
«Заманауи білім беру: оқытудың соңғы 

нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған 

тиімді оқыту әдістерін қолдану» 

Ш ы м к е н т  қ .



Өткізілетін 

орын, уақыты

Іс-шаралар

Акт залы

13.30 – 14.00

Конференцияға қатысушыларды тіркеу

Акт залы

14.00-15.00

Конференцияның ашылуы 

Конференция қатысушыларына құттықтау сөз:

«ОҚМА» АҚ ректоры, профессор Рысбеков Мырзабек Мырзашұлы

«ОҚМА» АҚ оқу-әдістемелік және тәрбие жұмыстары бойынша проректоры, м.ғ.д. Анартаева Мария Ұласбекқызы

Пленарлық отырыс: 

Модератор: ОӘжТЖ бойынша проректоры, м.ғ.д. Анартаева М.Ұ.

1. «Интернационализация образования в период глобализации», фарм.ғ.д., профессор Ордабаева С.К.

2. «Cyber patient платформасын студенттердің тәжірибелік дағдыларын жақсарту мақсатында қолдану», PhD, асс.профессор Кулбаева С.Н.

3. «Обновление содержаний образовательных программ через внедрение проектного обучения», фарм.ғ.к., доцент м.а. Ибрагимова А.Г. 

4. «Ақпараттық лабиринт әдісін резидентурада пилоттық жоба аясында қолдану нәтижелері», м.ғ.к., доцент Қауызбай Ж.Ә.

5. «Формирование исследовательских и профессиональных компетенций у обучающихся медицинского ВУЗа путем реализации технологии

проектно-ориентированного обучения в образовательном процессе», физ.-мат.ғ.к., асс.профессор Иванова М.Б.

6. «Активные методы как эффективный способ достижения результатов обучения», фарм.ғ.к., доцент м.а. Серикбаева А.Д.

7. «Фармация ісін ұйымдастыру және басқару кафедрасында жобаға бағытталған оқытуды қолдану тәжірибесі», Жанбырбаева А.Д.

8. «Эффективность применения видеоуроков в оффлайн формате», тех.ғ.магистрі Халметова Ш.А.

Акт залы

15.00 – 15.30

Үзіліс:   Кофе-брейк



Өткізілетін 

орын, уақыты

Іс-шаралар

Кіші зал,

2 қабат

15.30-17.30

Секция 1  «Фармация» және «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы»  

Модераторлар: фарм.ғ.д., профессор Ордабаева С.К., фарм.ғ.к., доцент Токсанбаева Ж.С., тех.ғ.к., асс.профессор Арыстанбаев К.Е., фарм.ғ.к., 

доцент м.а. Шимирова Ж.К., хим.ғ.к. Кемелбеков У.С., м.ғ.магистрі Аширов М.З.

1. «Жоғары оқу орындарында «Фармация» білім беру бағдарламасының онлайн білім беру жүйесіндегі басымдылықтар мен перспективалары» 

Орынбасарова К.К., Ибрагимова З.Е., Әбілова А.А., Асан Б.М.

2. «Заманауи білім беру технологиялары: жобалық-бағытталған оқыту – 21-ғасыр дағдыларын дамытудың тиімді оқыту әдісі ретінде»

Орынбасарова К.К., Әбілова А.А., Ибрагимова З.Е., Өмірбек Н.Ә.

3. «Белсенді оқыту әдістері» Орынбасарова К.К., Ибрагимова З.Е., Рахманова Г.С., Әбілова А.А.

4. «Химик-токсикологты даярлауда құзыреттілікке бағытталған оқыту әдісі» Серикбaевa A.Д., Кaрaкуловa A.Ш., Нұрханова Г.Ж., Алтынбек Д.Т., 

Ордaбaевa С.К. 

5. «Оқыту нәтижелеріне бағытталған «фармацевт-аналитикті» даярлау білім беру үрдісі» Асильбекова А.Д., Турсубекова Б.И., Джанаралиева 

К.С., Карабаева А.Н., Ордабаева С.К.

6. «Отандық дәрілік өсімдік шикізаттарынан қою сығынды алу технологиясы» Сағындықова Б.А., Анарбаева Р.М., Асылова Н.А., Нурбаева С.Е.,  

Аширов М.З.

7. «Проектно-ориентированное обучение в формировании научных компетенций обучающихся» Мусабеков Ж.Т.

8. «Фармацевтикалық өндірісті жобалауда 3d-max бағдарламасының алатын орны» Умирзакова У.Н., Узакбаев Ж.Н.

9. «Инновационные и интерактивные формы обучения в высших учебных заведениях-основа современного образовательного процесса»  

Мамбаев М.М.

10. ««Фармацевттік өндірістің технологиясы» кафедрасында оқу процесіне RBL элементтерін пәндерді интеграциялау түрінде енгізу

ерекшеліктері», Бақытжанова А.Б., Бахтиярова Б.А., Торланова Б.О.

11. ««Дәрілік заттарды тиімді пайдалану» пәнін оқытуда белсенді әдісін қолдану тәжірибесі», Корганбаева З.С., Токсанбаева Ж.С.



Өткізілетін 

орын, уақыты

Іс-шаралар

Акт залы

15.30-17.30

Секция 2  «Жалпы білім беру және базалық биомедициналық ғылымдар» 

Модераторлар: м.ғ.д., профессор Садыкова А.Ш., м.ғ.д., доцент Сейтханова Б.Т., PhD Нуржанбаева Ж.О., физ.-мат.ғ.к., асс.профессор Иванова

М.Б. 

1. «Современные методы обучения по гистологии-1,2» Жумашев С.Н., Едиге А.Ж. 

2. «Blended learning: модель перевернутого класса» Халметова Ш.А.

3. «Медициналық оқу орындарында латын тілін оқытудың ерекшеліктері» Қасымбекова А.Н.

4. «Методологические подходы в преподавании микробиологии, вирусологии и иммунологии иностранным студентам на кафедре 

микробиологии, вирусологии и иммунологии (ағылшын тілінде)» Сейтханова Б.Т., Садыбек У.А., Төлеген А.Н., Абдраманова А.А.

5. «Медициналық оқу орындарында гуманитарлық пәндерді жобаға бағыттап оқытуды ұйымдастыру ерекшеліктері» Нуржанбаева Ж.О.

6. «Білім беру жүйесін оңтайландыруды оқытудың әлеуметтік мәселелері» Ертаев М.А., Аширов Ш.А. 

7. «О современной системе оценивания достижений обучающихся» Ибраева Л.Б., Жумагулова Г.К.

8. «О ходe рeaлизaции проeктного обучeния студeнтов ЮКМA» Утeпов П.Д., Aвизовa З.К.

9. «Медицина саласы білім алушыларына «Химия» пәнін оқытуда мәселелік-бағдарлы оқыту әдістері» Дильдабекова Л.А., Рысымбетова Ж.К.,

Серимбетова К.М. 

10. ««Органикалық химия» пәнін оқытуда джигсо әдісін қолданудың тиімділігі» Дауренбеков Қ.Н., Шитыбаев С.А., Рысымбетова Ж.К.

11. Using the PjBL method in teaching the discipline "Molecular Biology and Medical Genetics" Ажибаева-Купенова Д.Т.



Өткізілетін 

орын, уақыты

Іс-шаралар

315 ауд.

15.30-17.30

Секция 3  «Клиникалық ғылымдар» 

Модераторлар: м.ғ.к., доцент Сейдахметова А.А., м.ғ.д., доцент Досыбаева Г.Н., м.ғ.к., доцент Бектенова Г.Е., PhD Кемельбеков К.С., ТДО басшысы 

Калменов Н.Ж.  

1. «Опыт внедрения симуляционных образовательных технологий в Южно-казахстанской медицинской академии» Калменов Н.Д, Омарова Г.С., 

Ақпанбет А.Н., Бегімхан Л.Е.

2. «Науқастардың мейіргерлік көмекке қанағаттанушылығын арттыру - жобаға бағытталған оқыту»  Оспанбек А.К., Юсупова Ш.Д., Сейдахметова А.А.,

Жақанша Л.Ж., Ходжакулова У.А.

3. «Обучение основанное на научных исследованиях» Юсупова Ш.Д., Сейдахметова А.А, Оспанбек А.К., Жақанша Л.Ж., Султанова Ж.С.

4. «Генетическое исследование больных с лобно-височной деменцией (ЛВД)» Есетова А.А., Жаркинбекова Н.А., Рустем Т.Ы., Сулейменова З.С., 

Аманова Э.О., Муминова Р.К.

5. «Студенттердің ойлау қызметін белсендіру тәсілдері ретінде оқытудың инновациялық әдістері»,  Аргинова К.К.

6. «Терапевтік стоматология кафедрасында білім беру үдерісі шеңберінде қашықтықтан оқытуды дамыту» Аргинова К.К.

7. «Медицина университетінің студенттерін оқытудың интерактивті инновациялық әдістері» Камшыбаева Н.

8. «Медицина университетінің студенттерін оқытудың заманауи әдістері» Муздыбаева Г.А.

9. «Медициналық  білім беруде инновациялық әдістерді қолданудың тиімділігі» Саркулова И.С., Тулекеева А.О., Амангелді Ж.

10. «Медициналық жоғары оқу орындарындағы студенттердің оқу барысында рөлдік ойындардың сабақ өту барысындағы тиімділігі» Таспулатов Н.К.

11. «Біліктілікті арттыру курсын өткізу ерекшеліктері «гемоконтактілі вирустық инфекциялар»» Ташимбетова О.Ж.

12. «Бәсекеге қабілетті клиникалық маман-дәрігерді дайындауда заманауи инновациялық білім беру технологияларын қолдану» Туганбаева А.Т, 

Калдыбекова Н.И.

13. «Медициналық жоғары оқу орындарында  студенттерді  оқытудың инновациялық әдістері» Тулегенова И.



14. «Медициналық жоғары оқу орнының студенттерін клиникалық ойлауды қалыптастырудың негізі ретінде патологиялық анатомияны практикаға 

бағдарлап оқыту» Тулемирзаева А.Д.

15. «1-курс студенттерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру» Утепова Р.Я.

16. ««Жалпы дәрігерлік тәжірибе-2» кафедрасында клиникалық ойлау маршруттарын (бағдарлықтарын) жүйелі қолдану әдістемелік тәсілі (жөтел 

симптомының негізінде)» Досыбаева Г.Н., Сартаева Қ.А., Баймуратова Б.Н., Абдиева Б.М.

17. ««Жалпы дәрігерлік тәжірибе-2» кафедрасында клиникалық ойлау маршруттарын (бағдарлықтарын) жүйелі қолдану әдістемелік тәсілі (анемия 

синдромының негізінде)» Досыбаева Г.Н., Сметова Р.А., Сартаева Қ.А., Отумбаева Е.Т.

18. «3-курс студенттері арасында білім сапасын арттыру мақсатында ауру тарихынның үлгісін дайындау» Бекмурзаева Э.Қ.

19. «Фтизиатрия пәнін оқытудағы инновациялық білім беру технологиялары» Касаева Л.Т.

20. «Применение метода «Онлайн-консультация» в подготовке врача общей практики» Полукчи Т.В., Абуова Г.Н.

21. ««Жалпы медицина» мамандығы бойынша 2 курс студенттерінде оқытудың инновациялық әдістерін қолданудың тиімділігі» Жумадилова А.Р., 

Ермолаева О.А., Үмбетәлі Т.Ү., Орынбасар С.Ә.

22. «Интерактивная методика cbl - как технология изучения клинических дисциплин» Бектенова Г.Е., Карсыбаева К.Р.

23. «Ақпараттық лабиринт» әдісін резидентурада пилоттық жоба аясында қолдану нәтижелері» Қауызбай Ж.Ә., Салхожаева К.К., Темиркулова 

Ш.А., Ешимбетова Д.Д., Аташова К.К.

24. ««Балалар аурулары пропедевтикасы» пәні бойынша инновациялық технологиямен білім беру» Кемельбеков К.С.

25. «Роль практической медицинской олимпиады по хирургическим дисциплинам в освоении образовательных программ и формировании 

профессиональных компетенций» Абдурахманов Б.А., Дуйсебеков М.Т.

Регламент: баяндама 5-7 мин

талқылау 3-5 мин

17.30 – 18.00 Конференцияны қорытындылау:

Конференцияның жабылуы. Конференция резолюциясы. Конференция жеңімпаздарын марапаттау.



Конференция резолюциясы

1.Ғылыми-әдістемелік конференцияны дәстүрлі түрде жылда 

өткізу.

2.Академияда жүзеге асырылатын білім беру бағдарламаларында 

зерттеуге және жобаға бағытталған оқытуды кеңінен қолдану.

3.Профессор-оқытушы құрамының ақпараттық және сандық

құзыреттілігін дамыту

4.Белсенді оқыту әдістерін жетілдіруді жалғастыру


