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Біз – новациялық, әлеуметтік-бағытталған, тәжірибелік-

бағдарланған, халықаралық деңгейде танылған 

университет.

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларында білім алушыларды даярлаудың 

икемді моделін, соның ішінде процестерді 

цифрландыруды жүзеге асыратын барлық мүдделі 

тараптармен белсенді байланысты қолдайтын ұлттық 

және халықаралық деңгейде танылған Университет 

болып табылады.

Команда: біз – алға қойған мақсаттарға тиімді жетуге ұмтылатын жоғары 

білікті пікірлестерміз.

Белсенділік: біз алда тұрған өзгерістер мен оларды іске асыру үшін 

жауапкершілікті өзімізге ала отырып, оза жұмыс істейміз.

Тұтынушы: біз өз қызметтерін тұтынушылардың өмірі мен денсаулығы 

үшін жауапты болатын фактілер мен тәуекелдерге негізделген оңтайлы 

шешімдерді қабылдауға қабілетті келесі буынды құрудамыз.

Өзара қарым-қатынасты басқару: біз қызметкерлер мен бөлімшелер 

арасындағы коммуникацияның барынша ашық, адал және тиімді 

процесі негізінде қызмет жасаймыз.

Үдерістік тәсіл: біз берілген сапа деңгейінде қойылған мақсаттарға жету 

үшін жүйелік негізде ұйым үдерістерін анықтаймыз және басқарамыз.

Бейілділік: біз – әлеуметтік-жеке құзыреттілікті үздіксіз дамыту, өзін-өзі 

жүзеге асыру, кәсіби және тұлғалық өсу және өзін-өзі белсендендіру 

үшін мүмкіндіктер жасау арқылы стейкхолдерлеріміздің адалдығын 

қалыптастырамыз.

ҚҰНДЫЛЫҚТАР

БОЛЖАМЫ
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2020 жылдың 1 шілдесінен бастап Қазақстан-Ресей медицина университеті 

Covid-19 науқастарына арналған "Халық арена" базасында ұйымдастырылған 

госпитальға жылжымалы медициналық кешендер (ПМК) – диагностикалық 

модуль мен мобильді реанимациялық блок ұсынды.

Ауыр науқастарды тасымалдауға және қолдау терапиясын қамтамасыз етуге 

арналған ПМК: өкпені жасанды желдету жүйелерімен, автономды оттегі 

қорымен және әртүрлі жастағы ең ауыр науқастарды қолдауға мүмкіндік 

беретін ең заманауи деңгейдегі ӨЖЖ аппаратымен жабдықталған. 

Сондай-ақ, бұл модуль бүйрек және альбуминді диализ процедурасын 

жүргізуге арналған аппаратпен жабдықталған, бұл кез-келген деңгейдегі 

науқастарды қолдауға мүмкіндік береді.

Жылжымалы диагностикалық кешеннің бортында заманауи РГ қондырғысы 

бар, бұл кеуде қуысының рентгенографиясын жүргізуге мүмкіндік береді. 

COVID-19 науқастарымен жұмыс істеу және осы инфекцияның таралуына жол 

бермеу үшін барлық қажетті жабдықтар бар.

Қазіргі уақытта біздің клиника негізіндегі жабдықтар науқастарды сәтті 

қабылдайды. Сондай-ақ, біздің университет барлық қажетті техникалық 

қолдау көрсетеді.

ХАЛЫҚ АРЕНАСЫНДАҒЫ ЖЫЛЖЫМАЛЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КЕШЕНДЕР 
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MEDKRMU.KZ  САЙТЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ 

1. Сайтта сіз келесі ақпаратты ала аласыз:

1.ЖОО туралы толық ақпарат, "Біз туралы" мәзірінде таныса аласыз;

2."Бакалавриат", "Интернатура", "Магистратура","Резидентура" білім беру 
бағдарламаларына түсу туралы мәліметті "Қабылдау комиссиясы" 
қосымша беті парағында;

3."Ректор блогы" - КРМУ ректорының ғылыми мақалалары мен 
өмірбаяны жайлы;

4.Сіз бізде білім алудасыз ба? Сіз үшін "студент" мәзірі;

5."Шетелдік студентке", басқа елдерден түсушілерге арналған;

6."Ғылым" мәзірі, ғылымға деген ынтанызды басу үшін;

7.Жердің кез-келген нүктесінен Қашықтықтан оқытуға арналған "ҚОТ" 
мәзірі;

8."Халықаралық ынтымақтастық" мәзірі, әлемнің бірнеше 
университеттерінде бірегей оқу тәжірибесін алу мүмкіндігіңіз;

9.Бізбен бірге жарқын болашақты құру үшін "Мансап орталығы" мәзірі;

10."Жоғары оқу орнынан кейінгі білім" мәзірі, оқу циклін жалғастыру 
үшін;

11."Кітапхана" мәзірі-білім әлеміне саяхат;

12."Жаңалықтар" мәзірі әрдайым университеттің соңғы оқиғаларынан 
хабардар болу үшін.

Сондай-ақ, сіз кеңес алу үшін өтініш қалдыра аласыз, біз оларды 24 
сағат ішінде өңдейміз, "дәрігерлерге ақымақ сұрақтар" айдарында 
түлектермен бейне сұхбат көре аласыз, оқуға түсуге құжаттарды 
онлайн тапсыра аласыз.



СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ

MOODLE-МЕН ЖҰМЫС
Moodle дегеніміз не?

Moodle-бұл оқу процесін ұйымдастыруға 

көмектесетін модульдік объектіге 

бағытталған динамикалық оқу ортасы. 

Бұл ортада әртүрлі курстарға арналған 

электронды оқу материалдары жасалады. 

Олардың көмегімен сіз жаңа 

тақырыптарды оқи аласыз, 

тапсырмаларды орындай аласыз, форум-

пікірталастарға қатыса аласыз, 

оқытушымен және курстардың басқа 

қатысушыларымен қарым-қатынас жасай 

аласыз, өз бағаларыңызды көре аласыз 

және тағы басқалар бойынша. 

Оқу материалдары кез-келген уақытта 

және кез-келген жерде қол жетімді, бұл 

оқытуды ыңғайлы және тиімді етуге 

мүмкіндік береді.

Moodle ортасында әр пайдаланушыға 

белгілі бір мүмкіндіктер мен құқықтар 

деңгейі бар өз рөлі беріледі.

Студент курстың материалдарын қарауға 

және әртүрлі тексеру жұмыстарын 

орындауға құқылы, сонымен қатар 

форумдардағы пікірталастарға, чатқа 

қатыса алады, курстың басқа 

қатысушыларына жеке хабарламалар 

жібере алады.

Егер сізде Moodle жүйесінде, басты беті жұмыс істемесе 

https://moodle.medkrmu.kz / сайтында біздің барлық байланыс 

деректеріміз көрсетілген. Мәселені сипаттаңыз және біз сізге тезірек 

көмектесуге тырысамыз.



КРМУ



КЛИНИКАЛЫҚ БАЗАЛАР

Кәсіптік практика және клиникалық жұмыс бөлімімен қаланың, 

облыстың 85 клиникалық базасымен, аудандармен, ұзақтығы 1 

жылдан 3 жылға дейінгі білім алушылар контингентіне байланысты 

студенттер бірлесіп ынтымақтастық туралы келісім-шарт жасалды.

Жыл сайын клиникалық базалардың тізбесі мамандықтар бойынша 

даярлау, оқу-өндірістік тәжірибе өткізу, штаттық ПОҚ талап етілетін 

қажеттіліктерді ескере отырып қайта қаралады. Студенттерді 

клиникаға жіберу санитарлық кітапшаны рәсімдеу бойынша жүзеге 

асырылады.

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9», г. Алматы, ул. Шолохова 17

ГККП «Детская городская клиническая больница №2», г. Алматы, пр. 
Алтынсарина,54

ГКП на ПХВ «Городская студенческая поликлиника» г. Алматы 
бульвар Бухар жырау, 14

ГКП «Городская клиническая больница №1 на праве хозяйственного 
ведения управления здравоохранения», г. Алматы, мкр. Калкаман-2

ГКП «Городская поликлиника на праве хозяйственного ведения № 17», 
г. Алматы, ул. Басенова, 2

ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи», г. 
Алматы, ул. Казыбек би, 96

Департамент по защите прав потребителей Республики Казахстан по 
городу Алматы, г.Алматы, ул. Жибек жолы, 5

РГП на ПХВ КазНИИ онкологии и радиологии, г.Алматы, пр.Абая, 91

ГККП «Городская клиническая больница на праве хозяйственного 
ведения № 7»

АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова», г. Алматы, ул. Желтоксан,62

ТОО клиники «Medline», г. Алматы, ул. Курмангазы, 98



ТОО клиники «Medline», г. Алматы, ул. Курмангазы, 98

ГККП ЦРБ Илийского района Алматинской области, п. Отеген батыра 
ул. Титова,30

ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница», 
г.Алматы, ул.Демченко 83б

ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №4», г. Алматы, ул. 
Папанина, 220

ГКП на ПХВ «Карасайская Центральная районная больница», г. 
Каскелен, ул. Жангозина ,14

РГП на ПХВ «Научно-практический центр санитарно-
эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Комитета по защите 
прав потребителей Министерства Национальной Экономики 
Республики Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова, д.84

ГККП «Городская поликлиника №22», г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. 
Жанкожа батыра,193а

ТОО «Авторская медицина», г. Алматы, ул. Карасай батыра,152

РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции», КН МОН РК г. 
Алматы, ул. Тимирязева ,д. 36, уг. Байзакова

АО «Научный центр урологии академика Б.У. Джарбусынова», г. 
Алматы, 050060 ул. Басенова,2

РГКП «Научный центр гигиены и эпидемиологии имени Хамзы 
Жуматова» Комитета по защите прав потребителей Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан г. Алматы, ул. 
Макатаева,34

Алматинский филиал РГКП «Центр судебной медицины МЮ РК» г. 
Алматы, ул. Казыбек би, д. 117в

Республиканское государственное учреждение «Центральная 
военная стоматологическая поликлиника Министерства обороны 
Республики Казахстан» г. Алматы, ул.Джандосова 53

КЛИНИКАЛЫҚ БАЗАЛАР
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Неліктен КРМУ Instagram жазылу қажет?

Неліктен КРМУ Telegram жазылу қажет?

Инстаграмда біз КРМУ студенттерге арналған барлық соңғы 

жаңалықтар мен жарнамаларды жариялаймыз. Сондай-ақ, сіз 

әрқашан direct-ке жаза аласыз және оқу кезінде кездескен 

сұрақтарға жауап ала аласыз.

Телеграмм-арнада сіз оқу кезінде пайдалы болатын көптеген 

пайдалы ақпаратты біле аласыз, сонымен қатар сабақ кестесі 

мен басқа да маңызды жаңалықтарды көре аласыз. Мысалы," 

Студенттің Күнделігі", онда кез-келген студент өз күні туралы 

жасырын түрде айтып, әсерлерімен бөлісе алады. Сондай-ақ, 

телеграмм-арнада біз фильмдерді талқылаймыз, сүйікті 

музыкамызды еске аламыз және өзін-өзі тәрбиелеумен

айналысамыз.

Неге КРМУ ВКонтакте қауымдастығына жазылу қажет?

Вконтактеде сіз Крму туралы соңғы ақпарат пен 

жаңалықтарды біле аласыз. Сондай-ақ, кез-келген посттағы 

түсініктемелерде сұрақ қойсаңыз, біз сізге дереу жауап 

береміз. Вконтактеде біздің қауымдастықта студенттер 

пікірлерімен, түсініктемелерімен, пікірлерімен бөлісуге, 

сауалнамалар мен дауыстарға қатысуға мүмкіндік алады.

Facebook-те біз медициналық мазмұнды көбірек 

жариялаймыз, сондықтан сіз сол жерде медициналық 

жаңалықтарға жазыла аласыз.

Неліктен КРМУ Facebook жалыу қажет?

Неліктен КРМУ Youtube арнасына жазылу қажет?

Youtube арнасында біз университет туралы бейнелерді, 

студенттеріміз түсірген ойын-сауық мазмұнын және 

дәрігерлермен тікелей эфирді үнемі жариялаймыз.

НЕЛІКТЕН КРМУ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРІНЕ ЖАЗЫЛУ КЕРЕК?
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