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ORAL ÓŃİRİ BİLİM-ǴYLYM
Сейсенбі, 22 желтоқсан  2020 жыл

«ҚазМҰМУ-дың филиалы болу –
зор мәртебе әрі үлкен жауапкершілік»

Еліміздегі кәсіптік білім беру жүйесінің алдына қойылған 
мақсаттардың бірі – халықаралық деңгейдегі бәсекеге 
қабілетті мамандарды даярлау. Соның ішінде арнайы орта 
білімді медициналық кадрларды даярлау сапасын жақсартуға, 
білікті мамандар санын арттыруға ерекше мән берілген. 
Жаңа мыңжылдықта кадрларды даярлау үдерісі қазіргі білім 
беру ісін толықтай өзгертуді талап етеді. Оның үстіне 
биылғы оқу жылы еліміз бойынша орта буынды, жоғары 
білімді мамандар даярлайтын білім беру мекемелері үшін 
айрықша сындарлы жыл болып отырғаны аян.

Облыс орталығындағы ға- 
сырлық тарихы бар Ба- 
тыс Қазақстан жоғары 

медициналық колледжі орта буын- 
ды медицина мамандарын даяр- 
лап келе жатырған оқу орны 
ретінде уақыт талабынан қалмай, 
жаңа қадамдарға аяқ басып ке- 
леді. Колледж денсаулық сақтау 
саласына қажетті бес мамандықты 
жеті біліктілік бойынша мамандар 
даярлаумен қатар, облыстағы ем- 
деу мекемелеріндегі орта буын 
мамандардың біліктілігін жетілді- 
ру бағытында жұмыстануда. 2017 
жылдан бері бұл оқу орны рес- 
публикамызда алдыңғы қатарлы 
жоғарғы колледждер қатарында 
«Мейірбике ісінің қолданбалы ба- 
калаврларын» оқытып шығаруда. 
Бүгінде алғашқы түлектер толық- 
тай (100%) жұмысқа орналасып, 
еңбек етуде.

– Мамандар даярлау ісінде қа- 
зіргідей қоғамдық сананы жаң- 
ғырту, өндірісті адами факторлар- 
ға бағыттай дамытуға негіздел-
ген уақытта білім беру техноло-
гияларының да өзгеруі заңды қа- 
дам болып саналады.

Өткен жылдан бастап респуб-
ликамызда маман даярлау тәжі- 
рибесіне толықтай еніп отырған 

қамидолла ирменоВ,
Батыс қазақстан жоғары 
медициналық колледжінің 
директоры, профессор:

оқытудың кредиттік-модульдік тех- 
нологиясы осыны дәлелдей тү- 
седі. Өйткені оқытудың жаңа 
технологиясына көшу оқытушы-
ларды түбегейлі психологиялық-
педагогикалық қайта құруды та- 
лап етеді, өйткені олардың ең- 
бек қарқындылығы артады. Оқы- 
тушылар қызметінің табыстылығы 
бірінші кезекте инновациялық 
әлеуетпен, яғни оқытудың жаңа 
әдістерін ұсыну қабілеттілігімен 
анықталады, олардың көмегімен 
студенттердің сеніміне ие болу 
қажеттілігі тұрды. Сонымен қатар 
оқу үрдісіндегі барлық іс-әрекет 
жалпы жеке тұлғаның жан-жақты 
дамуына бағытталуын қажет етті. 
Оқу бағдарламасын модульдер 

арқылы меңгерген білім алушы-
лар, модуль соңында белгілі нәти-
желерге қол жеткізе алды.

Оқыту технологиясын норма-
тивтік құжаттарға сүйене отырып, 
жаңа жүйеге сәйкестендіру білікті 
оқытушыларымыздың белсенділі 
мен шығармашылығының нәтиже-
сінде талаптарға сай жүйені көр- 
сете алды.

Колледжде бүгінгі таңда оқы- 
тудың жаңа жүйесін енгізе отырып, 
білім беруді модернизациялауға 
өз үлесін қосып жүрген 80-нен 
аса оқытушы қызмет етеді. Әр 
оқытушының білім берудің идея-
логиясын түсіне жүзеге асыруы 
өте маңызды. Ал қойылған мақсат-
міндеттерге жету оқытушылардың 
жүйелі қызметі мен оқушылардың 
белсенді танымдық әрекеттерінсіз 
берілген материалды меңгерту, 
оқуға баулу мүмкін емес екені 
белгілі. Оқытушылардың оқу мен 
тәрбиені тиімді, заманауи әдіс-
термен ұйымдастыру шеберлігін 
арттыру бағытында оқу орнында 
әдістемелік жұмыстар жүйелі түр- 
де әр түрлі әдістер мен форма- 
ларда, үздіксіз жетілдіріліп келе- 
ді. Мәселен, шеберлік кластар, 
коучинг, әдістемелік, шығармашы-
лық есептер, ашық сабақтар мен 
сабақтан тыс шаралар, т.б. сипат-
тарда және оқытушылардың кәсі- 

би шеберлігін жетілдіру бағытын-
дағы әдістемелік жұмыстар білім 
жетілдіру, тәлімгерлік, біліктілік 
көтеру және түрлі әдістемелік 
семинар, конференциялар арқы- 
лы ұйымдастырылып жүр.

Білім берудегі негізгі басым- 
дық – оқытудың инновациялық 
технологияларын меңгеру болып 
табылады. Осы бағытта Батыс Қа- 
зақстан жоғары медициналық 
колледжі оқытушылары рөлдік 
оқыту әдістері, клиникаға дейінгі 
имитациялық, проблемалық-си- 
туациялық оқыту, дамыта оқыту 
технологияларын қолданып келе- 
ді. Сондай-ақ оқытудың модульді 
технологиясын, ақпараттық, тұлға- 
лық-бағдарлы әдіс те жүзеге асу- 

да. Соңғы кездері «Кейс техноло-
гиясы», «Проблемалық оқыту тех- 
нологиясы», «CBL», «TBL»  «QR код», 
«SMART», «CLIL», «TBLT» техноло-
гияларын тәжірибеде еркін қол- 
данылуда. Оқу үрдісін сапалы 
ұйымдастыру мақсатында оқу ка- 
бинеттері мен зертханалар қажетті 
жабдықтармен қамтамасыз етілу-
де.

Бүгінгі халықаралық талап- 
тардың бірі – көп тілді 
мамандар даярлау болса, 

арнайы пәндерді ағылшын тілін- 
де «CLIL», «TBLT» әдістемелері жә-
не «BOPPPS» моделінің интегра- 
циясы негізінде оқыту бағдар- 
ламасы бойынша бірнеше оқы- 
тушы біліктілігін арттыру курсы- 
нан өтсе, соңғы жылдары ма- 
мандардың көп тілді меңгеру қы- 
зығушылығының артқаны байқа-
лады және колледж тарапынан 
да қолдаулар жүзеге асырылып 
отыр, – дейді Батыс Қазақстан 
жоғары медициналық колледжі- 
нің директоры, профессор Қами-
долла Ирменов.

Медициналық білім беруді мо- 
дернизациялаудың басты талабы – 
кәсіби дағдыларды меңгерген, са- 
палы маман дайындап шығару 
екені белгілі. Қазіргі таңда атал-
мыш колледжде Орал қаласы мен 
облыс аудандарынан және Ақтө-

бе, Атырау, Қызылорда сынды об- 
лыстардың бәрін қосқанда 1399 
студент білім алуда. Колледж бас- 
шысының сөзіне қарағанда түлек-
тер еліміздің барлық өңірінде 
жоғары сұранысқа ие. Колледж 
түлектерінің жұмысқа орналасуы 
89%-ға дейінгі көрсеткішті құраса, 
қалғандары медициналық ЖОО-
ларда жоғары білім алады.

Арнайы білім берудегі жаңа- 
шыл талаптарға жауап беретін 
білікті мамандар құрамының үз- 
діксіз білім жетілдіруі өте маңыз- 
ды екені белгілі. Осы бағытта 
колледж оқытушылары еліміздегі 
жоғары оқу орындарымен қоса, 
алыс-жақын шет мемлекеттерде, 
атап өтсек, Ресей, Финляндия, Ис- 

пания, АҚШ, Германия, Израиль, 
т.б. елдерде тағылымдамадан өтіп, 
тәжірибе алмасуда.

Колледж директорының сөзіне 
қарағанда білім алушы жастарды 
мамандығына баулудың бір бағы- 
ты – арнайы пәндерді терең мең- 
гертіп, практикада дағдыланды-
ру. Осы бағытта мұнда клиника-
лық мекемелермен бірлескен оқу 
бағдарламалары негізінде дуалды 
оқыту тәжірибесі қолданылуда. 
Мәселен, 2019 жылы «Емдеу ісі» 
мамандығы бойынша атаулы тә- 
жірибе жүзеге асса, биыл ол жал- 
ғасын табуда.

Білім мазмұнын терең меңгеріп, 
оны шәкірттің зердесіне құя білу 
– бұл әрбір оқытушының міндеті. 
Колледжде білім беру мазмұнын 
жан-жақты талқылап, оқытушылар 
мен білім алушыларға арналған оқу 
құралдарын жасақтап, республика 
көлемінде қолданылып жүрген 
оқулықтардың авторлар саны да 
өсіп келеді. Атап өтсек, олардың 
қатарында еңбек ардагері Р. Иман-
ғалиева, Д. Өтеулиева, Е. Щеткина, 
В. Курноскина бар.

Елімізде ҚР «Денсаулық сақтау 
саласын дамытудың 2016 – 2019 
жылдарға арналған «Денсаулық» 
мемлекеттік бағдарламасы жүзеге 
асқан еді. Бағдарламаның мақсаты 
– еліміздің әлеуметтік әл-ауқаты 
мен экономикалық өркендеуінің 
негізі ретінде азаматтардың ден- 
саулығын сақтаудың тиімді және 
орнықты жүйесін дамытуды қам- 
тамасыз ету. Соған орай атал- 
мыш оқу орны қоғамдық денсау- 
лық сақтауды жетілдіру бағытын-
да емдеу мекемелерімен ынты-
мақтаса жұмыс істеді. Арнайы бі- 
лімін жетілдірген 91 ментордың 
емдеу мекемелерінен жасақталуы 
және әр студентке бір ментордың 
тағайындалуы оған жарқын мысал 
бола алады. Яғни бұл әріптестік 
маман даярлауда, тәжірибелік 
дағдыларды меңгертуде тиімділік-
тің артуына мүмкіндік берді.

Медициналық-санитарлық ал-
ғашқы көмекті жаңғырту және 

медициналық қызметтердің сапа-
сын қамтамасыз ету – аталмыш 
мемлекеттік бағдарламаның ба- 
сым бағыттарының бірі. Осы бағыт-
та колледждің оқу-клиникалық 
орталығы арқылы облысымыздағы 
емдеу мекемелеріне арнайы оқы- 
ту бағдарламалары жүргізіп келе- 
ді. Мәселен, біліктіліктерін арттыр- 
ды. Нақтылап айтқанда, 2019 – 2020 
жылында 1027 орта буын медици- 
на қызметкері «Патронаж мейір-
бикесінің әмбебап-прогрессивті 
моделі» бағытындағы біліктілігін 
арттыру жұмыстары жүйелі жүзе-
ге асты.

Батыс Қазақстан жоғары ме- 
дициналық колледжі соң- 
ғы жылдары отандық жо- 

ғары оқу орындарымен серіктестік 
байланыс орнатуды жолға қо- 
йып келеді. Соның бір айқын 
дәлелі – биыл колледж С. Ас- 
фендияров атындағы ҚазМҰМУ-
дың ресми түрде филиалы бо-
лып танылды. Мұны жоғары бі- 
лімді медицина мамандарын даяр- 
лауға үлесін қосатын үлкен қа- 
дам деуге болады. Осы бағытта 
облысымыздағы жоғары білімді 
36 дәрігердің «Патронаж мейір-
бикесінің әмбебап-прогрессивті 
моделі» циклінде білімін жетіл-
діргенін айта кеткен жөн. Жалпы, 
ҚазМҰМУ-дың филиалы болу өз- 
деріне зор мәртебе әрі үлкен жа- 
уапкершілік жүктейтінін колледж 
басшылығынан бастап оқушылық 
құрамға, тіпті студенттерге дейін 
жіті сезінуде.

– Соңғы жылдары, әсіресе елі- 
міздегі төтенше жағдайлар кезін-
де колледж оқытушылары мен 
түлектері еліміздегі қалыптасқан 
жағдайға байланысты провизор-
лық госпитальдарда және call- 
орталықтарда қызмет атқаруға қа- 
тысса, 157 түлек жеделдетілген 
даярлық курстарынан өтіп, емдеу 
мекемелеріне жұмысқа орналас-
ты.

Тәжірибені шыңдай түсетін ха- 
лықаралық, республикалық және 
облыс көлеміндегі кәсіби байқау- 
лар мен түрлі семинар, конферен-
цияларға колледж ұжымы бел- 
сенді қатысуда. Көптеген студент- 
тер мен оқытушылар халықара-
лық және республикалық кәсіби 
байқаулар мен білім сындарының 
жеңімпаздары болып танылып 
келеді. Атап өтсек, биыл респуб-
ликалық «Гиппократ» олимпиада- 
сына оқу орнының 16 оқытушы- 
ның жетекшілігімен 163 білім алу- 
шы қатысты. Олардың 19-ы І орын- 
ды, 74-і ІІ орынды, 70-і ІІІ орынды 
иеленіп, республика көлемінде 
колледжіміздің мәртебесін асыр- 
ды. Былтыр «Медициналық және 
әлеуметтік күтім» құзыреттілігі 
бойынша «World Skills» аймақтық 
чемпионатының жеңімпаздары 
атанғандар Нұр-Сұлтан қаласында 
өткен ұлттық чемпионатта өңірі-
міздің намысын абыроймен қор- 
ғады. Қашықтан оқыту жағдайын- 
да да оқытушылар мен студенттер 
халықаралық пән олимпиадала-
ры мен кәсіби байқауларда да 
белсенділік танытуда.

Білім беру үрдісін уақыт талап- 
тарына сай бейімдеп, ұйымдас-
тыру білікті мамандардың болуын, 
мекеменің материалдық-техника- 
лық тұрғыдан жабдықталуын, за- 
манауи қатынастар мен басқару- 
ды, білім беруді аутоматтандыру- 
ды, ақпараттандыруды талап ете- 
тіні сөзсіз. Бұл талаптарды 
дайындығы жоғары, бәсекеге қа- 
білетті білім беру орындары орын- 
дай алары сөзсіз. Сондай оқу 
ордаларының бірі болып табыла-
тын біздің колледжіміз сапалы ма- 
мандарды даярлауда уақыт көші- 
нен қалмай, талай асуларды ба-
ғындыратынына сенім мол, – дей-
ді Қамидолла Мұтиғоллаұлы.

сәкен ӘБілхалықоВ,
«орал өңірі»
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