
Болашақ дәрігерлердің кәсіби-тҧлғалық 

ӛзін-ӛзі дамытуы медициналық білім беру 

сапасының маңызды факторы ретінде

Сҧлтанова М.Т.

Әлеуметтік-тәрбие жҧмыстары

жӛніндегі басқарма тӛрайымы КазҦМУ 



Қазіргі   кезде университет тҥлегінің  болашақ  сала-

сында кәсіби жетістіктерге жетуі тек қана оның 

біліктілігіне ғана емес, сондай-ақ оның ҧдайы ӚЗІН-

ӚЗІН  ДАМЫТУҒА,  ЖЕТІЛДІРУГЕ  ДЕГЕН 

ҦМТЫЛЫСЫНА  тәуелді. Ал,  бҧл  студенттің 

жоғарғы  оқу орын қабырғасында тек білім алып қана 

қоймай, бҧған  қоса жеке тҧлға  ретінде рухани, 

зияткерлік тҧрғыда дамуы қажеттігін кӛрсетеді. 



1. ҚазҦМУ-дың медициналық білім беру

Моделі:

ДӘРІГЕР-МАМАНДАРДЫ ДАЙЫНДАУДЫҢ

САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ

2. ҚазҦМУ тҥлегі тҧлғасының қалыптасу

Моделі:

БОЛАШАҚ ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ ДҤНИЕ-

ТАНЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРЫП, ОЛАРДЫҢ

РУХАНИ ӚСІП, ЗИЯТКЕРЛІК ТҦРҒЫДА

ДАМУЫН.



Басты міндеттер

1. СТУДЕНТТЕРДІҢ ТҰЛҒА РЕТІНДЕ

ӚСУІНЕ ЫҚПАЛ ЕТУ;

2. ОЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ

ҚҰЗІРЕТТЕРІН ДАМЫТУ;



Аталмыш міндеттерді орындау мақсатында  2014 

жылы университетімізде   «ҚазҦМУ тҥлегінің 

тҧлға ретіндегі қалыптасу Моделі» енгізілген

болатын. Бұл  Модельдің  мақсаты – студенттердің 

бойында азаматтық, гуманизм, толеранттылық, 

жоғары  мәдениет,  кӛшбасшылық сынды

қасиеттерді қалыптастыру.



ҚазҦМУ студентінің

медициналық білім беру 

Моделі

* Білім

* Практикалық 

дағдылар

* Коммуникативті 

дағдылар

* Құқықтық 

құзіреттілік

* Өзін-өзі жетілдіру 

* Нәтижесі GPA

*Жоғары мәдениет

*Азаматтық

*Гуманизм

*Толеранттылық

*Көшбасшылық

*Нәтижесі: 

Жетістіктер 

портфолиосы

ҚазҦМУ тҥлегінің тҧлға

ретіндегі қалыптасу 

Моделі



ҚазҦМУ тҥлегінің тҧлға ретіндегі қалыптасу

Моделін жҥзеге асыру мақсатында басты

кӛңіл бӛлінген тҧстар:

1. Студенттердің ӛзін-ӛзі басқаруын дамытуға 

жағдай жасау;

2. Тьюторлық қызметтің енгізілуі;



Тюторлардың жетекшілік етуімен

алынған нәтижелер:

 30%- ӛзін-ӛзі ӛзі басқару ҧйымдарының қызметіне 

қатысатын студенттер ;

 45% - әлеуметтік, еріктілер, қайырымдылық 

жобаларына қатысатын студенттер;

 60% жуық - спорттық, мәдени-бҧқаралық іс-шараларға  

қатысатын студенттер;



Осы уақытқа дейін университеттегі

студенттермен жҧмыс негізінен ҧстаздардың,

тьюторлар мен кураторлардың толықтай

қамқорлығына негізделіп келді.

ЖАҢА ФИЛОСОФИЯ

Бҥгінде студенттердің тҧлға ретіндегі

дамуына қатысты ӛзіндік жауапкершілігін

кҥшейту мәселесінің ӛзектілігі артып отыр.



Тьюторлық  жетекшілік:

1-2 курстарда – тьюторлық жетекшілік;

3-5 курстарда - куратор-эдвайзерлер; 

6-7 курстарда - тәлімгерлік;



Студент портфолиосын қҧру

технологиясы

1. Электронды портфолио енгізу. Оны студенттердің

ӛздері толтыруы, тексеруі қажет.

2. Портфолио нәтижелері жыл сайын есептеліп, студент 

тҥрлі байқауларда іріктеуден ӛткенде (академиялық

мобильділік, интернатура мен резидентураға тҥсу, 

жатақханаларда орын бӛлу, оқу ақысына жеңілдік

жасау және т.б.) ескерілуі қажет.

3. Алынған нәтижелер бойынша студенттерге

кепілдеме хаты беріледі.



• Университетте 30-дан астам студенттік қоғамдық 

ұйымдар бар.

• Concordia студенттер театрының жанынан студенттердің 

шығармашылық әлеуетін дамыту мақсатында олардың 

қызығушылықтарына сәйкес үйірмелер жұмыс жасайды.

• Студенттерге психологиялық қолдау кӛрсету қызметі

құрылды (Д. Драпер атындағы коммуникативтік дағдылар 

Орталығы), студенттерге арналған кӛшбасшылық 

бойынша тренингтер ӛткізіледі.

• Студенттердің денсаулығын нығайту мақсатында түрлі 

секциялардан тұратын спорт клубы жұмыс жасайды.



1. ҚазҦМУ тҥлегі тҧлғасын қалыптастыру Моделін

жҥзеге асыруды жетістіктер портфолиосын оны 

толтыруға қатысты жауапкершілікті студенттердің

ӛзіне жҥктей отырып әрі қарай жалғастыру. 

2. Студенттердің тҧлға ретінде дамуына білікті

мониторинг жасауға, оларды мотивациялау

тетіктерін кҥшейтуге мҥмкіндік беретін әр курс ҥшін

жеке студенттің тҧлға ретіндегі жай-кҥйін әлеуметтік

және психологиялық тҧрғыда бағалау

бағдарламасының жоспарын қҧру.

3. Интерн-студенттердің жоо-нан кейінгі (дипломнан

кейінгі) деңгейде әлеуметтік тҧрғыда бейімделу

Келешектегі міндеттер




