
«Коломбо жоспары» ұйымы Нұр-Сұлтандағы АҚШ Елшілігінің халықаралық есірткіге 

қарсы күрес және заңдылықты сақтау бөлімінің қолдауымен Асфендияров атындағы 

Қазақ ұлттық медицина университетінің оқу бағдарламасына психикалық белсенді 

заттарды теріс пайдалануға байланысты емдеу саласындағы жалпы тәжірибелік 

дәрігерлерді, сондай-ақ психиатрларды даярлау деңгейін жақсарту мақсатында жобаны 

іске қосады. 

 

Қазақстанда оқыту мен техникалық көмек көрсетуді кеңейту үшін «Коломбо жоспары» 

ұйымының DAP бағдарламасы психикалық белсенді заттарды теріс пайдаланумен 

байланысты бұзылуларды емдеу жөніндегі әмбебап бағдарламаның (UTC) оқу 

құралдарын Қазақстанның медициналық университеттеріндегі ұлттық оқу 

бағдарламасына біріктіруді ұсынады, бұл ғылыми негізделген тәжірибені, 

тұжырымдамалар мен дағдыларды тәжірибелік дәрігерлерге арналған оқу 

бағдарламасына енгізуге мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаны жүзеге асыру емдеудің 

жалпы әлеуетін арттырады, өйткені штатта психикалық белсенді заттарды теріс 

пайдаланумен байланысты бұзылуларды емдеу үшін қажетті дағдылар мен білімі бар 

тәжірибелік дәрігерлер көбірек болады. Университеттер ғылыми дәлелдерге 

негізделген халықаралық стандарттарды қабылдау және бейімдеу тұрғысынан 

тұрақтылықты дамыту үшін тамаша орын болып табылады. Асфендияров атындағы 

Қазақ ұлттық медицина университеті нашақорлықтың алдын алу және емдеу саласында 

жұмыс істейтін медицина мамандарын даярлайды. 

 

Бұл жобаның мақсаты UTC базалық және озық деңгейлерін тиісті білім беру 

бағдарламаларының оқу жоспарларына енгізу арқылы есірткіге тәуелділерді 

диагностикалау, емдеу және жүргізу саласындағы жалпы тәжірибелік дәрігерлер мен 

психиатрларға арналған білім беру бағдарламасын жақсарту болып табылады. 

 

Осыған байланысты жоба үйлестірушісі лауазымына конкурс жарияланады, оның рөлі 

мынадай функционалдық міндеттерді қамтиды: 

 

- UTC бағдарламаларына шолу жасау; 

- Жалпы тәжірибелік дәрігерлерге арналған қолданыстағы бағдарламаға және 

психиатрларға арналған ординатура бағдарламасына шолу жасау; 

 - Психиатрия, оның ішінде балалар психиатриясы мамандығы бойынша 

ординаторларға арналған силлабустарды әзірлеу; 

 - Жалпы тәжірибелік дәрігерлерге арналған оқу бағдарламаларын әзірлеу; 

 - Оқу бағдарламаларын рецензиялау және оларды университеттің білім комитетімен 

бекіту; 

 - Ұлттық медициналық университеттің бағдарламасын іске асыруды пилоттау және 

мониторинг жасау; 

 - Пилоттық жобаны бағалау және алынған нәтижелерге сәйкес оқу бағдарламаларын 

қайта қарау; 

 - Оқу-әдістемелік мәселелер жөніндегі республикалық кеңестің бағдарламаны 

(силлабусты) бекітуі. 

 

Кандидатқа арналған өлшемшарттар: 

 

 психиатрия саласындағы ғылым докторы/ PhD ғылыми дәрежесі және кемінде 5 

жыл ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі; 



 медициналық жоғары оқу мекемелерінде оқу бағдарламалары мен 

силлабустарды жаңғырту процесін білу; 

 әр түрлі жобаларда басшылық ету жұмысының тәжірибесі; 

 медициналық саладағы заңдылық нормаларын, медициналық жоғары оқу 

орындарында оқу бағдарламаларын жаңғырту процестерін ұйымдастырудың 

негізгі қағидаттарын білу; 

 жоғары ұйымдастырушылық, жауапкершілік, ұқыптылық, стресске төзімділік, 

стандартты емес жағдайларда оңтайлы шешім қабылдау қабілеті; 

 қатаң уақыт шеңберінде жұмыс істей білу. 

 

Өтінімдерді сіз беретін бос жұмыс орнын: Жоба үйлестірушісін көрсете отырып, 

gulmira.suleymanova@colombo-plan.org электрондық поштасына жіберуге болады. 

Өтінімдер 2022 жылғы 24 наурызға дейін, Алматы бойынша сағ. 00:00-ге дейін 

қабылданады. 
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The Organization “Colombo Plan”, with the support of the Department for Combating 

International Drugs and Law Enforcement of the US Embassy in Nur-Sultan, is launching a 

project to improve the level of training of general practitioners, as well as psychiatrists in the 

treatment of substance abuse addiction in the curriculum of Kazakh National Medical 

University named after Asfendiyarov. 

 

In order to expand training and technical assistance to Kazakhstan, the Colombo Plan DAP 

Program proposes to integrate the manuals of the Universal Program for the treatment of 

substance abuse disorders (UTC) into the national curriculum at medical universities in 

Kazakhstan, which will enable the inclusion of evidence-based practices, concepts and skills 

in the curriculum for practicing physicians. The implementation of this program will increase 

the overall potential of treatment, as there will be more practitioners in the state with the 

necessary skills and knowledge to treat substance abuse disorders. Universities are an ideal 

place to develop sustainability in terms of adopting and adapting international standards 

based on scientific evidence. Kazakh National Medical University named after Asfendiyarov 

trains medical specialists who will work in the field of prevention and treatment of drug 

addiction. 

 

The aim of this project is to improve the educational program for general practitioners and 

psychiatrists in the field of diagnosis, treatment and management of drug addicts by including 

basic and advanced UTC levels in the curricula of relevant educational programs. 

 

In this regard, a competition is announced for the position of project coordinator, whose role 

will include the following functional responsibilities: 

 

- UTC Program Overview; 

- Review of the existing program for general practitioners and the residency program for 

psychiatrists; 

- Development of syllabuses for residents in the specialty of psychiatry, including children; 

- Development of training programs for general practitioners; 

- Reviewing of curricula and their approval by the Education Committee of the University; 

- Piloting and monitoring of the implementation of the program by the National Medical 

University; 

- Evaluation of the pilot project and revision of training programs in accordance with the 

results obtained; 

- Approval of the program (syllabus) by the Republican Council on educational and 

methodological issues. 

 

Criteria for the candidate: 

 

 academic degree of Doctor of Sciences/ PhD in the field of psychiatry and experience 

of scientific and pedagogical work for at least 5 years; 

 knowledge of the process of updating the curriculum and syllabuses in medical higher 

education institutions; 

 managerial experience in various projects; 

 knowledge of the norms of legislation in the medical field, the basic principles of the 

organization of the processes of updating the curriculum in medical universities; 

 high organization, responsibility, attentiveness, stress tolerance, ability to make 

optimal decisions in non-standard situations; 

 ability to work in a tight time frame. 



 

Applications can be sent by e-mail: gulmira.suleymanova@colombo-plan.org indicating the 

vacancy for which you are applying: Project Coordinator. Applications are accepted until 

March 24, 2022, 00:00 Almaty time. 
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Организация «План Коломбо» при поддержке Отдела по борьбе с международными 

наркотиками и соблюдению законности Посольства США в Нур-Султане запускает 

проект с целью улучшения уровня подготовки врачей общей практики, а также 

психиатров в области лечения зависимости от злоупотребления психоактивными 

веществами в учебную программу Казахского национального медицинского 

университета имени Асфендиярова. 

 

Чтобы расширить обучение и оказание технической помощи Казахстану, Программа 

DAP организации «План Коломбо» предлагает интегрировать пособия Универсальной 

программы по лечению расстройств, связанных с злоупотреблением психоактивных 

веществ (UTC) в национальную учебную программу в медицинских университетах 

Казахстана, что позволит включить научно обоснованные практики, концепции и 

навыки в учебную программу для практикующих врачей. Реализация этой программы 

повысит общий потенциал лечения, так как в штате появится больше практикующих 

врачей, обладающих необходимыми навыками и знаниями для лечения расстройств, 

связанных с злоупотреблением психоактивных веществ. Университеты являются 

идеальным местом для развития устойчивости с точки зрения принятия и адаптации 

международных стандартов, основанных на научных данных. Казахский 

национальный медицинский университет имени Асфендиярова готовит медицинских 

специалистов, которые будут работать в области профилактики и лечения наркомании. 

 

Целью этого проекта является улучшение образовательной программы для врачей 

общей практики и психиатров в области диагностики, лечения и ведения 

наркозависимых путем включения базовых и продвинутых уровней UTC в учебные 

планы соответствующих образовательных программ. 

 

В этой связи объявляется конкурс на должность координатора проекта, роль которой 

будет включать следующие функциональные обязанности: 

 

- Обзор программ UTC; 

-Обзор существующей программы для врачей общей практики и программы 

ординатуры для психиатров; 

 - Разработка силлабусов для ординаторов по специальности психиатрия, в т.ч. дети; 

 - Разработка учебных программ для врачей общей практики; 

 - Рецензирование учебных программ и их утверждение Комитетом по образованию 

Университета; 

 - Пилотирование и мониторинг реализации программы национальным медицинским 

университетом; 

 - Оценка пилотного проекта и пересмотр учебных программ в соответствии с 

полученными результатами; 

 - Утверждение программы (силлабуса) Республиканским советом по учебно-

методическим вопросам. 

 

Критерии для кандидата: 

 

 ученая степень доктора наук/ PhD в области психиатрии и стаж научно-

педагогической работы не менее 5 лет 

 Знание процесса обновления учебной программы и силлабусов в медицинских 

высших учебных заведениях  

 опыт руководительской работы в различных проектах 



 знание норм законодательства в медицинской сфере, основных принципов 

организации процессов обновления учебной программы в медицинских вузах; 

 высокая организованность, ответственность, внимательность, 

стрессоустойчивость, способность принимать оптимальные решения в 

нестандартных ситуациях; 

 умение работать в жестких временных рамках. 

 

Заявки можно отправлять на электронную почту: gulmira.suleymanova@colombo-

plan.org с указанием вакансии, на которую Вы подаете: Координатор проекта . Заявки 

принимаются до 24 марта 2022 года, 00:00 по Алматы. 
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