
 

Аты-жөні Байгожина Зауре Алпановна 

Ғылыми дәрежесі, 
ғылыми атағы 

медицина ғылымдарының кандидаты 

Лауазымы Бөлімінің бастығы 

Ұйым атауы ҚР ДСМ "Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы" ШЖҚ РМК 
білім беруді және ғылымды дамыту орталығының медициналық білім 
беруді дамыту бөлімі http://www.rcrz.kz/index.php/ru/otdel-razvitiya-
meditsinskogo-obrazovaniya  

Кәсіби 
қауымдастықтарға 
мүшелік 

Еуропадағы медициналық білім беру қауымдастығының мүшесі( Association 
for Medical Education in Europe / AMEE) 

Академиялық 
және ғылыми 
мүдделер саласы 

30-дан астам ғылыми жарияланымның, 4 әдістемелік ұсынымның және 1 
басшылықтың авторы. 
1. Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша: 
"Мейірбике ісі", "Емдеу ісі", "Гигиена және эпидемиология", "Фармация", 
"Зертханалық диагностика", "Стоматология", "Ортопедиялық 
стоматология", "Медициналық оптика", "медициналық техниканы 
монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу" мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру стандарттарын және олардың типтік 
бағдарламаларын әзірлеуге қатысты (2010ж.) 
2. Жұмыс тобының құрамында «Медициналық білім және ғылымды 
реформалау» С компоненті шеңберінде азаматтарды медициналық білім 
беру ұйымдарына қабылдау туралы зерттеуге қатысты (2012 ж. 26 
маусымдағы № 443 бұйрық). 
3. сарапшылардың жұмыс тобының құрамында "медициналық білім 
және ғылым реформасы" С компоненті шеңберінде мамандандырылған 
аккредиттеу (Жалпы медицина) стандарттарын әзірлеуге қатысты 
(06.11.2012 ж. №776 бұйрық). 
4. Жұмыс тобының құрамында Мейірбике ісі бойынша қолданбалы 
бакалавриат бағдарламасын әзірлеуге қатысты (07.02.2014 ж. №93 
бұйрық). 
5. Медициналық мамандықтар бойынша техникалық және кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі, жоғары білім беру мәселелері бойынша мемлекеттік 
саясатты жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу бойынша жұмыс тобының 
мүшесі (11.10. №855 бұйрық) 2016 ж.). 
6. Жұмыс тобының құрамында «Мейірбике ісі» мамандығы бойынша 
Кәсіби стандартты әзірлеуге (жаңартуға) қатысты (2016 жылғы 22 шілдедегі 
№ 88-Н бұйрығы). 
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7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің бұйрығына сәйкес Жоғары колледждерді қайта құру 
мақсатында медициналық колледждерді бағалау жөніндегі ұлттық 
комиссия төрағасының орынбасары (2016 жылғы 9 наурыздағы № 188 
бұйрық).  
8. 2015 жылдан бастап-сараптамалық кеңестің мүшесі, ҚР аккредиттеу 
және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің аккредиттеу бойынша тәуелсіз 
сарапшысы. 

Емдік жұмыс 
тәжірибесі 

1994-1997 жж. - Ленинград орталық аудандық ауруханасы (Солтүстік 
Қазақстан облысы, Ленинград ауданы) - дәрігер-физиотерапевт: 
1997-1999 жж. - Ленинград орталық аудандық ауруханасы (Солтүстік 
Қазақстан облысы, Ленинград ауданы) - емхана меңгерушісі. 

Медициналық 
Білім және ғылым 
саласындағы 
жұмыс тәжірибесі 

1999-2001 жж - Көкшетау медицина колледжі (Көкшетау) - оқытушы, 
2001-2007 жж - Көкшетау медициналық колледжі - Үздіксіз білім беру 
бөлімінің бастығы, 
2008-2010 жж - «Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы» акционерлік 
қоғамы, жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті - бас маман, 
2010 ж. - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
Медициналық білім және ғылымдағы инновациялық технологиялар 
республикалық орталығы (Астана) - 
Қазақстан Республикасы медициналық колледждерінің оқу іс-шараларының 
үйлестірушісі, 
2011 ж. – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
Медициналық Білім және ғылым инновациялық технологияларының 
республикалық орталығы (Астана қ.) - "Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау секторындағы технологияларды беру және 
институционалдық реформа" жобасының "Медициналық Білім және ғылым 
реформасы" С  компонентінің медициналық білім беру бойынша 
консультанты, 
2012 ж. - "Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы", 
медициналық білім және ғылымды дамыту бөлімі (Астана қ.) - бас сарапшы, 
2015 ж. - «Денсаулық сақтауды дамытудың республикалық орталығы» 
Медициналық білімді дамыту департаменті, (Астана) - бөлім бастығы. 

Марапаттары, 
жетістіктері 

2005 ж. - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің Алғыс хаты, 
2011 ж. - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің құрмет 
грамотасы,  
2013 ж. – "Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы" ШЖҚ 
РМК бас директорынан Алғыс хат»,  
2014 ж. – "Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы" ШЖҚ 
РМК Бас директорының Құрмет грамотасы»,   
2017 ж. - ҚР ДСМ "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" төс белгісінің 
иегері. 

Мекен жайы қ. Нұр-Сұлтан 

электрондық 
пошта 

baigozhina_z@rcrz.kz   olai_02@inbox.ru 
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