
Техническое задание 

 

Позиция: научный исследователь (на период реализации исследовательского проекта) 

Занятость: частичная, на период 2021-2022 гг. 

 

Должностные обязанности 

1. Обеспечить проведение: 

a.  анализа международной научной литературы по НПВ с последующим 

формированием литературного обзора 

b. ретроспективного анализа МКСБ во всех регионах Казахстана по случаям 

употребления НПВ за период 2019-2020 гг. 

c. уличного анкетирования молодежи Казахстана по вопросам информированности об 

НПВ и особенностях их употребления 

2. Провести динамический анализ трендов в оказании медицинской помощи пациентам, 

употребляющим НПВ за пятилетний период (2016-2020) 

3. Консультирование членов исследовательской команды по научным вопросам  

4. Участие в совещаниях, текущей работе исследовательской команды 

5. Подготовка и оформление отчѐтов на всех этапах научного исследования 

6. Разработать рекомендации на основании полученных результатов исследования 

 

Квалификационные требования 

Основные 

1. Высшее медицинское образование (подтверждается документом). 

2. Стаж практической деятельности по специальности «Психиатрия» (в наркологической 

практике) не менее 10 лет (подтверждается документом), из них не менее 3 лет клинической 

практики с пациентами с зависимостью от НПВ. 

3. Квалификационная категория не ниже высшей по специальности «Психиатрия» 

(подтверждается документом). 

4. Наличие научной степени (подтверждается документом). 

5. Наличие образования, профессиональной подготовки и опыта, позволяющие принять на себя 

ответственность за надлежащее проведение научного клинического исследования. 

Квалификация исследователя должна соответствовать нормативным требованиям и быть 

подтверждена научной биографией (curriculum vitae) и/или другими документами. 

6. Необходимо знать: вопросы общественного здравоохранения, психиатрии зависимостей, 

регламентации нормативно-правовых актов, клинических протоколов диагностики и лечения 

психических и поведенческих расстройствах, связанных с употреблением новых ПАВ, 

программ снижения вреда, профилактики ВИЧ/СПИД (подтверждение на собеседовании), знать 

и соблюдать GCP и нормативные требования. 

7. Знание политики и процедур Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и 

малярией и текущей деятельности ГФ в Казахстане (подтверждение на собеседовании). 

 

Иные требования 

1. Организаторские навыки: 

Умение работать в режиме многозадачности, работа с большим объемом информации. 

Мотивация и организация работы сотрудников. Навыки планирования и управления временем 

(time management). 

2. Коммуникативные навыки: 

Умение вести переговоры, навыки публичных выступлений, грамотная устная и письменная 

речь. 

3. Личные качества: 

Ответственный и высокоорганизованный сотрудник, с опытом работы. Быстро обучаемый, 

требовательный к себе. Пунктуальность, исполнительность. 

4. Знание английского языка. 

5. Свободное владение навыками работы с персональным компьютером, пакетом программ MS 

Office, Интернет, электронная почта. 

 



Техникалық тапсырма 

 

Лауазым: ғылыми зерттеуші (зерттеу жобасын іске асыру кезеңіне) 

Жұмыспен қамту: ішінара, 2021-2022 жж. 

 

Лауазымдық міндеттері 

1. Өткізуді қамтамасыз ету: 

a. кейіннен әдеби шолуды қалыптастыра отырып, ҒТЗ бойынша халықаралық ғылыми әдебиетті 

талдау 

b. Қазақстанның барлық өңірлерінде 2019-2020 жылдар кезеңінде ҚӨК пайдалану жағдайлары 

бойынша ҚКХК ретроспективті талдау. 

с. Қазақстан жастарына ҰАТ туралы хабардар болу және оларды пайдалану ерекшеліктері 

мәселелері бойынша көше сауалнамасын жүргізу 

2. Бес жылдық кезеңде (2016-2020) НПВ тұтынатын пациенттерге медициналық көмек көрсету 

үрдістеріне динамикалық талдау жүргізу) 

3. Зерттеу тобының мүшелеріне ғылыми мәселелер бойынша кеңес беру 

4. Жиналыстарға, зерттеу тобының ағымдағы жұмысына қатысу 

5. Ғылыми зерттеудің барлық кезеңдерінде есептерді дайындау және ресімдеу 

6. Зерттеу нәтижелері негізінде ұсыныстар әзірлеу 

 

Біліктілік талаптары 

Негізгі 

1. Жоғары медициналық білімі (құжатпен расталады). 

2. "Психиатрия" мамандығы бойынша практикалық қызмет өтілі (наркологиялық практикада) 

кемінде 10 жыл (құжатпен расталады), оның ішінде ҰАТ-ға тәуелді пациенттермен кемінде 3 

жыл клиникалық практика. 

3. "Психиатрия" мамандығы бойынша жоғары санаттан төмен емес біліктілік санаты (құжатпен 

расталады). 

4. Ғылыми дәрежесінің болуы (құжатпен расталады). 

5. Ғылыми клиникалық зерттеулерді тиісінше жүргізу үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға 

мүмкіндік беретін білімінің, кәсіби даярлығының және тәжірибесінің болуы. Зерттеушінің 

біліктілігі нормативтік талаптарға сәйкес келуі және ғылыми өмірбаянмен (curriculum vitae) 

және/немесе басқа құжаттармен расталуы керек. 

6. Білуге тиіс: қоғамдық денсаулық сақтау, тәуелділік психиатриясы, нормативтік-құқықтық 

актілерді регламенттеу, жаңа ПБЗ қолданумен байланысты психикалық және мінез-құлық 

бұзылыстарын 

7. ЖҚТБ-ға, туберкулезге және безгекке қарсы күрес жөніндегі Жаһандық қордың саясаты мен 

рәсімдерін және Қазақстандағы МФ-ның ағымдағы қызметін білу (әңгімелесуде растау). 

 

Өзге талаптар 

1. Ұйымдастырушылық дағдылар: 

Көп функциялы режимде жұмыс істей білу, ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істеу. 

Қызметкерлерді ынталандыру және ұйымдастыру. Уақытты жоспарлау және басқару 

дағдылары (time management). 

2. Коммуникативтік дағдылар: 

Келіссөздер жүргізе білу, көпшілік алдында сөйлеу дағдылары, сауатты ауызша және жазбаша 

сөйлеу. 

3. Жеке қасиеттер: 

Жұмыс тәжірибесі бар жауапты және жоғары ұйымдасқан қызметкер. Тез оқитын, өзіне 

талапшыл. Ұқыптылық, орындаушылық. 

4. Ағылшын тілін білу. 

5. Жеке компьютермен, MS Office бағдарламалар пакетімен, Интернет, электрондық поштамен 

жұмыс істеу дағдыларын еркін меңгеру. 


