиярова

8 Интегрированное обучение в медицине.
Есенжанова Г.М. - зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова

9 Формирование правовой компетенции выпускника медицинского вуза
Испаева Г.Б. – руководитель модуля «Медицинское право с основами законодательства 
в здравоохранении» КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

10 Интенсификация обучения в условиях кредитной системы
Аблаев Ж.А. - зав. кафедрой эндокринологии, Садыкова Ш.С. - директор Учебного 
департамента ВБ  №2  КазНМУ  им. С.Д. Асфендиярова

11 Инфраструктура и методическое обеспечение современного медицинского 
образования
Вансванов М.И.,Мирзакулова У.Р., Русанов В.П.  - модуль пропедевтики 
хирургической стоматологии КазНМУ  им. С.Д. Асфендиярова

12 Активация познавательной деятельности студентов
Карлова Э.К.,Нечепуренко Е.В., Алмабекова А.А. – кафедра химии КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова

13 Использование интерактивных методов в модульной системе обучения
Байжанова Н.С., Хасенова К.Х., Рослякова Е.М., Бисерова А.Г. - модуль нормальной 
физиологии КазНМУ  им. С.Д. Асфендиярова

14 Принципы разработки совместных образовательных программ с ВУЗами – 
партнерами
Датхаев У.М. - декан фармацевтического факультета, Устенова Г.О. - директор 
Учебного департамента фармации, Сакипова З.Б. – рук. модуля «Фармацевт-
технолог»  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова



62

15 Интерактивные методы обучения в интернатуре
Курманова Г.М., Садыкова Ш.С. -  кафедра интернатуры и резидентуры по терапии 
№1 КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

16 Интеграция общемедицинских и стоматологических дисциплин  в подготовке 
врачей общего профиля КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Ермуханова Г.Т., Есім Ә.Ж., Кабулбеков А.А., Камиева З.Р.  - модуль стоматологии 
детского возраста КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

Диалоговая площадка. Дискуссия.
15.50-16.00   Принятие резолюции.

КОНФЕРЕНЦИЯ:  «СОВРЕМЕННЫЕ  ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  НА  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ»

Регламент выступлений: 15 мин.

Модераторы: 
• Датхаев У.М. - декан фармацевтического факультета
• Устенова Г.О. - директор учебного департамента фармации

1 Интеграция преподавания дисциплины «Технология лекарств»  в  КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова  и европейских ВУЗах-партнерах
Сакипова З.Б. - модуль «Фармацевт-технолог»  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова;  
М. Земличка –  профессор Университета ветеринарии и фармации (Чехия)

2 К проблеме организации научно-образовательного процесса на 
уровне магистратуры по специальностям «Фармация» и «Технология 
фармацевтического производства
Абдуллабекова Р.М., Танкибаева Н.У. - курс медицинской реабилитологии и 
спортивной медицины факультета непрерывного профессионального образования 
КарГМУ (Казахстан)

3 Об опыте работы визитинг-профессоров на модуле «Фармацевт-аналитик»
Омарова Р.А., Кунанбаева Г.С. -  модуль «Фармацевт-аналитик» КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

4 Эффективное обучение по дисциплинам: «Фармакогнозия» и «Ботаника» в 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Саякова Г.М. - модуль «Фармацевт-фармакогност» КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

5 Анализ преподавания дисциплины «Токсикологическая химия»  на модуле 
фармацевт-токсиколог
Байзолданов Т.Б. - модуль «Фармацевт-токсиколог» КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова; 
Журавель И.А. – зав. кафедрой токсикологической химии, профессор Национального 
фармацевтического университета (г. Харьков, Украина)

6 Фармация» мамандығы бойынша тәжірибелік дағдылар орталығының 
жұмысы туралы
Кожанова К.К. - директор Центра практических навыков по специальности 
«Фармации» КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
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7 Подготовка инженеров-технологов специальности «Технология 
фармацевтического производства» в Казахском Национальном медицинском 
университете им. С.Д. Асфендиярова
Датхаев У.М., Кухтенко А.С., Сакипова З.Б, Ельтебекова К., Сайко И.В., Гладух Е.В. 
- КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова; Национальный фармацевтический университет 
(г. Харьков, Украина)

8 Роль коммуникативной компетенции в образовательном процессе
Изатова А.Е. -  модуль фармакологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

9 Активизация познавательной деятельности студента путем перестройки 
лекционных курсов по химии
Балпанова Д.Т., Кусаинова А.К. - модуль  «Фармацевт-токсиколог»; кафедра химии 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

10 Новые элективные дисциплины по специальности «Технология 
фармацевтического производства в рамках внедрения правил  GMP в 
образовательный процесс
Сакипова З.Б., Бисембаев Э.М., Кухтенко А.С., Аюпова Р.Б., Ибрагимова Л.Н., 
Караубаева А. - КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова; Национальный фармацевтический 
университет (г. Харьков, Украина)

Диалоговая площадка. Дискуссия.
15.50-16.00  Принятие резолюции.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: «РОЛЬ МОДЕЛИ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КазНМУ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕДИАТРОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

Модераторы:
• Катарбаев А.К. - директор учебного департамента педиатрии КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова
• Божбанбаева Н.С. - доцент кафедры неонатологии КазНМУ им. С.Д. Асфендия-

рова
 
1 Формирование профессиональных компетенций выпускников-резидентов по 

направление подготовки  врачей-неонатологов
Божбанбаева Н.С., Амантаева М.Е., Туркестанова А.А. - кафедра неонатологии 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

2 Совершенствование подходов к обучению студентов   на факультете «Общая 
медицина» по подготовки педиатров
Есенова С.А., Урстемова К.К. - кафедра неонатологии КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

3 Дифференцированный подход в выборе методов интерактивного обучения 
студентов
Куттыкужанова Г.Г - кафедра детских инфекционных болезней КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова
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4 Опыт проведения обучения через исследование на кафедре детских 
инфекционных болезней
Оналбаева Г.Ж. – кафедра детских инфекционных болезней КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

5 Опыт организации обучения педиатрии студентов на кафедре с выполнением 
исследования
Нургалиева Ж.Ж. – кафедра интернатуры и резидентуры по педиатрии №2 КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова

6 Методика обучения педиатров-интернов на кафедре в свете трехъязычного 
обучения
Курманбекова С.К. - кафедра интернатуры и резидентуры по педиатрии №2 КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова

7 Компетентно-ориентированный подход в создании образовательной траектории 
педиатров
Рамазанова Ш.Х., Давлетгильдеева З.Г., Кошербеков Е.Т. - кафедра интернатуры и 
резидентуры по педиатрии №1 КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

8 Симуляционные технологии в формировании компетенций интернов- 
педиатров
Рамазанова Ш.Х., Давлетгильдеева З.Г., Кошербеков Е.Т., Чой С.В., Кенембаева 
Н.У. - кафедра интернатуры и резидентуры по педиатрии №1 КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

9 Проблемные лекции – одна из форм активных методов обучения резидентов по 
дисциплине «Детские болезни»
Давлетгильдеева З.Г., Рамазанова Ш.Х., Испулаева С.Х. - кафедра интернатуры и 
резидентуры по педиатрии №1 КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

10 Научно-исследовательская деятельность интернов-педиатров и ее роль в 
формировании профессиональных компетенций
Чой С.В., Рамазанова Ш.Х., Давлетгильдеева З.Г., Кошербеков Е.Т. -кафедра 
интернатуры и резидентуры по педиатрии №1 КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

11 Балалар аурулары» пәнің оқыту барысында студенттердің клиникалық ойлау 
қабілетін жетілдіру
Ксетаева Г.К. - кафедра детских болезней №1 КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

12 Применение инновационных технологий для развития профессиональных 
компетенций студентов
Ажахметова М.З., Мамбетова И.З., Зулажы А., Исаева К.К.  -  кафедра амбулаторно-
поликлинической педиатрии; кафедра интернатуры и резидентуры ВОП №1 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

13 НИРС в условиях современной концепции медицинского образования 
Шим В.Р., Сарбасова Ж.О., Смагулова А.Б. - кафедра амбулаторно-поликлинической 
педиатрии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

14 Подготовка врачей – педиатров в современных условиях: достижения, 
проблемы, перспективы
Катарбаев А.К. - директор учебного департамента педиатрии КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова
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Постерные доклады
1 Повышение качества обучения и мотивации к приобретению специальности 

неонатолога  
Мустафазаде Т.Ш., Амантаева М.Е. - кафедра неонатологии КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

2 Инновационные образовательные методики  в обучении резидентов
Рамазанова Ш.Х., Давлетгильдеева З.Г., Испулаева С.Х. - кафедра интернатуры и 
резидентуры по педиатрии №1 КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

3 Опыт использования кейсовых историй болезни в обучении интернов- 
педиатров
Рамазанова Ш.Х., Давлетгильдеева З.Г., Чой С.В., Жунусова А.Ж. - кафедра 
интернатуры и резидентуры по педиатрии №1 КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

4 Опыт применения инновационной методики «Графический органайзер» при 
изучении дисциплины «Детские болезни»
Нургалиева Ж.Ж.,  Канагатова Г.М., Кайназарова С.Е. - кафедра интернатуры и 
резидентуры по педиатрии №2 КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

5 Подготовка врачей общей практики как основа составляющей ПМСП
Исаева К.К. - кафедра интернатуры и резидентуры ВОП №1КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

6 Использование инновационных методов при обучении интернов
Катарбаев А.К., Исаева К.К. -  кафедра детских инфекционных болезней; кафедра 
интернатуры и резидентуры ВОП № 1  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

Диалоговая площадка. Дискуссия.
15.50-16.00  Принятие резолюции.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
«ИНТЕГРАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ – 

РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЕРМАТОЛОГИИ. 
ПРОЯВЛЕНИЯ РЕДКИХ ДЕРМАТОЗОВ»

Регламент: 7-10 минут

Модераторы:
• Нурушева С.Ф. -  д.м.н., профессор  руководитель модуля дерматовенерологии 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
• Есенгараева З.Б. - д.м.н., профессор, Научно-исследовательский кожно-венероло-

гический институт МЗ РК

Приветственное слово:
• Рамазанова Б.А. - проректор по научной работе  КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова
• Кешилев З.Б. - академик клинической и фундаментальной медицины НАН 

РК, профессор, доктор медицинских наук
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1 Основные итоги, проблемы и достижения дерматовенерологии
Ешимов У.Е. - директор Научно-исследовательского кожно-венерологического 
института МЗ РК

2 Дифференциальная диагностика первичного кожного аффекта
Дуйсенова А.К. - зав. кафедрой инфекционных и тропических болезней  КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова

3 Перспективы развития медицинского туризма
Сейтакынова С.С. - главный врач Городского кожно-венерологического диспансера  
г. Алматы

4 Пищевая аллергия. Атопический дерматит
Испаева Ж.Б. – руководитель модуля аллергологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

5 Гнездная алопеция, современные методы диагностики и лечения
Жуматова Г.Б. -  директор центра «Ару-мед» 

6 Организация социально-психологической поддержки пациентов страдающих 
дерматозами 
Асимов М.А. – директор Центра коммуникативных навыков КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

Кофе-брейк
Демонстрация клинических случаев, примеры сase-study

7 Абилкасимова Г.Е. – зам. директора Научно-исследовательского кожно-
венерологического института 

8 Сагидолдина Л.К. – модуль дерматовенерологии, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
9 Итемирова А.О. – врач-дерматовенеролог, Научно-исследовательский кожно-

венерологический институт
10 Сайлауова К.С. – кандидат медицинских наук, доцент, медицинский центр «Евразия»
11 Шортанбаева Ж.А. – модуль дерматовенерологии, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
12 Ашуева З.И. – врач-дерматовенеролог, Научно-исследовательский кожно-

венерологический институт
13 КабулбековаА.А.  – зав. кафедрой дерматовенерологии и эстетической медицины 

КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова
14 Дауталиева Ж. – резидент-дерматовенеролог модуля дерматовенерологии, КазНМУ 

им. С.Д.Асфендиярова
15 Вяльцева Е. – врач-дерматовенеролог Клиники инновационной медицины
16 Сартаева Г.Ш. – модуль дерматовенерологии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова,
17 Меирманова Г. – резидент-дерматовенеролог модуля дерматовенерологии, КазНМУ 

им. С.Д. Асфендиярова
18 Итемирова А.О. – врач-дерматовенеролог, Научно-исследовательский кожно-

венерологический институт
19 Баев А.И. – старший научный сотрудник, Научно-исследовательский кожно-

венерологический институт
Стендовый доклад

1 Случай из практики 
Толыбекова А.А., Неумывакина Е.А. – курс дерматовенерологии КРМУ

Диалоговая площадка. Дискуссия.
15.50-16.00  Принятие резолюции
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ. РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ «КАЗАХСТАН 2050»

Модераторы:
• Ерменбаев Дидар -  руководитель комитета молодежных организаций КазНМУ 

им. С.Д. Асфендиярова
• Байзаханов Аслан – президент Национальной Ассоциации Медицинской Молоде-

жи Казахстана, сотрудник кафедры международного здравоохранения КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова

Ключевые доклады:

1 Роль медицинской молодежи в реализации стратегии Казахстан 2050
Абдикадыров Мажит – президент ЛК Национальной Ассоциации Медицинской 
Молодежи Казахстана

2 Волонтерство в здравоохранении
Кулмагамбетов Мухит – вице-президент по внешним делам Национальной 
Ассоциации Медицинской Молодежи Казахстана 

3 Белсенді студент – бәсекеге қабілетті медицина маманы
Байзаханов Аслан -  президент Национальной Ассоциации Медицинской Молодежи 
Казахстана, сотрудник кафедры международного здравоохранения. 

4 Единство народа Казахстана как ключевой фактор в реализации стратегии 
Казахстан 2050
Махмадизода Манижа – студентка стоматологического факультета 

5 Проблемы и перспективы развития студенческого самоуправления 
Бөріхан Ерболат – президент Студенческого Правительства КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова.

Диалоговая площадка. Дискуссия.
15.50-16.00  Принятие резолюции.

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ САМОРАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ»

Руководитель сессии:
• Есенкулова С.А.  -  директор учебного департамента хирургии

1 Инновационные методы обучения как фактор активизации самостоятельной 
работы студентов на кафедре фармакологии 

Пичхадзе Г.М., Кадырова Д.М., Ким И.И. -  кафедра фармакологии КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова

2 С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Валеология пәнінің бүгіні мен болашағы

Айхожаева М.Т., Раисов Т.К., Абишева З.С., Искакова У.Б., Исмагулова Т.М., Асан 
Г.К.  -  модуль валеологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
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3 Опыт внедрения образовательных технологий PBL и TBL  в изучении 
дисциплины «Пропедевтика терапевтической стоматологии

Баяхметова А.А. – руководитель модуля пропедевтики терапевтической стоматологии 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

4 Организация СРСП на кафедре офтальмологии

Аубакирова А.Ж., Утельбаева З.Т., Ульданов О.Г. – кафедра офтальмологии КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова

5 Анализ клинической ситуации с неопределенностью исходных 
данных как форма активизации СРСП у студентов-стоматологов 
Баскакова И.В., Смагулова Е.Н. – модуль пропедевтики терапевтической 
стоматологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

6 «Case-study» в преподавании детской терапевтической стоматологии

Рысбаева Ж.И., Каркимбаева Г.А. – модуль пропедевтики стоматологии детского 
возраста и ортодонтии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

7 CBL в преподавании ортодонтии

Рузденова А.С., Досбердиева Г.Т. – модуль пропедевтики стоматологии детского 
возраста и ортодонтии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

8 «Қазақ тілі – Oрыс тілі – English» - стоматологический опросник  пациента на 
первичном приёме по 5 специальностям

Шарипова С.К., Кульманбетов И.А., Кульманбетов Р.И. – кафедра интернатуры по 
стоматологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

9 Интерактивті білім беру әдісі:  case study әдісі (жеке жағдайларды талдау) 
Акымжанова Л.Ж. – хирургиялық стоматология модулі КазНМУ им. Асфендиярова

10 СРИ: Ранняя диагностика инфекционных заболеваний в условиях ПМСП

Дуйсенова А.Е., Сейдулаева Л.Б., Егембердиева Р.А., Байхожаева Р.Ж. – кафедра 
инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

11 АМСК жағдайында инфекционды ауруларды ңерте диагностикасы

Дуйсенова А.К. -  зав. кафедрой инфекционных и тропических болезней КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова,  главный врач ГКИБ им. И. Жекеновой

12 Использование Центра практических навыков  на модуле пропедевтики 
ортопедической стоматологии

Есиркепов А.А., Тебенова Г.М., Сафаров Т.С. – модуль пропедевтики ортопедической 
стоматологии КазНМУ   им. С.Д. Асфендиярова

13 СРР: Обучение через исследование. Дифференциальная диагностика 
менингеального синдрома

Дуйсенова А.К., Шопаева Г.А., Туханова Н., Колесникова П. – кафедра инфекционных 
и тропических болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
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14 Модульде СОӨЖ өткiзудiн әдiстері

Рысбаева Ж.И., Каркимбаева Г.А. – модуль пропедевтики стоматологии детского 
возраста и ортодонтии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

15 СРС: Тактика врача при подозрении на особо опасные инфекции (чума)

ШокалаковаА.К., Садыкова А.М., Утаганов Б.К. – кафедра инфекционных и 
тропических болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

16 Алгоритм описания ортодонтического устройства 

Шарипова С.К., Досбердиева Г.Т. Рузденова А.С. – модуль пропедевтики 
стоматологии детского возраста и ортодонтии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

17 Медициналық  жоо–да орыс тілі сабақтарындағы  кәсіби ғылыми мәтіндермен 
жұмыс жүргізу барысында студенттердің өзіндік жұмысының      ерекшеліктері

Кокенова З.К. – кафедра русского языка КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
18 Организация НИРС на кафедре офтальмологии

Аубакирова А.Ж., Утельбаева З.Б., Исмаилова С.К. – кафедра офтальмологии 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

WEB-ДОСКА 
«МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»

Тематические сообщения конференции размещены на сайте КазНМУ: www.kaznmu.kz

1 Опыт формирования самосовершенствования на кафедре общей иммунологии
Бижигитова Б.Б. - кафедра общей иммунологии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова

2 Современные образовательные технологии в преподавании молекулярной 
биологии и генетики
Куандыков Е.У., Альмухамбетова С.К., Нуртаева К.С., Кашаганова Ж.А. - кафедра 
молекулярной биологии  и генетики КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова

3 Разработка и применение флип-чартов на интерактивной доске для повыше-
ния эффективности преподавания анатомии
Тажиметов Б.М., Байгамысова Д.С., Жолдыбаева А.А., Досаев Т.М. - кафедра нор-
мальной анатомии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова

4 Организация деятельности кафедры анатомии КазНМУ при переходе на кре-
дитно-модульную технологию
Досаев Т.М., Романюк С.Н., Ахмад Н.С., Дакенова К.Т., Омарбекова Ф.С. - кафедра 
нормальной анатомии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова

5 Применение новых инновационных технологий в учебный процесс на модуле 
нормальной анатомии
Дюсембаева А.Т., Исабекова У.А., Абилова А.А., МукановаС.М. - модуль нормаль-
ной анатомии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова
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6 Преподавание профильных разделов гистологии на стоматологическом фа-
культете КазНМУ
Юй Р.И., Ергазина М.Ж., Аяпова Ж.О. - кафедра гистологии КазНМУ им. С. Д. 
Асфендиярова

7 Использование метода кейс-стади на практических занятиях по частной ги-
стологии со студентами 3 курса специальности «Общая медицина»
Мулькибаева Ш.Ш., Тусупова Н.М. - модуль гистологии КазНМУ им. С. Д. Асфен-
диярова

8 Современные тенденции преподавания клинической анатомии и оперативной 
хирургии
Идрисов А.А., Ткаченко Н.Л. - кафедра клинической анатомии и оперативной хи-
рургии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова

9 Использование техники «ИНСЕРТ» в учебном процессе на кафедре патологи-
ческой анатомии
Сапаргалиева А.Д. – зав. кафедрой патологической анатомии КазНМУ им. С. Д. 
Асфендиярова

10 Роль анатомии человека в формировании клинического мышления
Жаныбеков Д.Е., Досаев Т.М. - кафедра нормальной анатомии КазНМУ им. С. Д. 
Асфендиярова

11 Повышение содержательного уровня лекций по ортодонтии как один из спосо-
бов  формирование компетенций у бакалавров.
Телебаева Г.Т. – доцент модуля пропедевтики стоматологии детского возраста и 
ортодонтии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

12 Анализ качества дистракторов в тестовых заданиях
Рысбаева Ж.И., Каркимбаева Г.А., Дуйсенбиева Г.А. – модуль пропедевтики стома-
тологии детского возраста и ортодонтии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

13 Интеграция стоматологии и педиатриив подготовке врача-стоматолога общей 
практики.
Ермуханова Г.Т., Есім Ә.Ж., Кабулбеков А.А., Камиева З.Р. – модуль стоматологии 
детского возраста КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

14 Типичные ошибки при составлении тестовых заданий MSQ
Курманова Г.М. – кафедра интернатуры и резидентуры по терапии №1КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова

15 Внедрение результатов программы «Визитинг-профессор» на патофизиологии
Толепбергенова М.Ж. - модуль патологической физиологии КазНМУ им. С.Д. Ас-
фендиярова

16 Активизация СРСП на кафедре биохимии 
Киргизбаева А.А.,  Шарипов К.О.,  Булыгин К.А.  -   кафедра биохимии КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова

17 Модульная система обучения – опыт и перспективы
Рослякова Е.М., Бисерова А.Г., Хасенова К.Х., Байболатова Л.М., Игибаева А.С. - 
модуль нормальной физиологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
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18 Опыт и перспективы внедрения инновационных методов в учебный процесс 
Бисерова А.Г., Байболатова Л.М., Рослякова Е.М., Байжанова Н.С., Шайхынбекова 
Р.М.  -  модуль нормальной физиологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

19 Интерактивные методы обучения врачей интернов в формировании компе-
тенции саморазвития
Карибаева Д.О., Акажанов Н.А. - кафедра ПМСП КазНМУ  им. С.Д. Асфендиярова

20 Экспериментальные исследования в хирургии – эффективный метод обуче-
ния студентов
Муканов М.У., Курамысов Е.А., Кушекбаев М.Н., Каныбеков А.К.  - кафедра общей 
хирургии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

21 Повышение эффективности отношений преподаватель-студент. 
Соколов А.Д. – профессор  кафедры нормальной физиологии КазНМУ им. С. Д. 
Асфендиярова

22 Инновационные методы обучения студентов
Махамбетова М.Б., Рыспекова  Ш.О. - кафедра нормальной физиологии КазНМУ 
им. С. Д. Асфендиярова

23 Внедрение инновационных технологий в учебный процесс на кафедрах     фа-
культета «Общая медицины»
Бейсебаева У.Т., Мустафина К.К., Джумашева Р.Т. - директора Учебных департа-
ментов, декан факультета «Общая медицина» КазНМУ им. С.Д.  Асфендиярова

24 Инновационные разработки вопросов тем лекций по ортодонтии
Телебаева Г.Т. – доцент модуля пропедевтики стоматологии детского возраста и 
ортодонтии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова

25 Основные методические подходы к осуществлению принципов Болонского  
процесса на кафедре гигиены труда
Тогузбаева К.К., Мырзахметова Ш.К., Сейдуанова Л.Б., Ниязбекова Л.С., Жуниста-
ев Д.Д. - кафедра гигиены труда КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова

26 Самостоятельная работа студентов как этап в интенсификации подготовки бу-
дущих врачей
Соколов А.Д., Жумакова Т.А.  - кафедра нормальной физиологии КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

27 Инновационные технологии в преподавании хирургических элективных дис-
циплин 
Жантлеу Е.Б. - хирург-резидент 3-го года обучения, кафедра хирургических болез-
ней №3 КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Председатель:
Аканов А.А.  -  ректор КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова

Заместитель председателя:
Тулебаев К.А. - проректор по учебно-воспитательной работе КазНМУ имени С.Д. Асфен-
диярова

Члены организационного комитета:
1. Айнабекова П.Д. – проректор по экономическим вопросам
2. Абирова М.А. – директор ДАР
3. Сарсенбаева С.С. – зам. директора Института развития
4. Славко Е.А. – зам. директора ДАР
5. Датхаев У.М. – декан фармацевтического факультета, председатель профсоюзного ко-

митета
6. Джумашева Р.Т. – декан факультета общей медицины
7. Амантай Б.А. – декан стоматологического факультета
8. Бегадилова Т.С. – декан факультета общественного здравоохранения
9. Иванченко Н.Н. – декан факультета иностранных студентов
10. Камалиев М.А.  -  директор Учебного департамента общественного здравоохранения
11. Катарбаев А.К.  – директор Учебного департамента педиатрии
12. Есенкулова С.А.  – директор Учебного департамента хирургии
13. Устенова Г.О. – директор Учебного департамента фармакологии
14. Бейсебаева У.Т. – директор Учебного департамента ВБ №1
15. Садыкова Ш.С. – директор Учебного департамента ВБ №2
16. Мустафина К.К. – директор Учебного департамента “Life Science”
17. Нагайбаева З.А.  – директор Учебного департамента ООД
18. Алтаева А.Ж. – директор Учебного департамента морфологических дисциплин
19. Абдразаков Е.Х. – директор Учебного департамента стоматологии
20. Шадиков Е.М. – директор департамента IT-технологий
21. Хаджиева А.Б. – директор Учебного департамента по дистанционным технологиям 

обучения
22. Толеева Н.А. – директор Центра языковой подготовки
23. Шынгысбаев Л.С. – директор ДРСККС
24. Султанова М.Т. – начальник управления по социально-воспитательной работе
25. Баскакова И.В. – начальник ОУМР
26. Абдрашева Д.М. – начальник международного отдела
27. Тян М.А. – начальник пресс-службы
28. Бопанова А.О. – начальник управления офиса регистратора
29. Куангалиева К.Е. – начальник ОПиКУП
30. Сулейменова О.Я. –зав.кафедрой иностранных языков
31. Суатай С.К. – зав.кафедрой казахского языка
32. Булыгин К.А. – доцент кафедры биохимии
33. Сарбасова Ж.О. – руководитель группы тестологов
34. Избасарова Г.К. – старший методист ДАР
35. Скакова У.Т. – зам. декана фармацевтического факультета
36. Каржаубаева А.М. – методист Центра МАКО и НСРМО


