
СЕМИНАР  БАҒДАРЛАМАСЫ / WORKSHOP PROGRAMME /
ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1-күн: Дүйсенбі, 12 Қыркүйек 2022 / Day 1: Monday 12 September 2022/  День 1: 
Понедельник, 12 Сентября 2022

9:00-9:30 Регистрация (онлайн-оффлайн) / Registration (online - offline)

09:30 – 10:30

Сəлемдесу: жобаның тұсаукесері; топ презентациясы  
Welcome remarks: Project presentation; Team presentation 
Приветственное слово: презентация проекта; командная презентация 
Қатысушылардың өзін-өзі таныстыруы 
Self-introductions by participants 
Самостоятельные представления участников

10:30 – 11:00
Кіріспе: алдын алуға болатын өлім жəне халықаралық салыстыру 
Introduction: Avoidable mortality and international comparison  
Введение: Предотвратимая смертность и международное сравнение 

11:00 – 11:30 Кофе брейк / Coffee break /Кофе брейк 

11:30 – 13:00
Кіріспе: алдын алуға болатын өлім жəне халықаралық салыстыру 
Introduction: Avoidable mortality and international comparison  
Продолжение: Предотвратимая смертность и международное сравнение 

13.00-14.00 Топтық жұмыс / Mortality data exercise / Групповая работа

2-күн: Сейсенбі, 13 Қыркүйек 2022 / Day 2: Tuesday 13 September 2022 / День 2: Вторник, 13 
Сентября 2022

09:00 – 11:00

Алдын алуға болатын өлім-жітім көрсеткіштерінің  негізінде денсаулық сақтау 
жүйесіне араласудың басым бағыттарын айқындау тəсілі  
Approach to identify priority areas of intervention in the health systems based on 
avoidable mortality indicators 
Подход к определению приоритетных областей вмешательства в системы 
здравоохранения на основе показателей предотвратимой смертности 

11:00 – 11:30 Кофе брейк / Coffee break / Кофе брейк. 

12:00 – 13:00

Денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін бағалау. Алдын алуға болатын өлім 
жəне емделуге болатын өлім. Саясаттың салдары.  

Assessing the effectiveness of health systems. Preventable vs Treatable mortality. 
Policy implications 

Оценка эффективности систем здравоохранения. Превентивная и излечимая 
смертность. Последствия для политики.

13.00-14.00

Топтық жұмыс: Превентивті жəне емделетін өлім-жітімнің калькуляциясы. 
Келесі күні талқылауға презентация дайындаңыз. 
Group work: Preventable & Treatable mortality methodology. 
Participants will be divided by groups. Each group will receive regional data to 
calculate indicators. Then, the group has to           calculate indicators and  present 
descriptive results. 
Групповая работа: Калькуляция превентивной и излечимой смертности. 
Подготовить презентацию для обсуждения на следующий день. 



3-күн: Сəрсенбі, 14 Қыркүйек 2022 / Day 3: Wednesday 14 September 2022/ День 3: Среда, 14 
Сентября 2022

09:00 – 11:00

Превентивті жəне емделетін өлім-жітімді есептеу нəтижелерін талқылау. 
Топтық жұмыстың тұсаукесері. 
Презентация бойынша талқылау, сұрақтар мен жауаптар (əр топтың 
презентациясына 20-25 минут, сұрақтар мен жауаптар бар). 
Discussion of the results of calculating preventable and treatable mortality. 
Presentation of group work. 
Discussion, questions and answers on the presentation (each group has 20-25 minutes 
for the presentation, questions and answers). 
Обсуждение результатов калькуляции превентивной и излечимой смертности.   
Презентация групповой работы. 
Обсуждение, вопросы и ответы по презентации (у каждой группы есть 20-25 
минут на презентацию, вопросы и ответы).

11:00 – 11:30 Кофе брейк / Coffee break / Кофе брейк. 

12:00 – 13:00

Көрсеткіштер мен нəтижелерге негізделген саясат мəселелері бойынша 
ұсынымдар.  
Policy recommendations based on indicators and results.  
Рекомендации по вопросам политики, основанные на показателях и результатах.

13.00-14.00

Топтық жұмыс: Денсаулық сақтау саясатына талдау жасаңыз (дереккөздерге 
сілтеме жасай отырып) жəне шешім қабылдау үшін ұсыныстар жасаңыз. Келесі 
күні талқылауға презентация дайындаңыз. 
Group work: to analyze health policy (with references to sources) and develop 
recommendations for decision-making. Prepare a presentation for discussion the next 
day. 
Групповая работа: провести анализ политики здравоохранения (ссылками на 
источники) и разработать рекомендации для принятия решения. Подготовить 
презентацию для обсуждения на следующий день.  

4-күн: Бейсенбі, 15 Қыркүйек 2022 / Day 4: Thursday 15 September 2022 /День 4: Четверг, 15 
Сентября 2022

09:00 – 11:00

Топтық жұмыстың тұсаукесері, көрсеткіштер мен нəтижелерге негізделген 
саясат мəселелері бойынша ұсыныстар. 
Презентация бойынша талқылау, сұрақтар мен жауаптар (əр топта презентация 
мен сұрақтарға 20-25 минут бар). 
Presentation of group work, policy recommendations based on indicators and results. 
Discussion, questions and answers on the presentation (each group has 20-25 minutes 
for the presentation and questions and answers). 
Презентация групповой работы, рекомендации по вопросам политики, 
основанные на показателях и результатах.  
Обсуждение, вопросы и ответы по презентации (у каждой группы есть 20-25 
минут на презентацию и на вопросы, и ответы).

     11:00 – 
11:30

Кофе брейк/ Coffee break / Кофе брейк. 

12:00 – 13:00
Шығындар мен шығарылымдардың аймақтық кестелері жəне сұранысқа əсері  
Regional input-output tables and demand impact  
Региональные таблицы затрат и выпуска и влияние на спрос 



13.00-14.00

Топтық жұмыс. Шығындар мен шығарылымдардың аймақтық кестелері жəне 
сұранысқа əсері.                              Group work. Regional input-output tables and 
demand impact 
Групповая работа. Региональные таблицы затрат и выпуска и влияние на спрос

5-күн: Жұма, 16 Қыркүйек 2022 / Day 5: Friday16 September 2022 
День 5: Пятница, 16 Сентября 2022

09:00 – 11:00

IOT жаттығуларының нəтижелерін талқылау. Топтық жұмыстың тұсаукесері. 
Презентация бойынша талқылау, сұрақтар мен жауаптар (əр топтың 
презентациясына, сұрақтар мен жауаптарына 20-25 минут беріледі). 
Discussion of the results of the IOT exercise. Presentation of group work. 
Discussion, questions and answers on the presentation (each group has 20-25 minutes 
for the presentation, questions and answers). 
Обсуждение результатов упражнения IOT.  Презентация групповой работы. 
Обсуждение, вопросы и ответы по презентации (у каждой группы есть 20-25 
минут на презентацию, вопросы и ответы).

11:00 – 11:30 Кофе брейк/ Coffee break / Кофе брейк. 

12:00 – 13:00
Саясаттың əсерін бағалау кезінде қолдануға ақылға қонымды тəсіл  
Smart TIO application in policy impact evaluation  
Разумный подход к использованию при оценке влияния политики

13.00-14.00
Сертификаттарды ұсыну 
Certificates ceremony 
Выдача сертификатов


