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Жоғары білім беру ісінде оқу орындарының маман дайындау сапасына қатысты 

талаптар күшейтіледі. 

Біз гранттардың санын көбейттік, енді жауапкершіліктің кезеңі келді. Жоғары оқу 

орындарын ірілендіру саясатын жүргізу қажет. Нарықта жоғары сапалы білім беруді 

қамтамасыз ететіндері ғана қалуға тиіс. Ең алдымен, әсіресе ауылдық жерлерде алғашқы 

медициналық-санитарлық көмектің қолжетімді болуын қамтамасыз ету қажет. 

Алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін қызметкерлерді ынталандыру 

үшін 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ауруларды емдеу ісін басқарудың жаңа тәсілдерін 

енгізген учаскелік медицина қызметкерлерінің жалақысын кезең-кезеңмен 20 пайызға 

көбейтуді тапсырамын. Осы мақсаттарға келесі жылы 5 миллиард теңге бөлінеді. 2019 

жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық емханалар мен ауруханалар медициналық 

құжаттарды қағазсыз, цифрлық нұсқада жүргізуге көшуге тиіс. 

Бұл 2020 жылға қарай бүкіл тұрғындардың электронды денсаулық паспорттарын 

жасауға, кезектерді, бюрократияны жоюға, қызмет көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік 

береді. Осыған дейін жасалған кардиологиялық және нейрохирургиялық кластерлердің 

тәжірибесін пайдаланып, 2019 жылы Астанада Ұлттық ғылыми онкологиялық орталықтың 

құрылысын бастау керек. Осылайша біз көптеген адам өмірін сақтап қаламыз. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2007 жылы Семей медицина университетіне 

келгенде университет ұжымына және студенттерге арнап сөйлеген баяндамасынан 

үзінді:  

«Бірден орталыққа, Астанаға не шетелге ұмтылмай, ең алдымен алыс ауылдарды, 

шалғай елді-мекендерді қамтыңыздар. Елге, ауыл халқына еңбек сіңіріңіздер. Сіздер 

ауылда қалу-қалмауларыңыз өз еркілеріңізде, дегенмен белгілі бір жылдар еңбек еткен 

соң, қалағандарыңызша қалаға қарай ауысқандарыңыз да құба-құп болады. Мен үшін 

Семей мемлекеттік медицина университеті ең үздік университет. Мен әрқашан 

университет жетістігін назарда ұстап отырамын» 

Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Әбiшұлы Назарбаев 
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Құрметті әріптестер! 

 

Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің 65 жылдығымен шын 

жүректен құттықтауым мен ақ тілегімді қабыл алыңыздар.  

Қазіргі жаһандық өзгерістер мен инновациялар дәуірінде білікті медицина 

мамандарын даярлау жаңа сапалы деңгейге көтерілді. 

Университеттің ұжымы жоғары дәрежелі дәрігерлер мен мамандарды даярлауға 

деген талаптардың мәнін түсініп, оқу процесін жетілдіруге назар аударып отыр. Сонымен 

қатар, заманауи білім беру технологиялары мен бағларламаларды да енгізуде.  

Сіздер медицина мен денсаулық сақтау саласына қажет жаңа формациядағы жоғары 

дәрежелі мамандарды даярлап, кәсіби және адамгершілік әлеуеті жоғары жаңа буынды 

тәрбиелеп жатырсыздар.  

Университет өзінің көптеген түлектеріне жол ашып, қазір олар Шығыс Қазақстан 

облысы ғана емес, еліміздің түкпір-түкпірінде ел игілігі үшін қызмет етіп жатыр. 

Университет түлектері Қазақстанның ең ірі денсаулық сақтау мекемелерінде басшы, 

ғалым, академик, профессор және қоғам қайраткері болып еңбек етуде.  

Барлығымыз осы университет түлектерімен мақтанамыз және оларды құрметтейміз. 

Университеттің қалыптасуы мен дамуына қосқан сүбелі үлестері үшін профессор-

оқытушылар құрамына зор алғыс білдіремін.  

Университет оқытушылары бірнеше буын медицина мамандарын тәрбиелеп, 

кәсіптеріне деген махаббатқа ел үшін еңбек етуге баулыды.  

 Университет ұжымының Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын 

дамытуға үлес қосуын жалғастырып, жоғары дәрежелі медицина мамандарының әлеуетін 

арттыратынына сенімім мол.    

Студенттерге таңдап алған мамандықтарына деген қызығушылықтары артып, жаңа 

белестерді бағындыруда сәттілік жолдас болсын.  

Мерейтой мезетінде шын жүректен Сіздерге зор денсаулық, бақыт пен табыс 

тілеймін!  

 

Елжан Біртанов, 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі 
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Уважаемые коллеги! 

Примите самые искренние, добрые поздравления по случаю знаменательной даты – 65-

летия образования Государственного медицинского университета города Семей! 

Сегодня, в эпоху глобальных перемен и инноваций, подготовка квалифицированных 

медицинских кадров имеют первостепенное значение и выходит на качественно новый 

уровень. Коллектив Вашего учебного заведения, понимая значимость все более 

возрастающих требований к подготовке врачей и специалистов высокого уровня, активно 

стремится совершенствовать учебный процесс, внедрять современные обучающие 

инструменты и программы. Вы готовите высококлассных специалистов новой формации, 

востребованных в различных сферах медицины и здравоохранения, воспитываете 

достойную молодую смену с большим профессиональным и нравственным потенциалом. 

Университет дал «путѐвку» в жизнь многим выпускникам, работающим сейчас не 

только в Восточно-Казахстанской области, но и во всех уголках нашей большой страны. 

Многие из них стали руководителями крупнейших медицинских учреждений Казахстана, 

известными учѐными, академиками, профессорами и общественными деятелями. И мы все 

по праву гордимся ими.  

Особую благодарность и признательность хочу выразить преподавателям за их 

неоценимый вклад в становление и развитие университета. Они дали огромный заряд 

энергии и любви к избранной профессии не одному поколению медицинских 

специалистов, который они пронесли по всей жизни и сохранили вместе с готовностью 

трудиться во благо Казахстана и нести добро людям. 

Уверен, что коллектив университета и далее будет вносить достойный вклад в развитие 

здравоохранения Республики Казахстан, укрепление кадрового потенциала 

высококлассных медицинских специалистов. 

В день юбилея желаем Вам успехов, удачи во всех начинаниях и признательности 

студентов. А студентам – новых знаний, интереса к выбранной специальности и 

самореализации! 

От всего сердца желаю всем здоровья, счастья и жизненного благополучия! Новых 

творческих и научных достижений, дальнейших успехов в Вашем большом и важном деле! 

 

Елжан Биртанов, 

Министр здравоохранения Республики Казахстан 
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Dear colleagues! 

 

I would like to congratulate on the 65
th

 anniversary of Semey State Medical University.  

Today, in the era of global changes and innovations, preparation of qualified medical staff has 

become one of the most important priorities. In order to fulfill the growing demands and 

requirements for medical workers, staff of your university persistently improves its academic 

process and implements new teaching methods and programs. You train high-end professionals of 

a ―new breed‖ that are in demand in different fields of medicine and healthcare.  

The university has opened the doors to a great number of its graduates, who successfully work 

not only in East Kazakhstan, but also in other regions of our country. Many of them have become 

CEOs of medical organizations in Kazakhstan, leading scientists, professors and public figures. 

And we are rightfully proud of their accomplishments.  

I would like to express my special gratitude and appreciation to faculty members for their 

contribution to development of the university. They have given to their students a great deal of 

energy and planted the love to their profession, which inspired them to work hard for the 

development of Kazakhstan.  

I feel confident that the university will continue to contribute to the development of healthcare 

system of Kazakhstan and strengthen the capacity of highly-trained medical specialists.  

In the day of anniversary, I wish you success and good luck in all your endeavors. And to the 

students - I would like to wish new knowledge, interest in the chosen profession and realization 

of personal potential in profession and career.  

I wholeheartedly wish everyone health, happiness and well-being. May you accomplish new 

creative and scientific achievements! 

 

Yelzhan Birtanov 

Minister of Health of the Republic of Kazakhstan 
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Құрметті университет ұжымы және студенттері! 
 

Кез келген мемлекеттің әл-ауқат деңгейінің басты құраушысы ол онда тұратын 

адамдардың денсаулығы және әлеуметтік амандығы болып табылады, және ол сөзсіз дәлел. 

Дәрігер мамандығы – ол өте құрметті, қасиетті, сонымен бірге өте жауапты еңбек. Жоғары 

кәсіби білім мен шеберліктен басқа, дәрігерде таза адами қасиеттер болуы керек, олар 

шыдамдылық, рақымдылық, түсіністік, аяушылық. Медицинаның дамуы Қазақстанның 

дамуының басты басым бағыттарының, халықаралық аренадағы мемлекетттің 

бәсекелестікке қабылеттілігінің көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Және осы үлкен 

жұмысты жоғары білікті медициналық кадрларды – денсаулық сақтаудың дәрігерлері мен 

басшыларын даярлаудан бастау керек, ол біздің мемлекетіміз үшін жұмыс істейтін болады! 

65 жылда, Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің қабырғасында он 

мыңдай әртүрлі мамандықтар дәрігерлері, адамдар өмірі мен денсаулығын сақтауға айтулы 

үлес қосқан жоғары деңгейдегі профессионалдар дайындалды. 

Осы жылдары Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті Қазақстанның 

ірі және маңызды жоғары оқу орындарының бірі болып табылатын үлкен және айтулы 

жолды өтті. Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті бүгінгі күні – ол 

жоғары медициналық біліммен мамандарды үздіксіз даярлайтын заманауи көпдеңгейлі 

жүйе. Университет жеке клиникасы, ғылым, білім беру саласында инновациялары және 

тәжірибелік денсаулық сақтаумен белсенді біріккен жұмысымен, студенттерді тәжірибелік 

даярлаудың жоғары деңгейімен үнемі ерекшеленеді.  

Университет ғалымдары отандық және дүниежүзілік медициналық білімнің дамуына 

маңызды үлес қосты. Бірнеше ғылыми бағыттар бойынша ЖОО елімізде жетекші орын 

алады және Қазақстанда және шетелде танылған беделі бар. Университетте жоғары 

мемлекеттік және қоғамдық мойындау бар және. «Денсаулық 2016-2019 жж» мемлекеттік 

бағдарламасын жүзеге асырудағы оның айтулы үлесі және Қазақстанның жоғары 

медициналық білімін дамыту жолдарын айқындаудағы үлкен ұйымдастырушы ролі туралы 

айтуға болады. 

Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті студенттеріне, 

оқытушыларына, қызметкерлеріне адамдар денсаулығын сақтаудағы және нығайтудағы, 

жоғары білікті медициналық кадрларды даярлаудағы игі істеріңізге табыс тілеймін. 

Даниал Ахметов,  

Шығыс Қазақстан облысы әкімі  
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Уважаемый коллектив и студенты университета! 

 

Главным составляющим уровня благосостояния любого государства является 

здоровье и социальное благополучие людей, которые живут в нем, и это безусловный факт. 

Профессия врача - это очень почетный, уважаемый, но вместе с этим очень ответственный 

труд. Кроме высоких профессиональных знаний и умений, врач должен обладать такими 

чисто человеческими качествами, как терпеливость, сострадание, понимание, сочувствие. 

Развитие медицины всегда являлось одним из главных приоритетов развития Казахстана, 

показателем конкурентоспособности страны на международной арене. И эту большую 

работу необходимо начинать именно с подготовки высококвалифицированных 

медицинских кадров – врачей и руководителей здравоохранения, которые будут работать 

на благо нашей страны! За 65 лет, в стенах Государственного Медицинского университета 

города Семей подготовлены десятки тысяч врачей различных специальностей, 

профессионалов высокого уровня, внесших заметный вклад в сохранение жизни и 

здоровья людей. 

За эти годы Государственный Медицинский университет города Семей прошел 

большой и славный путь, превратившись в один из крупнейших и значимых вузов 

Казахстана. Государственный Медицинский университет города Семей сегодня — это 

современная многоуровневая система непрерывной подготовки специалистов с высшим 

медицинским образованием. Университет всегда отличали высокий уровень практической 

подготовки студентов, в немалой степени связанный с наличием собственной клиники, 

инновации в сфере науки, образования и активная совместная работа с практическим 

здравоохранением. 

Ученые университета внесли значительный вклад в развитие отечественной и 

мировой медицинской науки. По ряду научных направлений вуз занимает ведущее 

положение в стране и пользуется признанным авторитетом в Казахстане и за рубежом. 

Университет имеет высокое государственное и общественное признание, и, можно 

говорить о его значительном вкладе в реализацию государственной программы развития 

здравоохранения «Денсаулық 2016-2019 гг». и большой организующей роли в определении 

путей развития высшего медицинского образования Казахстана. 

Желаю студентам, преподавателям, сотрудникам Государственного Медицинского 

университета города Семей дальнейших успехов в благородном деле сохранения и 

укрепления здоровья людей и подготовки высококвалифицированных медицинских 

кадров. 

Даниал Ахметов, 

Аким Восточно-Казахстанской области  
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Dear faculty, staff and students! 

 

It is an undisputed fact that the main attributes of well-being of any state are health and 

social welfare of the people. Occupation of a doctor is highly respected and honorary work. Aside 

from high professional knowledge and skills, a doctor should have such human qualities as 

patience, compassion, sensitivity and empathy. 

The development of medicine has always been one of the priorities of Kazakhstan. This 

work should be started from training highly qualified healthcare professionals such as doctors and 

senior managers of healthcare, who will work for the good of the country.  

Over the 65 years, Semey State Medical University has trained ten thousands of doctors of 

different specialties that have contributed to the improvement of people’s health. Over these 

years, Semey State Medical University has come a long way and become one of the leading 

higher education institutions in Kazakhstan. Today, the university is a state-of-the-art multi-level 

system of training of specialists with higher medical education. The university has always been 

distinguished by its high level of practical training, related in no small part to having own clinic, 

innovation in the field of science, education and vigorous cooperative work with practical 

healthcare.  

Scientists of Semey State Medical University have contributed greatly to the development 

of domestic and global medical science. The university is at the forefront of the country and 

highly respected both domestically and abroad. Semey State Medical University is acknowledged 

by the government for its contributions to the realization of the governmental program of 

healthcare development ―Densaulyk 2016-2019 years‖ and its role in defining ways of 

development of medical education in Kazakhstan.  

I wish students, faculty members and staff of Semey State Medical University continued 

success in the noble cause of improving people’s health and training highly qualified healthcare 

professionals.  

Danial Akhmetov,  

Mayor of East Kazakhstan region 
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Құрметті Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті оқытушылары, 

қызметкерлері және студенттері! 

 

Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті 65-жылдығын тойлау 

қарсаңында шын көңілмен құттықтауымды қабыл алыңыздар! Сіздердің 

университеттеріңіз жоғары білікті мамандарды даярлаудың ұстаханасы болып табылады. 

Бүгінгі күні Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің беделі медициналық 

мамандарды даярлаудың көшбасшысы ретінде Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар 

шетелдерде белгілі.  

Университетте мыңдаған жоғары білікті мамандар дайындалды, олардың көбі ірі 

медициналық орталықтарда, ғылыми-зерттеу институттарында табысты еңбек етуде. 

Семей қ. ММУ қабырғасында білім алған және қызмет еткендердің ішінде - дана 

дәрігерлер мен денсаулық сақтау басшылары, дүниежүзілік медицина тарихына жарқын 

беттер жазған профессорлар, академиктер, қоғам қайраткерлері бар.  

Университет медициналық білім мен іргелі ғылымды қалыптастырудағы және 

дамытудағы өзінің айтулы тарихымен, жетістіктерімен мақтана алады.  

Әр жыл сайын білім беру стандарттарын жетілдіре отырып, оқытудың 

инновациялық әдістемелері мен бағдарламаларын енгізе отырып бүгінгі күні Университет 

айтулы дәстүрлеріне адалдықты сақтайды.  

Жаңа мамандықтар ашылуда, оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жетілдірілуде, 

ғылыми зерттеулер жүргізілуде, халықаралық байланыстар дамуда.  

Мемлекеттің болашағы жас жоғары білікті мамандар қолында.  

Семей қ. ММУ студенттеріне табысқа жетулеріңізге және өздеріңізді таңдаған 

мамандықта іске асыруға тілектеспін. Қайсар, мақсатты және бастамашыл болыңыздар. 

Сіздерге болашақта баға жетпес сый – өмірді құтқару және денсаулықты сақтау сеніп 

тапсырылатынын ұмытпаңыздар! 

Шын көңілмен Сіздерге және Сіздердің ұжымыңызға бақыт және сәттілік, 

жасампаздық пен табыстар, медицина мен денсаулық сақтауда шығармашылық табыстар 

тілеймін. 

Ермак Сәлімов, 

Семей қаласының әкімі 
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Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты Государственного Медицинского 

университета города Семей! 

Примите искренние поздравления в честь празднования 65-летия Государственного 

Медицинского университета города Семей! Ваш Университет по праву является кузницей 

высокопрофессиональных специалистов. Сегодня авторитет Государственного 

Медицинского университета города Семей, как флагмана подготовки медицинских 

специалистов, известен не только в Казахстане, но и за его пределами.  

В Университете подготовлены тысячи высококвалифицированных кадров, многие 

из которых плодотворно трудятся в крупных медицинских центрах, больницах, научно-

исследовательских институтах. Среди тех, кто работал и учился в стенах ГМУ г. Семей – 

гениальные врачи и руководители здравоохранения, профессора, академики, 

общественные деятели, вписавшие яркие страницы в историю мировой медицины.  

Университет может по праву гордиться своей славной историей, достижениями в 

становлении и развитии медицинского образования и фундаментальной науки. 

И сегодня Университет хранит верность славным традициям, с каждым годом 

совершенствуя образовательные стандарты, внедряя инновационные методики и 

программы обучения. Открываются новые специальности, совершенствуется учебно-

методическая и воспитательная работа, ведутся научные исследования, развиваются 

международные связи. Будущее государства в руках молодых высококвалифицированных 

кадров.  

Студентам ГМУ г. Семей желаю добиться успехов и реализовать себя в выбранной 

профессии. Будьте настойчивы, целеустремленны и инициативны. Помните, что совсем 

скоро вам будет вверен бесценный дар – спасать жизни и беречь здоровье! 

От всей души желаю Вам и Вашему коллективу счастья и удачи, новых свершений и 

достижений, творческих успехов на благо медицины и здравоохранения.  

Ермак Салимов,  

Аким города Семей  

 

Dear faculty members, staff and students of Semey State Medical University! 

Accept my sincerest congratulations on the 65
th

 anniversary of Semey State Medical 

University. The university is rightfully considered as professional specialist factory. Today, 

Semey Medical University is known as a flagship of training of medical specialists both in the 

country and abroad.  

The university has trained thousands of highly qualified specialists. Many of them have 

worked fruitfully in major medical centers, hospitals, research institutes. Among those who 

studied and worked at the university are brilliant doctors, senior managers of healthcare, 

professors, scientists, public figures that contributed greatly to global medicine.  

 Semey State Medical University can be justifiably proud of its glorious history, 

achievements in the establishment of medical education and fundamental science. Today, the 

university follows its traditions, improving educational standards, implementing innovative 

techniques and educational programs. On top of that, the university introduces new specialties, 

improves teaching and educational work, conducts scientific researches and develops 

international relations. The future of the country is in the hands of new generation of highly-

qualified specialists. 

 Keep in mind that soon enough you will have a precious gift of curing diseases and saving 

lives. From the bottom of my heart, I wish staff of the university happiness and success, new 

achievements for the benefit of medicine and healthcare.  

Yermak Salimov  

Mayor of the city of Semey 
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Құрметті әріптестер! 

2018 жылы біздің Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті өзінің 65- 

жылдығын атап өтеді. Бір жағынан бұл көпжылғы тарихымен, айтарлықтай тәжірибемен 

және дәртүрлерімен маңызды күн, екінші жағынан Университет білім, ғылым және 

клиникалық практика үштұғырлылық бағыттары бойынша инновациялық 

технологияларды енгізумен белсенді дамуды жалғастыруда. Көптеген адамдарға белгілі 

болғандай, біздің Университет – медициналық кадрларды даярлау бойынша жетекші 

жоғары оқу орындарының бірі болып табылады, еліміздің қала және Шығыс –Қазақстан 

аймағының қала негізін қалаушы, ғылыми және мәдени орталығының бірі болып 

табылады. 

Осы жылдары университет білім мен ғылымның орталығы ретінде өзі туралы 

алғашқы күндерден білдіріп, өзінің қалыптасуында және дамуында айтулы жолдардан өтті. 

Университет өзінің оқытушыларымен мақтанады, олардың арасында көптеген атақты 

ғалымдар – белгілі ғылыми мектептердің негізін қалаушылар. Бүгінгі күні Семей 

қаласының мемлекеттік медицина университеті дипломы даярлықтың жоғары сапасы мен 

табысты жұмыспен қамтудың кепілі болып табылады. Қазақстан Республикасы 

Президентінің Жолдауын және  «Денсаулық 2016-2019жж.» мемлекеттік бағдарламасын 

жүзеге асыру бойынша белсенді жұмысына қарай Солтүстік –Шығыс қана емес, сонымен 

қатар біздің еліміздің басқа аймақтары алдыңғы қатарлы тәжірибелік денсаулық сақтауда 

тұр.  

 Жоғары оқу орнының басты жетістігі – түлектер, олардың көпшілігі жоғары білікті 

мамандар, ғалымдар, қоғам қайраткерлері, дарынды дәрігерлер болып табылады және 

Қазақстан Республикасында ғана емес, сонымен қатар шетелдерде табысты еңбек етуде. 

 Құрметті Семей қ. мемлекеттік медицина университетінің оқытушылары, 

қызметкерлер, студенттер және түлектер біздің Alma-mater 65- жылдығымен Сіздерді шын 

жүректен құттықтаймын! Бақыт, денсаулық, сергек рух, педагогикалық, ғылыми және 

клиникалық қызметте шабыт және табыс тілеймін. 

Жоғары оқу орнының дамуына және гүлденуіне көп жылдарын арнаған жоғары оқу 

орны ардагерлеріне шексіз алғыс білдіремін.  

Ерсін Жүнісов, 

м.ғ.д., профессор, ректор 
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Уважаемые коллеги! 

В 2018 году наш Государственный медицинский университет города Семей 

отмечает свое 65-летие. С одной стороны, это внушительная дата с многолетней историей, 

значительным опытом и традициями, с другой стороны Университет продолжает активно 

развиваться, внедряя инновационные технологии, по направлениям триединства 

образования, науки и клинической практики. Как известно многим, наш Университет - 

одно из ведущих высших учебных заведений по подготовке медицинских кадров, является 

градообразующим, научным и культурным центром города и Восточного региона страны. 

За эти годы университет прошел славный путь в своем становлении и развитии, с 

первых дней заявив о себе как о центре образования и науки. Университет по праву 

гордится своими преподавателями, среди которых немало выдающихся ученых – 

основоположников известных научных школ. На сегодня диплом Государственного 

Медицинского университета города Семей является гарантией высокого качества 

подготовки и успешного трудоустройства. Благодаря активной работе по реализации 

Посланий Президента Республики Казахстан и государственной программы «Денсаулык» 

2016-2019 гг., Государственный Медицинский университет города Семей стоит на 

передовой практического здравоохранения не только Северо-Восточного, но и других 

регионов нашей страны.  

Главное достижение вуза – выпускники, многие из которых являются 

высококвалифицированными специалистами, учеными, общественными деятелями, 

талантливыми врачами и успешно работают не только в Республики Казахстан, но и за ее 

пределами. 

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники Государственного 

Медицинского университета города Семей примите искренние поздравления с 65-летием 

нашей Alma-mater! Желаю счастья, здоровья, бодрости духа, вдохновения и успехов в 

педагогической, научной и клинической деятельности. 

Выражаю искреннюю благодарность ветеранам вуза, посвятившим многие годы его 

развитию и процветанию.  

 

Ерсин Жунусов, 

д.м.н., профессор, ректор  
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Dear colleagues! 

In 2018, our university celebrates its 65
th

 anniversary. On the one hand, this is magnifical 

date with long-term history, wide experience and rich traditions, on another one, the university 

continues its development, introducing innovative technologies in the field of education, science 

and clinical practice. As known, our university is one of the leading higher education institutions 

specializing in training of health professionals. It is also backbone, scientific and cultural center 

of the city and East Kazakhstan region of the country.  

Over the years of its existence, the university has come a long way of development, 

showing itself as the center of education and science. The university is justly proud of its 

teachers, who are outstanding scientists and founders of famous scientific schools. Today, the 

diploma of Semey State Medical University is the guarantee of high quality of training and 

employment. Due to intensive work on implementation of President's Message of the Republic of 

Kazakhstan and Densaulyk Government Program 2016-2019, the university is ahead of the curve 

of practical healthcare not only of North-East, but also other regions of our country.  

The major accomplishment of the university is our graduates, many of which are highly 

qualified health professionals, scientists, public persons and talented doctors, who successfully 

work not only in the Republic of Kazakhstan but also outside of our country.  

Dear faculty members, staff and students of Semey State Medical University, I would like 

to congratulate you on the 65
th

 anniversary of our Alma-Mater! I wish you happiness, health, high 

spirits, inspiration and success in educational, scientific and clinical work.  

I would also like to express my sincere gratitude to labor veterans, who dedicated many 

years of work to the development and prosperity of the university.  

 

Yersin Zhunussov 

Doctor, Professor, Rector 
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УНИВЕРСИТЕТ ТАРИХЫ 

Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті – бай тарихи дәстүрлерге 

толы, зор әлеует пен беделді ғылыми мектептер. 65 жыл бойы біз Қазақстан 

медицинасының дамуына және денсаулық сақтауға ӛз үлесімізді қосудамыз.  

1953 жылдың 2 қыркүйегіндегі КСРО Министрлер Кеңесі қаулысы негізінде денсаулық 

сақтау Министрлігінің № 22611-Р бұйрығымен Қазақ Социалистік Республикасы Семей 

облысының орталығында медициналық институт ашылды. 

1953 – Семей мемлекеттік медицина институты алғашқы 320 студентті қабылдады. 

Алғашқы ашылған жылдары институт құрамында барлығы 10 кафедра болды: марксизм-

ленинизм негіздері, биология, анатомия, гистология, неорганикалық химия, физика, шет 

тілдері, латын тілі, дене тәрбиесі, биохимия және органикалық химия.   

1953 – институт директоры болып Қазақ СРО еңбегі сіңген дәрігер Бобов Василий 

Сергеевич тағайындалды. 

1956 – институт ректоры болып доцент Чуваков Кожахмет Чувакович тағайындалды. 

1957 – КСРО жоғары және арнайы орта білім беру Министрлігінің шешімімен институт ІІ 

санатты ЖОО-дарға жатқызылды.  

1959 – алғашқы түлектер бітірді. 275 түлек дәрігер дипломын алды.  

1960 – Т.К. Раисов, Б. Жұмабаев, Ж.Б. Базарбеков, А. Кӛрпешов, Г. Канафиянов және 

басқа студенттер Бекен Жұмановтың басшылығымен «Жасдәурен» жастар театрын құрды.  

1963 – институт ректоры болып Қазақ СРО ғылымына еңбегі сіңген қайраткер, профессор   

Назарова Тамара Александровна тағайындалды. 

1963 – институтта педиатрия факультеті ашылды. И.М. Турецкий факультеттің алғашқы 

деканы болды.  

1964 – институттың бас ғимараты ӛз жұмысын бастады. Бас ғимаратпен бірге 400 орынға 

№4 жатақхана пайдалануға берілді.  

1971 – 6 курсты бітіргеннен кейін түлектердің алғашқы мамандануы басталды 

(интернатура).  

1974 – институт ректоры болып доцент Усов Дмитрий Васильевич тағайындалды. 

1976 – ғылыми жұмыстар кӛлемінің кеңеюіне байланысты кафедрааралық 

эксперименталды зертхана ұйымдастырылды және ашылды, Е.Н. Шатский оның бірінші 

жетекшісі болды.  

1976 – ғылыми жұмыс жӛніндегі проректор, профессор Б.Х. Хабижановтың бастамасы 

бойынша патенттік бӛлім ашылды.  

1976 – институт ректоры болып  Қазақ СРО ғылымына еңбегі сіңген қайраткер, профессор 

Хлопов Николай Архипович тағайындалды. 

1982 – СОКП тарих кафедрасы доценті Анна Лукьяновна Птущенконың басшылығымен 

М. Мәметова атындағы мұражай ашылды.  

1984 – Павлодар қаласында дәрігерлер біліктілігін жетілдіру факультеті ашылды.  

1985 – институт ректоры болып профессор Белозеров Евгений Степанович тағайындалды. 

1986 – Мемлекеттік медицина университетінде бастапқы ардагерлер ұйымы құрылды.    

1987 – институт ректоры болып ҚР ҰҒА академигі, ҚР ғылым және техникаға еңбегі 

сіңген қайраткер, профессор Раисов Тӛлеген Қазезұлы тағайындалды. 

1993 – университет қызметкерлері үшін 156-пәтерлік тұрғын үй салынды. Бӛлімдерде, 

қызметтерде және кафедраларда компьютеризация жүргізілді. 4 компьютерлік сынып 

ашылып, жабдықталды. Соның ішінде, бір класста 33 компьютер интернет желісіне 

қосылды.  

1993 – тұңғыш рет «Экология. Радиация. Денсаулық» халықаралық ғылыми 

конференциясы ӛткізілді. Аталған конференцияның бас тақырыбы – радиациялық 

аймақтар тұрғындарының денсаулығы. 
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1998 – Қазақстан Республикасында алғашқы рет ағылшын тілінде шетелдік студенттерді 

оқыту басталды. Үндістан, Пәкістан, Бангладеш, Суданнан келген студенттер Семей қ. 

Мемлекеттік медицина университетінде ағылшын тілінде оқу мүмкіндігіне ие болды.  

1998 – облыстық аурухана университет құрамына кірді. Оның клиникалық базасына 510 

орынға кӛпбейінді аурухана, стоматологиялық емхана, 10 мың адамға қызмет кӛрсететін 

тренингтік отбасылық емхана; академия студенттерінің алған теориялық білімін іс жүзінде 

нығайту мүмкіндігі күшейді. 

1999 – республикалық «Семейный врач» журналы және «Медицина для всех» газеті шыға 

бастады.  

2001 – академия ректоры қызметіне медицина ғылымдарының докторы, профессор 

Телеуов Мұрат Қойшыбайұлы тағайындалды.  

2001 – қала және аудан оқушылары үшін университетте биология пәні бойынша бірінші 

олимпиада ӛткізілді.   

2003 – ЖОО оқытуға лицензия алды.   

2005 – ЖОО SGS (Казахстан) «Медеу консалтинг» сертификациялық органы арқылы сапа 

менеджменті жүйесі бірінші сертификациядан ӛтті.  

2007 – ректоры болып  ҚР ҰҒА  мүше-корреспонденті, медицина ғылымдарының  

докторы, профессор    Рахыпбеков Тӛлебай Қосиябекұлы тағайындалды. 

2007 –   «Мейірбике ісі», «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Жалпы медицина» жаңа 

мамандықтары енгізілді.  

2007 –   офис тіркеуші, оқу-әдістемелік орталық, оқу-клиникалық орталық ашылды. 

2008 – «Ғылым және денсаулық сақтау» журналын халықаралық тіркеу бойынша жұмыс 

басталды. 

2009 – Сертификациялық орган «Total Quality Certification Services International» 

(KAZAKHSTAN) ИСО 9001:2008 халықаралық стандартының барлық талаптарын сақтауға 

ЖОО менеджменті жүйесінің сәйкестігін растады. 

2009 – «Ииновациялық технологияларды қолдану арқылы жоғары білімді дамыту» 

бағдарламасы бойынша 10 оқытушы ҚР денсаулық сақтау министрлігінің жолдамасы 

бойынша шетелде оқып келді. Осы жылдары практикалық дағдыларды бекіту және тексеру 

мақсаттарында әрбір клиниканың базасында (медициналық орталықта, жедел кӛмек 

ауруханасында, №2 перзентханада) 3 симуляциялық кабинет ашылды. 

2009 – күрделі практикалық дағдыларды дамытатын робот симулятор сатып алынды; 

ондай робот ТМД мемлекеттері арасында бірінші рет сатып алынды.  

2009 – республикада ғылымды дамыту мен реформалау концепциясын жүргізу рейтингі 

бойынша университет 1 орын алды.  

2010 – университет ректоры Тӛлебай Қосиябекұлы Рахыпбеков Болон декларациясына қол 

қойды.  

2011 – ҚР VI жазғы Универсиадада спорттың 15 түрі бойынша біздің мемлекеттің 85 

жоғары оқу орны арасында Семей қ. Мемлекеттік медицина университеті 

жалпыкомандалық есепте үздік ондық командалар сапында, ал жоғары медициналық оқу 

орындары арасында жалпыкомандалық есепте 1-ші орын алды. 

 2011 – университет сапа менеджменті Еуропалық қорын жетілдіру Моделін енгізді 

(EFQM) және сапа менеджменті Еуропалық қорын «Кемелдендіруге талпыну» деңгейіне 

ауысу бойынша жұмысты ӛткізді. 

2011 – «Паталогиялық анатомия және соттық медицина» кафедрасына Ю.В. Пруглоның 

аты берілді. Кафедраның үздік студентіне атаулы жыл сайынғы шәкіртақы тағайындалды. 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Қ.Н. Мұқанов атаулы шәкіртақы демеушісі 

болып табылады.  
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2012 – университет сапа менеджменті Еуропалық қорының «Кемелдендіруге талпыну» 

деңгейіне сертификат алды. Валидация нәтижелері бойынша университет «Кемелдендіруге 

талпыну» деңгейіне сәйкестікке сертификат алды.  

2012 – жалпы медициналық факультеттің бірінші түлектер легі оқуды аяқтады – 349 түлек 

диплом алды. «Қоғамдық денсаулық сақтау» – 48 түлек. «Қоғамдық денсаулық сақтау» 

мамандығының ағылшын топтары ашылды.  

2012 – ардагерлер ұйымы қасында «Ардагер» клубы құрылды. «Ардагер» клубы мүшелері 

Ұлы Отан соғысына қатысушылармен, қаланың белгілі қоғамдық және мәдени 

қайраткерлерімен  студенттердің кездесуін ұйымдастырады, жағдайы тӛмен отбасыларға 

әлеуметтік кӛмек кӛрсетеді, студенттерге кеңес береді, университеттің  қоғамдық 

жұмысына қатысады. 

2012 – шетелдік баспаларда монграфиялар тұңғыш рет шығарылды: «Денсаулық 

сақтаудағы қаржылық менеджмент» (Т.Қ. Рахыпбеков), «Адрено-тиреоидты жүйе және 

әсер етуші ағзаға тӛмен дозалық радиациялық» (С.О. Тапбергенов), «Ми инсультының 

этникалық ерекшеліктері» (Т.Н. Хайбуллин), «Медициналық білім және кәсіби дамуы» 

(Арнайы шығарылым, Ресей медициналық оқытушылары қоғамдастықтары журналы). 

2012 – Сапа Азиаттық жүйесі 10-Конгрессінің (ANQ) шеңберінде, Қазақстан жоо-дары 

арасында алғашқы рет Университет номинацияда жеңімпаз болып танылды сертификат 

берілді.  

2012 – «Совет Одағының батыры Мәншүк Мәметова» мұражайының ашылуына 30-

жылдық мерейтойымен белгіленді (1982-1912 жж.) 

2012 – сапа менеджменті Еуропалық қорын жетілдіру Моделін (EFQM) енгізгеннен кейін 

университет оны бар сапа менеджменті жүйесімен ықпалдастырды.  

2012 – «Денсаулық сақтау саласындағы үздік оқу орны» номианциясында Asian Education 

leadership awards бірлестігінен марапат, Дубай, БАӘ. 

2012 – «Мэрлар бейбітшілік үшін» делегациясының оқу –клиникалық орталыққа сапары. 

2013 – «Центр сертификации Inter Cert» ЖШС инспекциялық аудит ӛткізді, оның 

нәтижелері бойынша № KZ.7500207.07.03.00077 25.06.2013 ж. сертификат алды. 

2013- валидация бойынша есепті талдаудан кейін қабылданған университеттің сапа 

менеджменті жүйесін дамытудың келесі қадамы 4- жұлдыз деңгейіне универитеттің жетуі 

болды. Сапа менеджменті Еуропалық қорын жетілдіру Модельдері (EFQM).  

2013 – Семей қ. тарихында бірінші рет Университеттің Медициналық орталығы базасында 

Кардиохирургиялық бӛлімше және Эндоваскулярлы зертхана ашылды, ӛздігінен ашық 

жүрекке бірінші оталар жасалды, коронарография, стенттеу. Астана қ. Ұлттық ғылыми 

кардиохирургиялық орталықпен әріптестік туралы меморандумға қол қойылды. 

2013 – Ӛскемен қаласында университеттің филиалы ашылды.   

2013 – «Жырдауа» мектебінің басшылығымен Бірінші Республикалық студенттік айтыс 

ӛткізілді.  

2013 – ҚР VIІ жазғы Универсиадада спорттың 15 түрі бойынша біздің мемлекеттің 139 

жоғары оқу орындары арасында Семей қ. мемлекеттік медицина университеті 

жалпыкомандалық есепте мықты бестік командалар сапында, 135 жоо пьедесталдан 

қалтырып, олардың 35 дене тәрбиесі кафедрасы бар; жоғары медициналық оқу орындары 

арасында жалпыкомандалық есепте 1-ші орын алды; ҚР VIІ жазғы Универсиада 

қорытындылары бойынша Семей қ. ММУ Дипломмен, ҚР Білім Министрлігінің 

Медалімен және Кубогымен марапатталды. 

2013 – Семей қ. мемлекеттік медицина университетінің 60 жылдық мерейтойын атып ӛтті.  

2013 – Қазақстан экономикасы ӛнеркәсіптері кӛшбасшыларын марапаттау Жалпы 

мемлекеттік Республикалық рейтингілік бағдарламасына сәйкес «Қазақстанның 

кӛшбасшысы 2013» «Активтер мен міндеттемелер кӛрсеткіштері», «Түсімділік 

кӛрсеткіштері» және «Ӛтімділік кӛрсеткіштері» номинацияларында 2011-2012 жылдар 
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қортындылары бойынша Семей қ. ММУ Қазақстан Республикасының барлық ЖОО-дары 

арасында 3-ші орын және еліміздің медициналық ЖОО-дары арасында 1-ші орын алды. 

2013-2014 – Шығыс Қазақстан облысы палуандары екінші жыл қатарынан жеңіске жетті, 

«Қазақ Барысы – 2013» Республикалық турнирде – Айбек Нұғымаров, «Қазақстан Барысы 

– 2014» – Тұрсынов Мұхит. 

2013-2014 – Білім сапасын Бағалау Тәуелсіз Қазақстандық Агенттігі Республикалық 

рейтингінде жоо-дар рейтингінде Семей қ. ММУ бакалавриат бағдарламалары бойынша 

екінші орын алды. 

2014 – Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті «Қазақстан Барысы» ІҮ –

Республикалық турнирі жеңімпазы, дене тәрбиесі кафедрасы оқытушысы Тұрсынов 

Мұхитты ұлықтады. 

2014 – IREG Observatоry толыққұқықты қатысушысы, ТМД мемлекеттері үздік жоо-дары 

тізіміне Семей қ. мемлекеттік медицина университетінің кіруі туралы куәлік, «РА 

сарапшысы» Халықаралық рейтингілік агенттігінен ЖОО-мен алынған ЖОО табысты 

және тиімді менеджментінің кӛрсеткіші болып табылады.  

2014 – Аккредиттеу және рейтинг Ұлттық агенттігінде (АРҰА) Институционалды ұлттық 

аккредиттеумен  университет 5 жыл мерзімге аккредиттеу ӛткізілді.  

2014 – Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті 5 жыл мерзімге 

аккредиттелді.  

2014 – Аккредиттеу және рейтинг Ұлттық агенттігінде (АРҰА) институционалды ұлттық 

аккредиттеу.  

2014 – Университет «Республикалық жооаралық электронды кітапханаға» кірді. 

 -http://lib.kazrena.kz. «Springer Link» және Web of Knowledge (Thomson Reuters) мәліметтер 

базаларының толық мәтіндік ресурсымен бірыңғай электронды кітапхана құру туралы 

«НЦНТИ» АҚ келісім шарт бекітілді.  

2015 – Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігімен қаржыландыратын 

2015-2017 жж. 5 грант бар, жалпы сомасы 87 млн теңгеден астам.  

2015 – рейтингілік дүниежүзілік цитат келтіру базаларына «Ғылым және денсаулық 

сақтау» журналын алға жылжыту» жобасы жүзеге асырылуда, соның ішінде «Scopus». 

«Ғылым және денсаулық сақтау» журналы ғылыми цитат келтіру Ресейлік индексіне және 

E-library, Ulrich's Periodicals Directory, Global Health, CAB Abstracts халықаралық 

мәліметтер базаларына енді.  

2015 – Үндістан ЖОО-дар Қоғамдастығына енді.  

2015 – Мамандандырылған ұлттық аккредиттеу 5 бакалавриат білім беру бағдарламасы, 7 

резидентура, 4 магистратура, 2 докторантура білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша 

Тәуелсіз қазақстандық агенттігінде (НКАОКО). 

2015 – «Қазақстан Республикасындағы отбасылық медицинаның қалыптасыуының 20 

жылдығы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 

2016 – фармакология және дәлелді медицина кафедрасына профессор М.Н. Мусинның аты 

берілді. 

2016 – оқытушылар мен студенттер үшін заманауи интерактив үстелдермен Астана 

бӛлмесі ашылды. 

2016 – Семей қ. ММУ ОКО СЛР ӛтеу үшін Сипиарлен манекені және жүрек-ӛкпе 

реанимациясы үшін оқыту робот-манекені сатып алынды.  

2016 – «Ғылым және денсаулық» атты жас ғалымдар Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясының аясында FRCS, MRCGP, DLS Виджай Кумардың (Ұлыбритания) 

семинары.  

2016 – Saint Louis University-мен әріптестік туралы шартқа қол қойылды. 

2016 – 9 мамандық бойынша білім беру бағдарламалары Халықаралық аккредиттеу.  
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2016 – «Травматологиядағы-ортопедиядағы диагностика және емдеудің инновациялық 

технологиялары» атты проф. Д.М. Кульджановтың шебер-классы.   

2016 – Семей қ. ММУ стратегиялық әріптесі Saint Louis University (АҚШ) сарапшылар 

тобының сапары. 

2016 – Қазақстандағы Канаданың елшісі Шон Стайл мырзаның сапары.  

2016 – «Біз ядролық қарусыз әлем үшін» атты флеш-моб.  

2016 – «Жастар арасында салауатты ӛмір салтын насихаттау және жоғары дәрежедегі 

спортшыларды дайындауды қалыптастырудың ғылыми-тәжірибелік аспектілері» атты А.К. 

Кульназаровтың 70-жылдығына арналған Бірінші Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция.  

2016 – Қазақстандағы Швеция Тӛтенше және Ӛкілетті елшісі Христиан Камиллдың 

сапары. 

2016 – Қазақ күресі бойынша Қазақстан чемпионатындағы 2 орын.  

2016 – Қазақстан Респуликасында алғашқы рет Семей медицина университеті ата-аналар 

съезі ӛткізілді. 

2016 – алғашқы рет Барселонаға шетелдік академиялық мобильділік ұйымдастырылды. 

2017 – Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Ӛңірлік Онкологиялық 

диспансер және жедел медициналық кӛмек ауруханасы арасындағы үш жақты келісім 

шартқа қол қою.  

2017 – қалалар мен аудандар оқушылары үшін Семей қ. мемлекеттік медицина 

университетінде химия пәнінен бірінші олимпиада.  

2017 – м.ғ.д. Жүнісов Ерсін Тұрсынханұлының Семей қ. ММУ ректоры лауазымына 

тағайындалуы.  

2017 – Үндістаннан талапкерлерді бірінші ӛздігінен қабылдау.  

2017 – қарусыздандыру бағдарламасы бойынша БҰҰ делегациясының сапары.  

2017 – биохимия және химиялық пәндер кафедрасына профессор Тапбергенов Салават 

Оразұлының атын беру. 

2017 – қаланың Жастар мәслихаты депутаттары қатарына университет студенттерінің 

сайлануы.  

2017 – Ӛскемен қаласында Семей мемлекеттік медицина университетінің филиалы және 

университеттік госпиталі ұйымдастырылды.  

2017 – Saint Louis University hospital, Семей қ. ММУ Павлодар филиалы және Павлодар 

облысы ДСБ арасында әріптестік туралы келісім шартқа қол қойылды.  

2017 – Қазақстан Республикасында алғаш рет «Қазақстан Республикасының денсалуық 

сақтау саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік 

бағдарламысың аясында Тарбағатай, Бородулиха, Абай, Бесқарағай, Үржар, Кӛкпекті 

аудандарына және Риддер мен Курчатов қалаларына мультидисциплинарлы 

командаларының шығуы ұйымдастырылған. 

2017 – Вильнюс университетіне студенттер академиялық мобильділігі. 

2017 – Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медициналық университетімен әріптестік 

туралы келісім шартқа қол қою. 

2017 – Қарағанды мемлекеттік медицина университетімен әріптестік туралы келісім 

шартқа қол қою. 

2017 – стратегиялық ынтымақтастық шеңберінде Saint Louis University Hospital Семей қ. 

ММУ профессорлық-оқытушылық құрамының академиялық мобильділігі. 

2017 – жаңа құрылымдық бӛлімшелер ашылды: ішкі аудит қызметі, қоғаммен байланыс 

қызметі, мемлекеттік сатып алулар бӛлімі, стратегиялық даму бӛлімі, халықаралық 

ынтымықтастық және академиялық мобильділік бӛлімі, PR-технологиялары және 

маркетинг бӛлімі, бухгалтерлік есеп және есептілік, жоспарлау және экономикалық талдау 

бӛлімі. 
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2017 – «Medical Foundation» дайындық бӛлімі ашылды. Дайындық бӛлімінің аясында ЖОО 

талапкерлері үшін ағылшын тілі, биология, химия пәндерінен курстар ұйымдастырылды. 

2017 – профессорлық-оқытушылық құрамның 39 мүшесі үшін шетелдік тағылымдамағы 

бару ұйымдастырылды. 

2018 – «Семей қаласының физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік 

мектебі» ААҚ филиалымен және Қазақ Гуманитарлық-Заң Инновациялық университетімен 

әріптестік туралы меморандумдарға қол қойылды. 

2018 – Семей қ. ММУ мен Башкент университеті (Түркия) арасындағы стратегиялық 

әріптестік жӛніндегі меморандумға қол қойылды.  

2018 – Семей қ. мемлекеттік медицина университетінің коррупцияға қарсы саясатын 

жүзеге асыру тәжірибесі елімізде үздік деп табылды. 

2018 –  «Рухани Жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде саябақтар Маршы акциясы ӛтіп, 

аллеяда 200 шырша отырғызылды. 

2018 – Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің нұсқасы бойынша Қазақстан 

Республикасының 3 үздік ЖОО қатарына кірді. 

2018 – Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің нұсқасы бойынша Қазақстан 

Республикасының ең үздік 20 ЖОО қатарына кірді. 

2018 – Тәуелсіз агенттігі рейтингінің нәтижесі бойынша білім беру сапасын қамтамасыз 

етуі бойынша II орынға ие болды.  

2018 – Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттінің «Студенттерді 

оқыту нәтижесі бойынша кӛшбасшы» номинациясында I орын иегері. 

2018 – Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті ӛзінің 65-жылдығын атап 

ӛтті. Мерейтой аясында «Медициналық білімді, ғылымды және практиканы 

модернизациялаудағы заманауи инновациялық әдістер» атты халықаралық қатысумен 

ғылыми-практикалық конференция ұйымдастырылды.  

 

ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

Государственный Медицинский университет города Семей – это богатые 

исторические традиции, огромный потенциал и авторитетные школы. Вот уже 65 лет мы 

вносим свой вклад в развитие медицины и поддержание здоровья Казахстана. 

2 сентября 1953 года приказом № 22611-Р Министерства здравоохранения СССР на 

основании постановления Совета Министров СССР был открыт медицинский институт в 

центре Семипалатинской области Казахской Советской Социалистической Республики. 

1953 – Семипалатинский государственный институт принял первых 320 студентов. В 

первые годы открытия в составе института было всего 10 кафедр: основ марксизма-

ленинизма, биологии, анатомии, гистологии, неорганической химии, физики, иностранных 

языков, латинского языка, физвоспитания, биохимии и органической химии.  
1953 – директором института был назначен заслуженный врач Казахской ССР Бобов 

Василий Сергеевич. 

1956 – ректором института был назначен доцент Чуваков Кожахмет Чувакович.  

1957 – решением Министерства высшего и среднего специального образования 

СССР институт был отнесен к вузам ІІ категории. 

1959 – состоялся первый выпуск. 275 выпускников получили диплом врача. 

1960 – Т.К. Раисов, Б. Жумабаев, Ж.Б. Базарбеков, А. Корпешов, Г. Канафиянов и другие 

студенты под руководством Бекена Жуманова создали молодежный театр «Жас даурен».  

1963 – ректором института был назначен заслуженный деятель науки Казахской ССР, 

профессор Назарова Тамара Александровна. 

1963 – в составе института был открыт факультет педиатрии. Первым деканом факультета 

был доцент И.М. Турецкий. 
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1964 – начал свою работу главный корпус института. Вместе с главным корпусом было 

сдано в эксплуатацию общежитие №4 на 400 мест.  

1971 – начата первичная специализация выпускников после окончания 6 курса 

(интернатура). 

1974 – ректором института был назначен доцент Усов Дмитрий Васильевич. 

1976 – в связи с расширением объема научных работ была организована и открыта 

межкафедральная экспериментальная лаборатория, его первым руководителем являлся 

Е.Н. Шатский. 

1976 – ректором института был назначен заслуженный деятель науки Казахской ССР, 

профессор Хлопов Николай Архипович. 

1976 – по инициативе проректора по научной работе профессора Хабижанова Б.Х. был 

открыт патентный отдел. 

1982 – под руководством доцента кафедры истории КПСС Анны Лукьяновны Птущенко 

был открыт музей имени М. Маметовой. 

1984 – в городе Павлодар открыт факультет усовершенствования врачей. 

1985 – ректором института был назначен профессор Белозеров Евгений Степанович. 

1986 – в Государственном медицинском университете создана первичная ветеранская 

организация.  

1987 – ректором института был назначен академик НАН РК, заслуженный деятель науки и 

техники РК, профессор Раисов Толеген Казезович. 

1993 – был построен 156-квартирный жилой дом для сотрудников университета. В 

последующие годы (1998-2001 гг.) проведена компьютеризация в отделах, службах и 

выпускающих кафедрах, организованы и оборудованы 4 компьютерных класса, в том 

числе один класс с 33 компьютерами подключен к сети интернет. 

1993 – проведена первая международная научная конференция «Экология. Радиация. 

Здоровье». Главная тема  конференции – здоровье народа радиационных регионов.  

1998 – Впервые в Республике Казахстан начато обучение иностранных студентов на 

английском языке. Студенты из Индии, Пакистана, Бангладеш, Судана имеют 

возможность обучаться на английском языке в медицинском университете г. Семей. 

1998 – областная больница вошла в состав университета, стала его клинической базой: 

многопрофильная больница на 510 мест, стоматологическая поликлиника, тренинговая 

семейная амбулатория с обслуживанием 10 тысяч человек; усилились возможности 

укрепления в деле полученных теоретических знаний студентов академии. 

1999 – издаются республиканский журнал «Семейный врач» и газета «Медицина для 

всех».  

2001 – ректором академии был назначен доктор медицинских наук, профессор Телеуов 

Мурат Койшибаевич. 

2001 – В университете проведена первая олимпиада по биологии для школьников города и 

районов. 

2003 – вуз получил лицензию на обучение по двум специальностям: «Медико-

профилактическое дело» и «Фармация». 

2005 – вуз прошел Первую сертификацию системы менеджмента качества через 

сертификационный орган SGS (Казахстан) «Медеу консалтинг». 

2007 – ректором университета был назначен член-корреспондент НАН РК, доктор 

медицинских наук, профессор Рахыпбеков Толебай Косиябекович.  

2007 – внедрены новые специальности «Сестринское дело», «Общественное 

здравоохранение», «Общая медицина».  

2007 – открыты офис-регистратора, учебно-методический центр, учебно-клинический 

центр. 

2008 – начата работа по международной регистрации журнала «Наука и здравоохранение» 
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2009 – Сертификационный орган «Total Quality Certification Services International» 

(KAZAKHSTAN) подтвердил соответствие системы менеджемнта вуза на соблюдение всех 

требований международного стандарта ИСО 9001:2008. 

2009 – 10 преподавателей университета по направлению Министерства здравоохранения 

РК обучились за рубежом по программе «Развитие высшего образования через 

использование инновационных технологий». В эти годы в целях закрепления и проверки 

практических навыков на базе каждой клиники (в медицинском центре, больнице скорой 

помощи, в роддоме №2) открылись 3 симуляционных кабинета. 

2009 – был организован антикоррупционный совет по профилактике и противодействию 

коррупции ГМУ города Семей. 

2009 – приобретен робот симулятор, который развивает сложные практические навыки; в 

странах СНГ такой робот приобретен впервые. 

2009 – университет занял 1 место по рейтингу осуществления концепции развития и 

реформирования науки в республике. 

2010 – ректором университета Толебаем Косиябековичем Рахыпбековым была подписана 

Болонская декларация. 

2011 – среди 85 высших учебных заведений нашей страны по 15 видам спорта на VI летней 

Универсиаде РК государственный медицинский университет г. Семей в общекомандном 

расчете был в десятке сильнейших, а среди высших медицинских учебных заведений в 

общекомандном расчете занял 1-ое место. 

2011– университет внедряет Модель совершенства Европейского фонда менеджмента 

качества (EFQM) и проводит работу по переходу на уровень «Стремление к совершенству» 

Европейского Фонда менеджмента качества (договор № М-19 к от 17.10.2011 г.). 

2011 – кафедре «Паталогической анатомии и судебной медицины» присвоено имя 

профессора Пругло Ю.В. Учреждена именная ежегодная стипендия лучшему студенту 

кафедры. Cпоносором именной стипендии является доктор медицинских наук, профессор 

Муканов К.Н. 

2012 – университет получил сертификат уровня «Стремление к совершенству» от 

Европейского Фонда менеджмента качества. 

2012 – По результатам валидации университет получил сертификат соответствия уровня 

«Стремление к совершенству».  

2012 – Состоялся первый выпуск общемедицинского факультета – диплом получили 349 

выпускников, первый выпуск по специальности «Общественное здравоохранение» - 48 

выпускников. Открыты группы с английским языком обучения на специальности 

«Общественное здравоохранение». 

2012 – при ветеранской организации создан клуб «Ардагер». Члены клуба «Ардагер»  

организовывают встречи студентов с участниками Великой Отечественной войны, 

известными общественными и культурными деятелями города, оказывают социальную 

помощь неимущим, консультативную помощь студентам, принимают участие в 

общественной жизни университета. 

2012 – Впервые выпущены монографии в зарубежных издательствах: «Финансовый 

менеджмент в здравоохранении» (Т.К. Рахыпбеков), «Адрено-тиреоидная система и 

низкодозовое радиационное воздействие на организм» (С.О. Тапбергенов), «Этнические 

особенности мозгового инсульта» (Т.Н. Хайбуллин), «Медицинское образование и 

профессиональное развитие» (Специальный выпуск, Журнал сообщества медицинских 

преподавателей России). 

2012 – В рамках 10-го Конгресса Азиатской сети качества (ANQ), впервые среди вузов 

Казахстана, университет признан победителем с вручением сертификата.  

2012 – ознаменован 30-летним юбилеем со дня открытия музея «Героя Советского Союза 

Маншук Маметовой» (1982-1912 г.). 
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2012 – университет после внедрения Модели совершенства Европейского фонда 

менеджмента качества (EFQM) интегрировал ее с существующей системой менеджмента 

качества. 

2012 – Награда от объединения Asian Education leadership awards в номинации «Лучшее 

учебное заведение в сфере здравоохранения», Дубай, Турция. 

2012 – визит в учебно-клинический центр делегации «Мэры за мир». 

2013 – ТОО «Центр сертификации Inter Cert» провел инспекционный аудит, по 

результатам которого получен сертификат № KZ.7500207.07.03.00077 от 25.06.2013 г.  

2013 – Следующим шагом развития системы менеджмента университета, принятым после 

анализа отчета по валидации, стало достижение университетом уровня 4-х звезд  

Модели совершенства Европейского фонда менеджмента качества (EFQM).  

2013 – впервые в истории г. Семей на базе Медицинского центра университета открыты 

Кардиохирургическое отделение и Эндоваскулярная лаборатория, самостоятельно 

выполнены первые операции на открытом сердце, коронарография, стентирование. Был 

подписан меморандум о сотрудничестве с Национальным научным кардиохирургическим 

центром г. Астана. 

2013 – был открыт филиал университета в городе Усть-Каменогорск. 

2013 – проведен Первый Республиканский студенческий айтыс под руководством школы 

«Жырдауа».  

2013 – На VII летней Универсиаде РК среди 139 высших учебных заведений страны в по 

итогам 15 видов спорта ГМУ г. Семей в общекомандном зачете вошел в V лучших вузов, 

оставив за пределами пьедестала 135 вузов, 35 из которых имеют факультеты физического 

воспитания; среди высших медицинских учебных заведений занял 1-е общекомандное 

место; по итогам YII летней Универсиады РК ГМУ г. Семей награжден Дипломом, 

Медалью и Кубком Министерства образования РК. 

2013 – ознаменован 60-летним юбилеем Государственного медицинского университета г. 

Семей. 

2013 – Согласно Общегосударственной Республиканской рейтинговой программе 

награждения предприятий-лидеров экономики Казахстана «Лидер Казахстана 2013» в 

номинациях «Показатели активов и обязательств», «Показатели прибыльности» и 

«Показатели ликвидности» ГМУ г. Семей по итогам 2011-2012 года занял 3-е место среди 

всех вузов Республики Казахстан и 1-е место среди медицинских вузов страны.  

2013-2014 – Борцы ВКО второй год побеждают на Республиканском турнире: «Қазақ 

Барысы – 2013» - Айбек Нугымаров, «Қазақстан Барысы – 2014» - Турсынов Мухит. 

2013-2014 – в Республиканском рейтинге Независимого Казахстанского Агентства Оценки 

Качества Образования (НКАОКО) в рейтинге вузов ГМУ г. Семей занял второе место по 

программам бакалавриата. 

2014 – Государственный медицинский университет города Семей чествует Мухита 

Турсынова, победителя ІV Республиканского турнира «Қазақстан Барысы», преподавателя 

кафедры физического воспитания. 

2014 – Показателем успешного и эффективного менеджмента вуза служит получение 

свидетельства о вхождении Государственного медицинского университета г. Семей в 

список лучших вузов стран СНГ от Международного рейтингового агентства «Эксперт 

РА», полноправного участника IREG Observatоry,. 

2014 – Институциональная национальная аккредитация в Национальном агентстве 

аккредитации и рейтинга (НААР). 

2014 – Вуз вступил в «Республиканскую межвузовскую электронную библиотеку» -

http://lib.kazrena.kz. Заключен договор с АО «НЦНТИ» о создании единой электронной 

библиотеки с полнотекстовым ресурсом баз данных «Springer Link» и БД Web of 

Knowledge (Thomson Reuters). 
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2015 – Имеются 5 грантов на 2015-2017 гг., финансируемые Министерством образования и 

науки Республики Казахстан, на общую сумму свыше 87 млн. тенге.  

2015 – Реализуется проект «Продвижение журнала «Наука и здравоохранение» в 

рейтинговые мировые базы цитирования, в том числе Scopus». Журнал «Наука и 

здравоохранения» вошел в Российский индекс научного цитирования и E-library, Ulrich's 

Periodicals Directory, в международную базу данных Global Health, CAB Abstracts. 

2015 – Вхождение в Ассоциацию Индийских вузов. 

2015 – Специализированная национальная аккредитация 5 образовательных программ 

бакалавриата, 7 - резидентуры, 4 - магистратуры, 2 - докторантуры в Независимом 

казахстанском агентстве по обеспечению качества в образовании (НКАОКО). 

2015 – Международная научно-практическая конференция «20-летие становления 

семейной медицины в Республике Казахстан». 

2016 – кафедре фармакологии и доказательной медицины присвоено имя профессора 

Мусина М.Н. 

2016 – открыта комната Мира и согласия, японская и индийская комнаты. Открыта 

комната Астаны с современными интерактивными столами для преподавателя и студентов. 

2016 – приобретение в УКЦ ГМУ г. Семей манекена Сипиарлен для отработки СЛР и  

образовательного робота- манекена для сердечно-легочной реанимации. 

2016 – семинар Виджай Кумара FRCS, MRCGP, DLS (Великобритания) в рамках 

Международной научно-практической конференции молодых ученых «Наука и здоровье». 

2016 – подписание договора о сотрудничестве с Saint Louis University.  

2016 – Международная аккредитация образовательных программ по 9-ти специальностям  

2016 – мастер-класс «Инновационные технологии диагностики и лечения в травматологии 

- ортопедии» проф. Кульджанов Д.М.  

2016 – Визит группы экспертов из Saint Louis University (США), стратегического партнера 

ГМУ г. Семей. 

2016 – Визит посла Канады в Казахстане г-на Шона Стайла.  

2016 – флеш-моб «Мы за безъядерный мир». 

2016 – Первая Международная научно-практическая конференция «Жастар арасында 

салауатты ӛмір салтын насихаттау және жоғары дәрежедегі спортшыларды дайындаудың 

қалыптастырудың ғылыми-тәжирібелік аспектілері», посвященная 70-летию профессора 

Кульназарова А.К. 

2016 – визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Швеции в Казахстане Христиана 

Камилла.  

2016 – 2 место на чемпионате Казахстана по казак-куресы. 

2016 – впервые в Республике Казахстан медицинским университетом Семей проведен 

съезд родителей.  

2016 – по программе академической мобильности впервые организован выезд  за рубеж - в 

Барселону. 

2017 – подписание трехстороннего договора между Государственным Медицинским 

университетом города Семей, Региональным Онкологическим диспансером и Больницей 

скорой медицинской помощи. 

2017 – Первая олимпиада по химии в ГМУ города Семей для школьников города и 

районов.  

2017 – вступление в должность нового ректора ГМУ г. Семей д.м.н. Жунусова Ерсина 

Турсынхановича.  

2017 – первый самостоятельный прием абитуриентов из Индии.  

2017 – визит делегации ООН по программе разоружения.  

2017 – кафедре биохимии и химических дисциплин присвоено имя профессора 

Тапбергенова Салавата Оразовича.  
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2017 – зачисление наших студентов в ряды депутатов Молодежного Маслихата города.  

2017 – открытие филиала и университетского госпиталя медицинского университета 

города Семей в городе Усть-Каменогорск. 

2017 – подписание договора о сотрудничестве между Saint Louis University hospital, 

Павлодарским филиалом ГМУ г. Семей и УЗ Павлодарской области.  

2017 – обучение студентов в Вильнюсском университете по программе академической 

мобильности.  

2017 – подписание договора о сотрудничестве с Казахским Национальным медицинским 

университетом имени Асфендиярова. 

2017 – подписание договора о сотрудничестве с Карагандинским Государственным 

медицинским университетом.  

2017 – в рамках стратегического партнерства поездка профессорско-преподавательского 

состава ГМУ г. Семей в Saint Louis University Hospital по программе академической 

мобильности.  

2017 – впервые в Республике Казахстан в рамках Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық на 2016-2019 гг.» осуществлены 

мультидисциплинарные выезды команд в Тарбагатайский, Бородулихинский, Абайский, 

Бескарагайский, Урджарский, Кокпектинский районы и города Курчатов, Риддер. 

2017 – организованы новые структурные подразделения: служба внутреннего аудита 

(впервые среди вузов Казахстана), служба по связям с общественностью, отдел 

государственных закупок, отдел стратегического развития, отдел по международному 

сотрудничеству и академической мобильности, отдел PR-технологий и маркетинга, отдел 

бухгалтерского учета и отчетности, отдел планирования и экономического анализа. 

2017 – произведен первый набор в подготовительное отделение «Medical Foundation». В 

рамках подготовительного отделения организованы курсы по английскому языку, 

биологии, химии для потенциальных абитуриентов нашего вуза, а также для студентов, 

ППС, сотрудников университетского госпиталя и административно-управленческого 

персонала, желающих обучаться английскому языку. 

2017 – были организованы стажировки для 39 членов ППС. 

2018 – были подписаны меморандумы о сотрудничестве с филиалом АОО «Назарбаев 

Интеллектуальная школа физико-математического направления города Семей» и с 

Казахским Гуманитарно-Юридическим Инновационным университетом. 

2018 – подписан меморандум о стратегическом партнерстве между ГМУ г. Семей и 

Университета Башкент (Турция).  

2018 – опыт реализации антикоррупционной политики Государственного медицинского 

университета г. Семей признан образцовым в республике.  

2018 – прошла акция Марш парков - в рамках программы «Рухани Жангыру» высажена 

аллея 200 елей. 

2018 – вхождение в число 3 лучших медицинских ВУЗов Казахстана по версии 

Независимое агентство аккредитации и рейтинга. 

2018 – Входит в топ 20 лучших ВУЗов Казахстана 2018 года по версии Независимое 

агентство аккредитации и рейтинга. 

2018 – II-е место по результатам ранжирования Независимого агентства по обеспечению 

качества в образовании. 

2018 – I-е место в номинации «Лидер  по результатам обучения студентов» по результатам 

независимого агентства по обеспечению качества в образовании. 

2018 – Государственный медицинский университет города Семей отмечает свое 65-летие! 

В честь юбилея прошла научно-практическая конференция с международным участием на 

тему «Современные инновационные подходы в модернизации медицинского образования, 

науки и практики». 



 
 

 27 
 

 

HISTORY OF THE UNIVERSITY 

Semey Medical University has its rich historical traditions, a huge potential and 

authoritative schools. For 65 years, we have been contributing to development of medicine and 

maintenance of Kazakhstan's health.  

Semey Medical University was founded on 1
st
 September 1953 with opening of the 

Faculty of Medicine, where first 320 students were enrolled. Over the years, graduates of the 

university successfully work throughout Kazakhstan and other countries.  

On September 2, 1953, by the order No. 22611-R of the USSR Ministry of Health, based 

on the Resolution of the Council of Ministers of USSR, the medical institute was opened in the 

center of Semipalatinsk region of Kazakh Soviet Socialist Republic. 

1953 – First 320 students were enrolled in the university. In the first years of opening, there were 

only 10 departments in the Institute: Foundations of Marxism-Leninism, Biology, Anatomy, 

Histology, Inorganic Chemistry, Physics, Foreign Languages, Latin, Physical Education, 

Biochemistry and Organic Chemistry. 

1953 – Honored Doctor of Kazakh SSR Vasiliy Sergeevich Bobov was appointed as 

the Director of the Institute.  

1956 – Kozhakhmet Chuvakovich Chuvakov became the Rector of the Institute.  

1957 – By the decision of the Ministry of higher and secondary education of USSR, the 

university was designated as the II (second) category university. 

1959 – first class of the university. 275 were awarded medical diplomas. 

1960 – T.K. Raisov, B. Zhumabayev, Zh. Bazarbekov, A. Korpeshov, G. Kanafyanov and 

other students established youth theatre “Zhas Dauren” under the auspices of Beken 

Zhumanov.  

1963 – Honored scientist of Kazakh SSR, Professor T.A. Nazarova was appointed as the 

Rector of the university.  

1963 – Pediatrics faculty was opened. Assistant Professor I. Tureckiy was the first dean of 

the faculty. 

1964 – The main building of the university and 400-beds dormitory #4 were put into 

service.  

1971 – Primary specialization after the 6 years of study (internship) was introduced.  

1974 – Associated Professor Dmitriy Vasilyevich Usov was appointed as the Rector of the 

University. 

1976 – Due to the huge number of scientific activities, interdepartmental experimental 

laboratory was created at the university. E.N. Shatskiy was the first head of the laboratory.   

1976 – By the initiative of Vice-rector for scientific work B.H. Khabizhanov, Patent Office 

was established.  

1976 – Honored Worker of Kazakh SSR, Professor Nikolay Arkhipovich Hlopov became the 

Rector of the Institute. 

1982 – M. Mametova museum was opened under the auspices of the Assistant Professor of 

the Department of CP USSR Anna Ptuschenko. 

1984 – professional development faculty was opened in Pavlodar.  

1985 – Professor Evgeniy Stepanovich Belozerov was appointed as the Rector of the Institute. 

1986 – Primary veterans organization of Semey State Medical University was established.  

1987 – NAS RK Academician, Honored Worker of Science and Technics of RK, Professor 

Tolegen Kazenovich Raissov became the Rector of the Institute. 

1993 – 156-flats house was built for university’s staff. In 1998-2001, divisions, services 

and departments were computerized. 4 IT rooms were opened, including 1 room with 33 

computers with Internet access. 

1993 – First scientific-practical conference “Ecology. Radiation. Health” was held. The 
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main topic of the conference was “Health of population living in radiation regions”.   

1998 – For the first time in Kazakhstan, training of foreign students in English was started. 

Students from India, Pakistan, Bangladesh and Sudan have the possibility to study in 

English at Semey State Medical University. 

1998 – Regional hospital became the part of the university and its own clinical site (multi-

field hospital with 510 beds, dental clinic, training family hospital).    

1999 – Republican magazine “Family doctor” and newspaper “Medicine for Everyone” 

were issued.  

2001 – Doctor Habilitated, Professor Murat Koishibayevich became the Rector.  

2001– First Biology Olympics was held for the secondary school students of the city and regions.  

2003 – Two specialties “Medical-preventive work” and “Pharmacy” were licensed 

2005 – First certification of quality management system by SGS “Medeu consulting” 

certification agency (Kazakhstan) (certificate # СН05/0671).   

2007 – NAS RK Corresponding Member, Doctor Habilitated, Professor Tolebay Kosiyabekovich 

Rakhypbekov became the Rector of the University.   

2007 – New specialties “Nursing”, “Public Health” and “General Medicine” were introduced.  

2007 – Office of the Registrar, Teaching and Methodical Center and Teaching and Clinical 

Center were established.  

2008 – The work on international registration of “Science and Healthcare” journal was started.  

2009 – Certification agency “Total Quality Certification Services International” 

(KAZAKHSTAN) approved the compliance of quality management system of the university with 

the requirements of international standard ISO 9001:2008 and issued the certificate №KZ172-

QC. 

2009 – Within the frameworks of the program “Development of higher education by using 

innovation technologies” 10 teachers studied abroad. During that period, 3 simulation rooms (in 

medical center, emergency hospital and maternity clinic #2) were opened to improve practical 

skills.  

2009 – Robot-simulator for improving clinical skills was purchased. That was the first robot-

simulator of this sort in CIS countries.     

2009 – The university was ranked 1
st
 in the field of implementation of science development and 

reforming concept in Kazakhstan.  

2010 – Bologna Declaration was signed by the rector Tolebay Rakhypbekov.  

2011 – At the VI Summer Universiade of Kazakhstan, SMU of Semey was among 10 top-ranks 

among 85 HEIs and was ranked 1
st
 among medical universities.  

2011 – The university introduced Excellence Model by European Foundation Quality 

Management.  

2011 – Department of Pathological Anatomy and Forensic Medicine was provided the name of 

Professor Y.V. Pruglo. Best student of the Department is annually awarded the signed 

scholarship. Doctor Habilitated, Professor K.N. Mukanov is the sponsor of the scholarship.    

2012 – The university was awarded the certificate “Committed to excellence” by EFQM.  

2012 – First 349 graduates of general medicine faculty. First 48 graduates of “public health” 

specialty finished their study. Public health groups with English language as the medium of study 

were opened.  

2012 – “Ardager” club was established under the veterans organization. Members of Ardager 

club organize meetings of students with the participants of the GPW, famous public and cultural 

workers of the city, provide social support to poor persons, consulting assistance to students and 

take part in public life of the university. 

2012 – Monographs were issued in the foreign publications for the first time: “Financial 

management in healthcare” (T. Rakhypbekov), “Adrenal thyroid system and low-dose radiation 

influence on the organism” (S. Tapbergenov), “Ethnic features of cerebral stroke” (T. 
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Khaibullin). “Medical education and professional development” (Special edition, The journal of 

Russian medical teachers).   

2012 – For the first time in Kazakhstan, the university was awarded the certificate within 10
th 

Congress of Asian Network Quality. 

2012 – 30
th

 anniversary of M. Mametova Museum.  

2012 – After introducing EFQM model, it was integrated with existing quality management 

system.  

2012 – The university was awarded by Asian Education Leadership Awards in nomination “The 

Best Medical Educational Institution”, Dubai, UAE.  

2012 – Delegation Mayors for Peace visited Teaching and Clinical Center.  

2013 – LLP “Certification Center Inter Cert” audited the university, based on the results of which 

it was awarded the certificate № KZ.7500207.07.03.00077 of 25.06.2013.  

2013 – After analyzing validation report, the university achieved 4-star level of EFQM 

Excellence Model.  

2013 – Cardiac surgery department and endovascular laboratory were opened at the Medical 

Center for the first time in Semey ever. Open-heart surgery, coronary angiography and stenting 

were performed independently for the first time. Cooperation agreement was signed between 

Semey State Medical University and Scientific cardiac surgery center of Astana. 

2013 – First republican aytys was held under the auspices of “Zhyrdaua”.  

2013 – At the VII Summer Universiade, the university was among 5 top-ranks among 135 HEIs, 

35 of which have physical education faculties. SMU of Semey was also ranked 1
st
 among medical 

higher education institutions. SMU of Semey was awarded the diploma, medal and the cup of ME 

RK following the results of the Universiade.   

2013 – 60
th

 anniversary of Semey State Medical University. 

2013 – According to the State republican ranking program for awarding leading entities in the 

field of Kazakhstan economics “Kazakhstan Leader 2013” in nominations “Assets and liabilities 

index”, “Profitability index” and “Liquidity index”, the university was ranked 3
rd

 among all 

Kazakhstan universities in and 1
st
 among medical universities of the country (2011-2012).      

2013 – Ust Kamenogorsk branch of the University was established.  

2013-2014 – EKR Wrestlers Aibek Nugumanov and Muhit Tursynov won the republican 

tournament “Kazak Barysy 2013” and “Kazakhstan Barysy 2014”.    

2013-2014 – Semey State Medical University was ranked 2
nd 

(bachelor programs) by the 

Republican rankings of the Independent Kazakhstan Agency for Quality Assurance in Education  

2014 – Teacher of the department of physical education of Semey State Medical University 

Muhit Tursynov became the winner of the Republican tournament “Kazakhstan Barysy”.   

2014 – The university was included in the list of the best universities of CIS countries by the 

principal member of IREG Observatory, International ranking agency “Expert RA”.  

2014 – Semey State Medical University was accredited for a period of 5 years.  

2014 – Institutional National Accreditation by the National Agency for Accreditation and Rating.  

2014 – The university entered to the “Republican inter-university electronic library” 

(http://lib.kazrena.kz). The contract for creation of electronic library with database full-text 

resource “Springer Link” and Web of Knowledge (Thomson Reuters) was signed. 

2014 – The university was accredited for 5 years by the Institutional National Accreditation 

Committee at the National Agency of Accreditation and Rankings. 

2015 – The university has 5 grants for 2015-2017 financed by the Ministry of education and 

science of the Republic of Kazakhstan (total amount: 87 000 000 tenge) 

2015 – Project “Advance of Science and Healthcare journal to the world rating citation bases, 

including Scopus”. Journal “Science and Healthcare” was included in the list of Russian Science 

Citation Index, e-library, Ulrich's Periodicals Directory, international database Global Health, 

CAB Abstracts. 

http://lib.kazrena.kz/
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2015 – The University became a member Association of Indian Universities. 

2015 – Specialized National Accreditation of 5 bachelor programs, 7 residency, 4 master’s degree 

and 2 PhD programs by the National Kazakh Agency for quality assurance in education.  

2015 – International science-practical conference “20
th

 anniversary of family medicine in 

Kazakhstan”.  

2016 – Department of pharmacology and evidence-based medicine was assigned the name of the 

Professor M.N. Mussin.  

2016 – Astana room with students’ and teacher’s interactive desk was opened.   

2016 – Training simulator for mastering cardiopulmonary resuscitation skills was purchased.  

2016 – 30
th

 anniversary of M. Mametova museum.  

2016 – Seminar by Vidjay Kumar FRCS, MRCGP, DLS (Great Britain) within the International 

scientific-practical conference of young scientists “Science and health”. 

2016 – Cooperation agreement with Saint Louis University was signed.  

2016 – International accreditation of 9 educational programs.  

2016 – master-class “Innovative diagnostic and treatment techniques in traumatology and 

orthopedics” by Professor D. Kuldjanov.    

2016 – Visit of expert group from Saint Louis University (USA) – strategic partner of SMU.  

2016 – Visit of Canadian Ambassador to Kazakhstan sir Shawn Steil.  

2016 – Flashmob: “We are for nuclear-free world”. 

2016 – First International scientific-practical conference: «Жастар арасында салауатты ӛмір 

салтын насихаттау және жоғары дәрежедегі спортшыларды дайындаудың 

қалыптастырудың ғылыми-тәжирібелік аспектілері» dedicated to 70
th

 anniversary of 

Professor A.K. Kulnazarov.  

2016 – Visit of Swedish Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador to Kazakhstan sir 

Christian Kamill.    

2016 – the university was ranked 2
nd

 in “Kazakh kuresy” tournament.  

2016– for the first time in Kazakhstan, Congress of parents was held at Semey Medical 

University. 

2016 – First Academic Mobility of SSMU students in Barcelona.  

2017 – Trilateral agreement between Semey State Medical University, Regional oncologic 

dispensary and Emergency hospital was signed.  

2017 – First chemistry Olympics in SSMU for pupils from Semey and regions.    

2017 – Doctor Habilitated, Professor Yersin Tursynkhanovich Zhunussov was appointed as the 

Rector of Semey State Medical University.  

2017 – First independent admission of Indian applicants.  

2017 – Visit of UN delegation disarmament programme.  

2017 – Department of biochemistry and chemical disciplines was named after Professor Salavat 

Orazovich Tapbergenov.  

2017 – Our students were included in the list of deputies of the youth maslikhat of Semey.  

2017 – Ust Kamenogorsk branch and Hospital of Semey Medical University were established. 

2017 – Cooperation agreement between Louis University hospital, Pavlodar branch of SMU and 

HA of Pavlodar region was signed.   

2017 – Academic mobility of students in Vilnius University.  

2017 – Cooperation agreement between Asfendiyarov Kazakh national medical university and 

Semey State Medical University was signed.   

2017 – Cooperation agreement with Karaganda State Medical University was signed.  

2017 – Training of SSMU faculty members (academic mobility) at Saint Louis University 

Hospital within strategic partnership.  

2017 – for the first time in the Republic of Kazakhstan, within the framework of “Densaulyk” 

State Healthcare Development Program for 2016-2019, multidisciplinary teams visited 
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Tarbagatay, Boroduliha, Abay, Beskaragay, Urzhar, Kokpekti districts and such cities as 

Kurchatov, Ridder.  

2017 – SSMU teachers’ and physicians’ on-site visits to the regions for population examination.   

2017 – Multi-disciplinary groups’ on-site visits to Tarbagatai, Boroduliha, Abay and Beskaragai 

regions. 

2017 – New structural units were established: Internal Audit Service (for the first time among 

Kazakhstan universities), Public Affairs Office, State Procurements Office, Strategic 

Development Office, Academic Mobility and International Relations Office, PR and Marketing 

Office, Accounting Office, Planning and Economic Analysis Office.  

2017 – First students were enrolled in Medical Foundation preparation department. English, 

Biology and Chemistry are taught for potential applicants of our university, as well as faculty 

members and students.  

2017 – 39 faculty members attended refresher courses abroad.  

2018 – Memorandums of Cooperation were signed with Nazarbayev Mathematics and Physics 

School of Semey and Kazakh Humanitarian and Legal Innovative University. 

2018 – Memorandum of Strategic Cooperation was signed between Semey State Medical 

University and Baskent University (Turkey).  

2018 – Anticorruption policy of Semey State Medical University was recognized exemplary in 

the Republic of Kazakhstan. 

2018 – 200 fir trees were planted within Ruhani Zhangyru program.   

2018 – The university was included in the top 3 medical universities according to the Independent 

Agency for Accreditation and Rating. 

2018 – The university was included in the top 20 higher education institutions according to the 

Independent Agency for Accreditation and Rating. 

2018 – 2
nd

 place in the ranking result of Independent Agency for Quality Assurance in Education. 

2018 – 1
st
 place in the nomination “Leader of Educating Students” according to the results of 

Independent Agency for Quality Assurance in Education. 

2018 – In October 2018, Semey Medical University celebrates its 65th anniversary. In honor of 

the anniversary, scientific and practical conference with international participation “Modern 

innovative methods in modernization of medical education, science and practice” was organized.  

 

 

 

 



SMU
SEMEY MEDICAL UNIVERSITY1953

65
УНИВЕРСИТЕТ БАСШЫЛЫҒЫ
РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТА
MANAGEMENT OF THE UNIVERSITY
 



 
 

                                                                                                     33 
 

 

Семей медицина университетінің ректоры  

м.ғ.д., профессор ЖҮНІСОВ ЕРСІН ТҰРСЫНХАНҰЛЫ 
  1974 ж. туған, медицина ғылымдарының докторы, «Қоғамдық денсаулық сақтау/ 

әлеуметтік гигиена және денсаулық сақтауды ұйымдастыру» және «травматология және 

ортопедия» мамандығы бойынша жоғары біліктілік санаттағы дәрігер. 

1997 жылы Семей мемлекеттік медицина академиясының емдеу факультетін үздік 

дипломмен бітірген. 2013 жылы Қазақ гуманитарлық-заң инновациялық университетін 

экономика мамандығы бойынша бітірген. Негізгі шет елде біліктілігін арттыруы (2010, 

2011, 2012, 2014 жж.) Saint Louis University (АҚШ, Миссури штаты) «Health management 

general director selected as an honorable member» бағдарламасы бойынша ӛткен. 

1997-2000 ж.ж. Семей мемлекеттік медицина академиясының травматология, 

ортопедия және ӘДХ кафедрасының аспиранты; 

2000-2001 жж. ҚР ҚК қатарында қызметте; 

2002-2003 жж. Қазақ мемлекеттік медицина академиясының травматология, 

ортопедия және ӘДХ кафедрасының оқу ісі меңгерушісі; 

2003-2006 жж. Қазақ мемлекеттік медицина академиясының емдеу факультетінің 

деканының орынбасары; 

2006 -2009 жж. Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу институтының 

бӛлім бастығы;  

2009-2014 жж. «Республикалық жедел медициналық кӛмек ғылыми орталығы» АҚ-

да кӛптеген жарақаттар бӛлімшесінің меңгерушісі, хирургия бӛлімінің, ортопедиялық 

хирургия және коагулопатия бӛлімінің басшысы, инновация және ғылым жӛніндегі 

директоры; 

2014-2016 жылдың сәуіріне дейін Астана қаласы әкімдігі ШЖҚ РМК «№1 қалалық 

аурухана» бас дәрігерінің инновациялық қызмет жӛніндегі орынбасары; 
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2016 жылдың сәуірінен 2016 жылдың қазанына дейін ШЖҚ РМК «Семей қ. 

мемлекеттік медицина университеті» стратегиялық әріптестік және халықаралық 

ынтымақтастық жӛніндегі проректоры; 

2016 жылдың қазанынан 2017 жылдың мамыр айына дейін Астана қаласы әкімдігі 

ШЖҚ РМК «№1 қалалық аурухана» кӛптеген жарақаттар және қалпына келтіру 

ортохирургия орталығының басшысы; 

2017 жылдың мамырынан 2017 жылдың тамыз айына дейін Семей қаласының 

мемлекеттік медицина университетінің стратегиялық әріптестік және халықаралық 

ынтымақтастық жӛніндегі проректоры, ректордың міндетін атқарады. 

2017 жылдың тамыздан қазіргі уақытқа дейін Семей қаласының Мемлекеттік 

Медицина университетінің ректоры.  

Қазақстан Республикасында жеке ӛзімен 80 аса денсаулық сақтау саласында 

инновациялық технологияларды және ауруханалық менеджментте заманауи 

концепцияларды ұйымдастыруды енгізді, бірнеше рет шетелдік жетекші ғалымдармен 

және ұйымдастырушыларымен шеберлік-класстар, тәлімгерліктер ұйымдастырды. 

Қазақстанның кӛптеген ірі клиникаларында емдеудің заманауи концепциялары мен 

технологияларын алғышқы рет енгізді және ұйымдастырды, атап айтқанда: 

- ТМД мемлекеттерінде және Қазақстанда алғашқы рет ауыр жарақаттар кезінде 

(соның ішінде жаппай автожол, ӛндірістік жарақаттар кезінде) пациенттерге жоғары 

мамандандырылған медициналық кӛмек үшін «damage control» заманауи концепциясын 

енгізді; 

- Қазақстанда алғашқы рет жамбас сүйектері, омыртқа, ұзын түтікше сүйектер 

сынықтарын, буынішілік сынықтарды, жарақаттарды емдеудің жабық азинвазивті 

технологияларын енгізді; 

- Орта Азияда және Қазақстанда алғашқы рет гемофилиямен ауратын пациенттердің 

ірі буындарын эндопротездеу бойынша жоғары мамандандырылған медициналық кӛмекті 

ұйымдастырды; 

- Орта Азияда және Қазақстанда алғашқы рет мамандандырылған «остеоонкология» 

яғни тірек-қимыл жүйесінің қатерлі және қатерсіз ісіктерін емдеу бӛлімшесін 

ұйымдастырды; 

- Қазақстанда алғашқы рет халықаралық байланыстарының және әріптестерінің 

арқасында белсенді түрде АҚШ, Оңтүстік Корея, Түркия және ҚХР ірі Университеттік 

клиникаларында дәрігерлердің және орта медициналық қызметкерлердің оқуын 

(тағылымдамасын) ұйымдастырды; 

- Қазақстанда алғашқы рет дәрігерлік қызметкерлердің күнделікті тәжірибесінде 

(таңертеңгілік жоспарламалар ӛткізу, талқылаулар және т.б.) және ЖОО резиденттер мен 

студенттерін оқыту технологияларына ағылшын тілі арқылы оқытуды ұйымдастырды және 

енгізді; 

- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі «Денсаулық 2016-2019» 

бағдарламасының аясында алғашқылардың бірі болып Семей мемлекеттік медицина 

университетімен АҚШ-тың Сент-Луис университеті арасында стратегиялық серіктестікті 

енгізді; 

- Үнемі шет ел ғалымдарымен тәжірибе алмасу арқылы және ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының нәтижелерін халықаралық деңгейде Германия, ҚХР, Польша, Ресей 

елдерінде баяндамаларымен негіздеді. 

Ӛнертабыстыққа 22 патенталды авторы, 1 ҚР инновациялық патенті, 8 әдістемелік 

нұсқаулықтар, 170 астам ғылыми мақалалар, алдыңғы қатарлы мақалалары Жапонияда, 

АҚШ-та, Ресейде, Украинада жарияланған.  
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Емдеу және жоғары мамандандырылған медициналық кӛмекті ұйымдастыру 

мәселелері бойынша алыс және жақын шетелдерде халықаралық конференцияларға үнемі 

қатысады және баяндамалар жасайды. 

Е.Т. Жүнісовтің жетекшілігімен 1 ғылым докторын және 2 ғылым кандидаттық 

диссертация қорғауға дайындалған. ҚР БҒМ және ДСМ гранты бойынша 2 ғылыми-

техникалық бағдарламаларды орындаушы. 

Кӛп жылғы адал еңбегі үшін Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың Алғыс хатымен, «Нұр Отан» партиясының Алғыс хатымен, «Қазақстан 

Республикасының денсаулық сақтау үздігі» және «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі 

үшін» тӛсбелгілерімен, Ұлттық Медициналық Холдингінің «Үздік дәрігер зерттеуші» 

Құрмет грамотасымен, «Ортопедия және травматология саласында диагностика мен 

емдеуде инновациялық технологиялар» енгізген жүйелері үшін «Әлеммен танылған 

Қазақстан» номинациясында «Жыл патриоты» Құрмет грамотасымен және тӛс белгісімен  

(2013) марапатталған. 

 

Ректор медицинского университета Семей  

д.м.н., профессор ЖУНУСОВ ЕРСИН ТУРСЫНХАНОВИЧ 

Родился в 1974 году. Доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной 

категории по специальности «Общественное здравоохранение/социальная гигиена и 

организация здравоохранения» и «Травматология и ортопедия». 

С отличием окончил лечебный факультет Семипалатинской государственной 

медицинской академии в 1997 году. 

Имеет высшее экономическое образование, в 2013 году окончил Казахский 

гуманитарно-юридический инновационный университет. Прошел неоднократное обучение 

и стажировку (2010, 2011, 2012, 2014 гг.) в Saint Louis University (USA, Missouri) по 

программе «Health management general director selected as an honorable member». 

С 1997 по 2000 гг. аспирант кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ 

Семипалатинской государственной медицинской академии; 

В 2000-2001 гг. служба в рядах ВС РК; 

С 2002 по 2003 гг. ассистент, завуч кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ 

Казахской государственной медицинской академии; 

С 2002 по 2006 гг. заместитель декана лечебного факультета Казахской 

государственной медицинской академии; 

С 2006 по 2009 гг. руководитель отдела травматологии и ортопедии Научно-

исследовательского института травматологии и ортопедии; 

С 2009 по 2014 гг. заведующий отделением, руководитель отдела, директор по 

инновациям и науке АО «Республиканский научный центр неотложной медицинской 

помощи» в Национальном медицинском холдинге; 

С 2014 по 2016 гг. заместитель главного врача по инновационной деятельности в 

ГКП на ПХВ «Городская больница №1» акимата г. Астана. 

С апреля 2016 г. по октябрь 2016 г. проректор по стратегическому партнерству и 

международному сотрудничеству РГП на ПХВ «Государственного медицинского 

университета г. Семей». 

С октября 2016 г. по май 2017 г. руководитель Центра политравмы и 

восстановительной ортохирургии в ГКП на ПХВ «Городская больница №1» акимата г. 

Астана. 

С мая 2017 г. по август 2017 г. проректор по стратегическому партнерству и 

международному сотрудничеству РГП на ПХВ «Государственного медицинского 

университета г. Семей» и исполняющий обязанности ректора. 
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С августа 2017 г. по настоящее время – ректор Государственного Медицинского 

университета города Семей 

В Республике Казахстан им внедрено более 80 инновационных технологий по 

организации современных концепций в больничном менеджменте, образовании, 

диагностики и лечения, организовывал менторство и мастер-классы с ведущими 

зарубежными учеными и организаторами здравоохранения. 

Во многих крупных клиниках Казахстана впервые внедрил и организовал 

современные концепции и технологии лечения, а именно: 

- впервые в странах СНГ и в Казахстане внедрил современную концепцию «Damage 

control» для высокоспециализированной медицинской помощи пациентам при тяжелых 

травмах (в том числе при массовых автодорожных, производственных травмах); 

- впервые в Казахстане внедрил закрытую малоинвазивную технологию лечения 

переломов костей таза, позвоночника, длинных трубчатых костей, около-внутрисуставных 

переломов, артроскопию тазобедренного и голеностопного суставов; 

- впервые в Средней Азии и Казахстане организована высокоспециализированная 

медицинская помощи по эндопротезированию крупных суставов пациентам с гемофилией; 

- впервые в Средней Азии и Казахстане организовал специализированное отделение 

для лечения злокачественных и доброкачественных опухолей опорно-двигательной 

системы «Остеоонкология»; 

- благодаря активным международным связям и партнерам один из первых в 

Казахстане организовывал обучение (стажировки) врачей и среднего медицинского 

персонала в крупных Университетских клиниках США, Южной Кореи, Турции и КНР; 

- впервые в Казахстане организовал и внедрил английский язык в повседневную 

практическую работу врачебного персонала (проведение утренних планерок, обсуждений 

и т.д.) и в обучающие технологии резидентов и студентов Вузов; 

- постоянный обмен опытом и результаты научно-исследовательских работ позволил 

выступить с докладами на международном уровне в Германии, Китае, Польше, России; 

- в рамках государственной программы «Денсаулык – 2016-2019 гг.» в РГП на ПХВ 

«Государственный медицинский университет г. Семей» организовал и внедрил 

стратегическое партнѐрство с Saint Louis University (USA, Missouri). 

Автор 22 предпатентов на изобретение, 1 инновационного патента РК, 8 

методических рекомендаций, 170 научных статьей, передовые статьи опубликованы в 

Японии, США, Польше, Китае, России, Украине. 

Под руководством Е.Т. Жунусова подготовлено к защите 1 докторская и 2 

кандидатские диссертации. Исполнитель 2 научно-технических программ по гранту МОН 

и МЗ РК. 

За многолетний, добросовестный труд награжден Благодарственным письмом от 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, Благодарственным письмом от партии 

«Нур Отан», Нагрудным знаком «За вклад в развитие здравоохранения РК», Нагрудным 

знаком «Отличник здравоохранения Республики Казахстан», Почетной грамотой «Лучший 

врач исследователь» Национального Медицинского Холдинга, нагрудным значком и 

почетным дипломом «Патриот года» в номинации «Признанный миром Казахстан» за цикл 

работ «Инновационные технологии диагностики и лечения в ортопедии и травматологии» 

(2013). 

 

Rector of Semey medical university 

MD, professor YERSIN ZHUNUSSOV 

Yersin Zhunussov was born in 1974. He is Board certified in “Public health/social hygiene 

and health management” and “traumatology and orthopedics”. Yersin Zhunussov graduated with 

honors from Semipalatinsk state medical academy in 1997. He also has higher economic 
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education (graduated from Kazakh humanitarian-juridical innovative university in 2013). He 

repeatedly completed trainings and probations (2010, 2012, 2011, 2014) at Saint-Louis 

University (USA, Missouri) in the program “Health management general director selected as a 

honorable member”. 

1997 – 2000 – Postgraduate student at the department of traumatology, orthopedics and 

BFS, Semipalatinsk State Medical Academy; 

2000 – 2001 – Military service in Kazakhstan; 

2002 – 2003 – Assistant, deputy head of the department of traumatology, orthopedics and 

BFS, Kazakh State Medical Academy; 

2003 – 2006 – Vice-dean of the medical faculty at Kazakh State Medical Academy; 

2006 – 2009 – Head of traumatology and orthopedics department at Traumatology and 

orthopedics research institute;  

October 2009 – January 2010 – Head of polytrauma department, JSC “Republican 

scientific center of emergency care”; 

February – July 2010 – Head of surgery department, JSC “Republican scientific center of 

emergency care”; 

July 2010 – February 2014 – Head of orthopedic surgery and coagulopathy department, 

JSC “Republican scientific center of emergency care”; 

February 2014 – May 2014 – Director of innovations and science, JSC “Republican 

scientific center of emergency care”; 

June 2014 – Deputy Head physician for innovation activity, MUS on EM “Municipal 

hospital #1” of Astana Akimat;   

April 2016 – October 2016 – Vice-rector for strategic partnership and international 

cooperation in Semey State Medical University; 

October 2016 – May 2017 - Deputy Head physician for innovation activity, MUS on EM 

“Municipal hospital #1” of Astana Akimat;    

May 2017 till August 2017 – Vice-rector for strategic planning and international 

cooperation, Semey State Medical University. 

July 1, 2017 till August 2017 - Acting Rector of Semey State Medical University. 

August 2017 till present - rector of Semey State Medical University  

Ye. Zhunussov has introduced over 80 innovative technologies for organization of the 

modern concepts in hospital management, education, diagnostics and treatment. He has also 

organized mentorship and master-classes with the leading foreign scientists and health 

professionals.  

In many clinics and hospitals, for the first time, he has introduced and organized modern 

concepts and technologies of treatment, specifically: 

- For the first time in CIS countries and Kazakhstan, Ye. Zhunussov has introduced 

modern concepts “Damage control” for tertiary health care for patients with serious injuries 

(including patients injured in traffic-road and work-related incidents);  

- For the first time in Kazakhstan, he has introduced close minimally invasive technology 

for treatment of fracture of the pelvis, spine, long bones, juxta-articular and intra-articular 

fractures, as well as arthroscopy of the pelvis and ankle joints;  

- For the first time in the Central Asia and Kazakhstan, tertiary health care on large joint 

replacement for patients with hemophilia was organized;  

- For the first time in the Central Asia and Kazakhstan, he has orchestrated specialized 

department “Osteooncology”. This department has been orchestrated for treatment of malignant 

and benign tumors of supporting-motor system;  

- Due to the international ties of Ye. Zhunussov with foreign colleagues, he is one of the 

first in Kazakhstan who organized trainings (probations) for the doctors and mid-level health 

professionals in large University clinics in USA, South Korea, Turkey and PRC; 
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- He is the first in Kazakhstan who introduced English language in daily practical work of 

the health professionals (morning staff meetings, discussions, etc.) and educational technology of 

residents and students;   

- Constant exchange of experience and research insights allows him to make reports at the 

international level;  

- In order to transfer experience and technologies, Ye. Zhunussov annually gives visiting 

master classes and carries out demonstrative surgeries in all regions of the Republic of 

Kazakhstan;  

He is an author of 22 provisional patents of invention, 1 innovative patent of RK, 8 

guidelines, and 162 scientific articles. His leading articles are published in Japan, USA, Poland, 

China, Russia and Ukraine. 

1 doctoral and 2 candidate theses have been prepared for defense under auspices of Ye. 

Zhunussov. He is a contractor of 2 scientific and technical programs within the grant of MES and 

MH RK.  

For the long and dedicated work Ye. Zhunussov was awarded thank-you letter from the 

President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev, thank-you letter from “Nur Otan” 

party, lapel badge “For the contribution to the development of Healthcare of Kazakhstan”, lapel 

badge “Excellent Worker of Public Health of the Republic of Kazakhstan”, Certificate of Merit 

“The Best Medical Researcher” by the National Medical Holding, award pin and “Patriot of the 

year” honorary diploma for the cycle of work “Innovative diagnostics and treatment technology 

in orthopedics and traumatology” (2013). 

 

 
 

Оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысының проректоры  

м.ғ.к. ЖҮНІСОВА АЙГҮЛ БІТІМБАЙҚЫЗЫ 

1969 жылы туған. 1992 жылы Семей мемлекеттік медицина институтының 

педиатрия факультетін тамамдады 

Жоғары медициналық білім беру жүйесінде 1994 жылдан қызмет етеді.  1994 жылы 

«Педиатрия» мамандығы бойынша клиникалық ординатураны бітірді. 1994 жылдың 

қыркүйегінен Семей мемлекеттік медицина институтының факультеттік, содан кейін 

госпиталды педиатрия кафедрасы ассистенті болып қызмет етті. 1996 жылдың сәуірінде 

Ана мен баланы қорғау Республикалық Орталығындағы медициналық генетика жұмыс 
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орны зертханасында дәрігер-генетик ретінде тағылымдамадан ӛтті. Дәрігер-педиатр 

сертификаты бар. 

2004 жылдың қаңтарында «Семей қ. балалардың медико –генетикалық 

сипаттамасы» тақырыбы бойынша медицина ғылымдарының кандидаты дәрежесіне 

ізденуге диссертация қорғады. 2006 жылдың шілде- тамызында Хиросима Университетінің 

радиология және биология Институтында молекулярлық – генетикалық әдістемелерге 

оқыту (PCR, SSCP) ӛтті. 1998-2000 жж. – «Ерте диагностика және болжамды жақсарту 

әдісін әзірлеу үшін балалардағы гемабластоздың клиникалық және цитогенетикалық 

ӛзгешіліктері жиілігін зерттеу» тақырыбындағы ҚР ҒА Грантының  ізденушісі. 

2004 жылдан 2006 жылдарында «Семейполигоны аумағында тұратын балалардың 

денсаулығының жағдайы және экология» 009 ҚР ДСМ Ғылыми – техникалық жоба бірге 

орындаушысы. 

2007 жылы ҚарММА «Медицина білім берудегі инновациялық технологиялар» 

оқудан ӛтті. 2008 жылғы мамырда ҚазММА базасында кӛшбасышылық сұрақтар бойынша 

халықаралық семинарда білім алды. 

2004 жылдың қазанда ҚР білім және ғылым Министрлігінің жас және дарынды ғалымдар 

үшін Мемлекеттік стипендиясының иегері. 2011 жылы желтоқсанда А.Б. Жүнісова 

«Денсаулық сақтау үздігі» марапатталды. 

2005 жылдың қараша-желтоқсан айларында медициналық білім сұрақтары бойынша 

Тель-Авив университетінің (Израиль) Медициналық факультетінде әдіскер ретінде 

біліктілігін жоғарылатқаннан кейін және 2006 жылы мамыр–маусым айларында 

медициналық және фармацевтік білім беру ұйымдары сұрақтарымен белсене айналысты. 

Медициналық және фармацевтік білім беруді реформалау Концепциясын іске асыру 

аясында енгізілген 2006 жылдың МЖББС бірге әзірлеушісі, ҚР медициналық ЖОО ОӘК 

мүшесі болды. 

Медициналық және фармацевтік білім беруді дамыту Концепциясы жобасын 

әдістеуге қатысты, «Қазақстан денсаулық сақтау секторында технологияларды беру және 

институционалды реформа жүргізу» Халықаралық банкі жобасын іске асыру аясында 

жұмыс тобының мүшесі болды. 

А.Б. Жүнісова әр жылдары ҚазММА Мемлекеттік аттестаттау бойынша комиссия 

құрамында жұмыстар атқарды (2007 маусым), ОҚММА (2008 мамыр), С.Д. Асфендияров 

атындағы ҚазММУ (2008 желтоқсан), Денсаулық сақтау Минстрлігінің 2006 МЖББС 1 

курс студенттерін қабылдауға дайындығы комиссия құрамында болды, ҚРМУ интерндерін 

аттестаттау және М. Оспанов атындағы БҚМУ лицензиядан кейінгі бақылау бойынша 

жұмыстар атқарды. 

Соңғы жылдары Қазақстан Республикасында және шетелдерде оқудан ӛтті (Израиль, 

Жапония, Дания, «Қазақстан денсаулық сақтау секторында технологияларды беру және 

институционалды реформа жүргізу» жобасы бойынша денсаулық сақтау Министрлігіндегі 

семинарлар. 95 аса басылымдар авторы.  2006 жылдың қыркүйегінен 2007 жылдың 

сәуіріне дейін инновациялық технология және білім сапасын бақылау бӛлімінің бастығы 

болды. 2007 жылдың 1 сәуірінен 2012 жылдың қыркүйегіне дейін СММУ Оқу әдістемелік 

орталығының бастығы қызметін атқарды. 2012 жылдың 10 қыркүйегінен – оқу –

әдістемелік және тәрбие жұмысының проректоры. 

 

Проректор по учебно-методической и воспитательной работе 

к.м.н. ЖУНУСОВА АЙГУЛЬ БИТИМБАЕВНА 

Родилась в 1969 году. Общий стаж работы 24 года, стаж врачебной деятельности 19 

лет, (научно-педагогический стаж - 17). Жунусова А.Б. в 1992 году закончила 

педиатрический факультет Семипалатинского государственного медицинского института.  

В системе высшего медицинского образования работает с 1994 года. В 1994 году окончила 
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клиническую ординатуру по специальности «Педиатрия». С сентября 1994 года работала 

ассистентом кафедры факультетской, а затем госпитальной педиатрии Семипалатинского 

Государственного Медицинского Института. В апреле 1996 года прошла специализацию 

как врач- генетик на рабочем месте в лаборатории медицинской генетики 

Республиканского Центра охраны матери и ребенка. Имеет сертификат врача-педиатра. 

 В январе 2004 года защитила диссертацию на соискание степени кандидата медицинских 

наук по теме «Медико-генетическая характеристика детского населения г. Семипалатинска 

В июле-августе 2006 года прошла обучение по молекулярно-генетическим методикам 

(PCR, SSCP) в Институте радиологии и биологии Хиросимского Университета. В 1998-

2000 г.г. - соисполнитель Гранта АН РК на тему «Изучение частоты, клинических и 

цитогенетических особенностей гемобластозов у детей для разработки методов ранней 

диагностики и улучшения прогноза». C 2004 года по 2006 год - соисполнитель Научно-

технического проекта МЗ РК 009 «Экология и состояние здоровья детей, проживающих на 

территории Семипалатинского полигона». В 2007 году прошла обучение в КарГМА на 

семинаре «Инновационные технологии в медицинском образовании». В мае 2008 года 

прошла обучение на международном семинаре по вопросам лидерства на базе КазГМА. В 

октябре 2004 года Министерством науки и образования РК присуждена Государственная 

стипендия для талантливых и молодых учѐных РК. В декабре 2011 года Жунусова А.Б. 

награждена Знаком «Отличник здравоохранения». 

После повышения квалификации в качестве методиста на Медицинском факультете 

в Тель-Авивском Университете (Израиль) по вопросам медицинского образования в 

ноябре-декабре 2005 года и в мае-июне 2006 года активно занимается вопросами 

организации медицинского и фармацевтического образования. Была соразработчиком 

ГОСО 2006 года, внедренного в рамках реализации Концепции реформирования 

медицинского и фармацевтического образования, членом УМС медвузов РК. 

 Принимала участие в разработке проекта Концепции развития медицинского и 

фармацевтического образования, являлась членом рабочих групп в рамках реализации 

проекта Всемирного банка «Передача технологий и проведение институциональной 

реформы в секторе здравоохранения Казахстана». Жунусова А.Б. в разные годы работала в 

составе комиссий по Государственной аттестации КазГМА (июнь 2007), ЮКГМА (май 

2008г), КазНМУ им С.Д. Асфендиярова (декабрь 2008), являлась членом комиссий 

Министерства здравоохранения по готовности к приему студентов 1 курса по ГОСО 2006, 

по аттестации интернов КРМУ и постлицензионному контролю ЗКМУ им М. Оспанова. В 

течение последних лет прошла обучение как в Республике Казахстан, так и за рубежом 

(Израиль, Япония, Дания, семинары при Министерстве здравоохранения по проекту 

«Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе 

здравоохранения Казахстана»). Автор более 95 публикаций. С сентября 2006 года по 

апрель 2007 года – начальник отдела инновационных технологий и мониторирования 

качества обучения. С 1 апреля 2007 года по сентябрь 2012 года время являлась 

начальником Учебно-методического центра ГМУ г Семей. С 10 сентября – проректор по 

учебно-методической и воспитательной работе.  

 

Vice-rector on academic and educational work 

s.m.c. AIGUL’ B. ZHUNUSSOVA 

Aigul Zhunusova was born in 1969. Total length of service – 24 years. Term of medical 

activity service - 19 years. In 1992, she finished pediatric faculty of Semey State Medical 

University. She has higher education majoring in “Financial management”. 

Since 1994, she was working in system of higher medical education since. She finished 

clinical residency by “Pediatrics” specialty. Since 1994, she worked as an assistant of chair of 

hospital pediatrics of Semey State Medical Academy. In April, 1996, she did specialization as a 
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geneticist at the workplace in medical genetics laboratory of Republic Center of mother and child 

welfare. She has certificate of pediatrician.   

In January, 2004 she defended a thesis in candidacy for a degree of Candidate of Medical 

Science on the theme: “Medico-genetic characteristic of child population of Semipalatinsk”. 

From June to August, 2006, Zhunussova A.B. served apprenticeship of molecular and genetic 

methods (PCR, SSCP), in institute of radiology and biology of Hiroshima University. In 1998-

2000 – accomplice of AC of RK grant on the theme “Rate studying of clinical and cytogenetic 

singularities of hemoblastosis by children for development of methods of early detection and 

improving of prognostication”. From 2004 to 2006 - associate contractor of research and 

technology project of MH RK 009 “Ecology and state of children health who lives in the territory 

of Semipalatinsk range”. In 2007 did studying in KarSMA at the seminar “Innovative 

technologies in medical education”. In May of 2008 did studying at the international seminar on 

the questions of leadership based on KazSMA. In October, 2004 by Ministry of Science and 

Education of RK awarded with State scholarship for talented and young scientists of RK. In 

December of 2011 Zhunussova A.B. awarded by “Classman of public health”. 

After the further training in the capacity of Methodist at Medical faculty of Tel-Aviv 

University (Israel) on the questions of medical education in November-December, 2005 and in 

May-June, 2006 actively address the issues of organization of pharmaceutical and medical 

education. 

Aigul’ B. Zhunussova took part in project development of development concept of medical 

and pharmaceutical education being the panelist under realization of project of World Bank 

“Technology transfer and carrying out of institutional reform in the sector of Kazakhstan public 

health”. 

At different years she worked on the commissions on State attestation KazSMA (June, 

2007), SKSMA (May, 2008), KazNMU after named S.D. Asphendiyarov (December, 2008), 

being committee-man of Ministry of public health on readiness to 1-st course student admission 

on SOSE 2006 on interns attestation of KRMU and control of WKMU after named M.Ospanov. 

For the past years did studying in Republic of Kazakhstan and abroad (Israel, Japan, Dench). She 

is the author of more than 95 publications. From September, 2006 to April, 2007 - chief clerk of 

innovation technologies and quality of instruction monitoring. From 2007 to 2012 – the chief of 

Educational-methodical Center. From 10 of September – vice – rector by academic and 

educational work.  

 

 
 

Ғылыми-клиникалық жұмыс жөніндегі проректоры 

м.ғ.д., профессор БУЛЕГЕНОВ ТОЛҚЫН АЛПЫСБАЙҰЛЫ 
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1972 жылы Семей облысы, Аякӛз ауданы, Ақтоғай стансасында дүниеге келген.  

1987 ж. – 1991 ж. дейін Талдықорған медициналық училищесінің фельдшерлік бӛлімінде 

білім алып, оны үздік бітірді.  1991 жыл Семей мемлекеттік медицина институтының 

емдеу факультетіне түсті.  1997 жыл осы жоо үздік бітірді. 1997-2000 жылдары Семей 

мемлекеттік медицина академиясында госпиталды хирургия каферасы базасында хирургия 

бойынша мақсатты асприрантурада оқыды. 2001 жылдан 2006 жылға дейін ассистенті 

болып қызмет етті,  2006 жылдан – доцент,  2010 жылдан Семей қ. ММУ хирургия 

бойынша интернатура кафедрасының оқу ісі меңгерушісі. 

Булегенов Т.А. жоғары методологиялық деңгейде дәрістер оқиды, практикалық 

сабақтар ӛткізеді. Үлгілік оқу бағдарламалары, клиникалық симуляциялық, ситуациялық 

сценарилер, практикалық дағдылар бойынша ҚКЕО станциялары, оқу бейнефильмдері 

негізінде жұмыс оқу бағдарламаларын, силлабустар құру түрінде әдістеелік жұмыспен 

жүйелі түрде айналысады. Оқу процессінде оқытудың инновациялық технологиялары мен 

білімді бағалауды жүйелі және табысты қолданады. 

2001 жылы хирургиялық қызметтің ұйымдастыру-экономикалық аспектілері 

бойынша кандидаттық дисертация қорғады.  2009 жылы ӛңеш және асқазанның күйіктен 

кейінгі тыртықты бітелістерін оңалту мәселесі бойынша докторлық диссертация қорғады. 

220 ғылыми еңбектер жариялады, соның ішінде 6 монография және оқу-әдістемелік құрал, 

10 әдістемелік нұсқаулықтар, ӛнертабысқа 12 патент алды.  3 PhD докторын, 5 

медицинаның магистрлерін дайындады. Осы кезде ӛңеш хирургиясы, хирургиялық 

гастроэнтерология, гепатобилиарлы хирургия мәселелері бойынша ғылыми ізденулер 

ӛткізеді.  

Жоғары мектептің менеджмент, педагогика және психология мәселелері бойынша 

біліктілік арттыру курстарынан ӛтті (НММА, Новосибирск, 2004; Медициналық факультет 

Тель – Авив университеті, МО Шиба, Израиль, 2008; ҚарММА, 2008; Семей қ. ММУ, 2010 

– 2016; ҚазМУНО, Алматы, 2015; Білім беру Жоғары Мектебі, Назарбаев Университеттің  

медицина Мектебі, Астана, 2017),  клиникалық хирургияның ӛзекті сұрақтары бойынша 

(Павлодар ДБАФ, 2004, 2009;  Семей қ. ММУ, 2012 – 2015; А.Н. Сызганов атындағы 

ҰҒХО, Алматы, 2006, 2013 – 2017; ҚазМУНО, Алматы, 2010, 2017), эндовидеохирургия 

(А.Н. Сызганов атындағы ҰҒХО, Алматы, 2006; МО Сураски, Тель – Авив, Израиль, 2012).  

Хирургиялық гастроэнтерология, гепатология, колопроктология, хирургиялық 

инфекция, эндовидеохирургия, торакалды хирургия, хирургиялық қызметті ұйымдастыру 

бойынша  халықаралық конференцияларға, конгресстерге қатысты. Семей қ. ММУ 

қасындағы қоғамдық денсаулық сақтау бойынша диссертациялық кеңес тӛрағасы, Семей қ. 

ММУ білім беру бағдарламалары бойынша комитет мүшесі. Университеттегі ӛткізілген 

рейтингі қорытындылары бойынша «Үздік доцент», «Жылдың үздік ғалымы» 

номинациялары жеңімпазы.  «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» тӛсбелгісімен, университет, 

қала және облыс деңгейінде құрмет грамоталарымен марапатталған.  

Жоғары санатты дәрігер –хирург. Кӛкірек қуысы және құрсақ қуысы органдарының 

хирургиялық аурулары диагностикасы мен емдеуінің заманауи әдістерін игерген. 

Университеттің клиникасында консультативтік-емдеу қызметімен белсенді айналысады. 

 

Проректор по научно-клинической работе 

д.м.н., профессор БУЛЕГЕНОВ ТОЛКЫН АЛПЫСБАЕВИЧ 

Толкын Булегенов родился в 1972 году на станции Актогай Аягузского района 

Семипалатинской области. С 1987 г. по 1991 г. обучался на фельдшерском отделении 

Талды-Корганского медицинского училища, которое окончил «с отличием». В 1991 году 

поступил на лечебный факультет Семипалатинского государственного медицинского 

института. В 1997 году «с отличием» окончил данный вуз. С 1997 по 2000 годы обучался в 

целевой аспирантуре по хирургии на базе кафедры госпитальной хирургии 
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Семипалатинской государственной медицинской академии. С 2001 года по 2006 года 

работал ассистентом, с 2006 года - доцентом, с 2010 года – завучем кафедры интернатуры 

по хирургии ГМУ г. Семей. 

Булегенов Т.А. на высоком методологическом уровне читает лекции, проводит 

практические занятия. Систематически занимается методической работой в виде 

составления рабочих учебных программ, силлабусов на основании ТУП, клинические 

симуляционных, ситуационных сценарий, станции ОСКЭ по практическим навыкам, 

учебных видеофильмов. Систематически и успешно применяет инновационные 

технологии обучения и оценки знаний в учебном процессе. 

В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию по организационно-

экономическим аспектам хирургической службы. В 2009 году защитил докторскую 

диссертацию по проблеме реабилитации послеожоговых рубцовых стриктур пищевода и 

желудка. Опубликовал 220 научных трудов, в том числе 6 монографий и учебно - 

методических пособий, 10 методических рекомендаций, получено 12 патентов на 

изобретения. Подготовил 3 доктора PhD, 5 магистров медицины. В настоящее время 

проводит научные поиски по проблемам хирургии пищевода, хирургической 

гастроэнтерологии, гепатобилиарной хирургии. 

Проходил курсы повышения квалификации по проблемам менеджмента, педагогики 

и психологии высшей школы (НГМА, Новосибирск, 2004; Медицинский факультет Тель - 

Авивского университета, МЦ Шиба, Израиль, 2008; КарГМА, 2008; ГМУ г.Семей, 2010 – 

2016; КазМУНО, Алматы, 2015; Высшая школа образования, Школа медицины Назарбаев 

Университета, Астана, 2017), актуальным вопросам клинической хирургии (Павлодарский 

ФУВ, 2004, 2009; ГМУ г. Семей, 2012 – 2015; ННЦХ имени А.Н. Сызганова, Алматы, 2006, 

2013 – 2017; КазМУНО, Алматы, 2010, 2017), эндовидеохирургии (ННЦХ имени А.Н. 

Сызганова, Алматы, 2006; МЦ Сураски, Тель – Авив, Израиль, 2012). 

Участвовал на международных конференциях, конгрессах по хирургической 

гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии, хирургической инфекции, 

эндовидеохирургии, торакальной хирургии, организации хирургической службы. 

Председатель диссертационного совета по общественному здравоохранению при ГМУ г. 

Семей, член комитета по образовательным программам ГМУ г. Семей. Победитель 

номинации «Лучший доцент», «Лучший ученый года» по итогам рейтинга в университете. 

Награжден нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», почетными грамотами на 

уровне университета, города и области.  

Врач-хирург высшей квалификационной категории. Владеет современными 

методами диагностики и лечения хирургических заболеваний органов грудной клетки и 

брюшной полости. Активно занимается консультативно – лечебной деятельностью в 

клинике университета. 

 

Vice-Rector for Scientific and Clinical Work 

MD, professor TOLKYN A. BULEGENOV 
  Tolkyn Bulegenov was born in 1972 at the Aktogay station in the Ayaguz district of the 

Semipalatinsk region. From 1987 to 1991 he studied at the medical department of Taldy-Korgan 

Medical School, which he graduated with honors. In 1991, he entered the medical faculty of the 

Semipalatinsk State Medical Institute. In 1997, he graduated with honors from this university. 

From 1997 to 2000 he studied at the postgraduate postgraduate course in surgery on the basis of 

the Department of Hospital Surgery of the Semipalatinsk State Medical Academy. From 2001 to 

2006 he worked as an assistant, since 2006 – as an assistant professor, since 2010 - as head of the 

internship department of Surgery at the Semey State Medical University.  

Bulegenov T.A. at a high methodological level, lectures, conducts practical classes. 

Systematically engaged in methodological work in the form of working curricula, syllabuses 
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based on the TMU, clinical simulations, situational scenarios, OSCE stations for practical skills, 

training videos. Systematically and successfully applies innovative technologies of teaching and 

assessment of knowledge in the learning process. 

In 2001 he defended his thesis on organizational and economic aspects of the surgical 

service. In 2009 he defended his doctoral dissertation on the problem of rehabilitation of post-

burn cicatricial strictures of the esophagus and stomach. He published 220 scientific works, 

including 6 monographs and teaching aids, 10 methodological recommendations, 12 patents for 

inventions. Prepared 3 doctors PhD, 5 masters of medicine. Currently, he conducts scientific 

research on the problems of esophagus surgery, surgical gastroenterology, hepatobiliary surgery. 

He passed training courses on problems of management, pedagogy and psychology of 

higher education (Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, 2004, Medical Faculty of 

Tel Aviv University, Shiba Center, Israel, 2008; KarGMA, 2008, GMU Semey, 2010 - 2016; 

KazMuno, Almaty , 2015, Higher School of Education, School of Medicine, Nazarbayev 

University, Astana, 2017), topical issues of clinical surgery (Pavlodar HIF, 2004, 2009, GMU of 

Semey, 2012-2015, ANSygganov National Research Center, Almaty, 2006, 2013 - 2017, 

KazMuno, Almaty, 2010, 2017), endovideosurgery (NNCS named after AN Syzganov, Almaty, 

2006, MC Su Asuka, Tel - Aviv, Israel, 2012). 

He participated in international conferences, congresses on surgical gastroenterology, 

hepatology, coloproctology, surgical infection, endovideosurgery, thoracic surgery, organization 

of surgical service. Chairman of the Dissertation Council on Public Health at the State Medical 

University of Semei, member of the committee for educational programs of the State University 

of Semey. The winner of the nomination "The Best Associate Professor", "The Best Scientist of 

the Year" based on the results of the rating at the university. He was awarded with a breastplate 

"Densaulyқ saқtau іsіnің үздігі", honorary diplomas at the level of the university, city and region. 

He is a surgeon of the highest qualification category. He has modern methods of diagnosis 

and treatment of surgical diseases of the chest and abdominal cavity. Actively engaged in 

consultative and therapeutic activities in the clinic of the university.  

 

 
 

Стратегиялық әріптестік және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректоры 

АЙДОСОВ НҰРЖАН САРСЫНБЕКҰЛЫ 

1984 жылы 6 сәуірде Тараз қаласында дүниеге келген. 
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2005 4 жылы «Менеджмент» мамандығы бойынша «Жамбыл қазақ- түрік есептілік – 

экономикалық колледжін» үздік бітірді. 

2004-2006 жж. «халықаралық құқық» мамандығы бойынша халықаралық қатынастар 

факультетінде Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқыды. 

2009 жылы «Мемлекеттік басқару және экономика» мамандығы бойынша 

«Деканның үздіктері тізімінде» үздік бакалавриатты тамамдады «Unversity at Albany; State 

University of New York, АҚШ. 

2010 жылы АҚШ-та Rockefeller College of Public Affairs and Policy «Мемлекеттік 

басқару» магистратурасын бітірді. 

2008-2009 жж. Нью-Йорк штатының Заңнамалық тӛменгі палатасы органында 

тағылымдамадан ӛтті (New York State Assembly). 

2009-2010 жж. Заңнамалық тӛменгі палатасы мүшесінің ассистенті (New York State 

Assemblyman). 

2010-2017 жж. «Сулейман Демирели атындағы Университет» «Халықаралық 

қатынастар» кафедрасы аға оқытушысы, үйлестіруші, кафедра меңгерушісі м.а.. 2016 

жылы ректордың алғыс хатымен марапатталған. (Suleyman Demirel University). 

2010-2012 жж. Алматы қаласының «SEMA Hospital» клиникасының бас директоры 

кеңесшісі. 

2012-2014 жж. «Ақпараттық технологиялар Халықаралық университеті» АҚ 

«Экономика және бизнес» кафедрасында аға оқытушы. “International University of 

Information Technology”  

2014-2017 жж. “Almaty Management University” «Экономика және сервис» 

кафедрасында аға оқытушы. 

2017 жылдың қыркүйегінен осы уақытқа дейін «Семей қаласының мемлекеттік 

медицина университеті» ШЖҚ РМК стратегиялық әріптестік және халықаралық 

ынтымақтастық жӛніндегі проректоры.  

2006-2011 жж. АҚШ-тағы «Қазақстан Республикасы Президентінің Халықаралық 

стипендиясы - Болашақ»  иегері.  

2017 жылы екінші рет Англиядағы PhD Split  жобасы бойынша «Болашақ» 

стипендиясын алды. 

2017 жылы «ҚДЖМ» Қазақстандық медициналық университет «Білім берудегі 

менеджмент» циклы бойынша денсаулық сақтау Менеджменті мамандығы бойынша 

біліктілікті арттыру курсын ӛтті. 

2017 ж. «Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК «Педагогикалық ӛлшемдер теориясы 

мен әдістемесі негіздері» бағдарламасы бойынша қысқа біліктілік арттыру курсын 

аяқтады. 

Халықаралық ғылыми - практикалық конференцияларда,семинарларда және 

дӛңгелек үстелдерде баяндамалармен бірнеше рет қатысқан. Конференциялар, семинарлар 

және симпозиумдар ұйымдастыруға белсене қатысқан: 

«Building Cultural Bridges» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция; 

«ИНФОМАТРИКС» «Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық орталығымен 

бірлескен мектеп оқушылары үшін Халықаралық ғылыми- практикалық конференция; 

International scientific - practical conference "Innovations in Education and Science"; «Жастар 

кӛзімен Қазақстандағы ғылымның даму перспективалары» Жооаралық студенттік ғылыми 

конференция; «ҚР білім беру жүйесінің ӛзекті мәселелері және оларды шешу жолдары», 

СДУ профессоры Айтимбет И.А 70-жылдық мерейтойына арналған Халықаралық дӛңгелек 

үстел;  «Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл» Тарихының апталығы, «Қазақ 

хандығының 550 жылдығы» Ғылыми дӛңгелек үстел; «Студенттердің құқықтық санасы 

мен құқықтық мәдениетін арттыру мәселелері» Ғылыми семинар; «Дағдарыс 

жағдайындағы Қазақстан Республикасының Конституциясы» тақырыбына Қазақстан 
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Республикасының 1-ші Президенті күніне және ҚР Конституциясының 20-жылдығына 

арналған Ғылыми-теориялық семинар; итальяндық профессор  Никола Понтароллоның 

шебер классы: «Publishing in Top Academic Journals: Suggestions and Tips» - Италия, 

Университет Верона; профессор, доктор Ненада Младенови Ғылыми семинары 

(Ұлыбритания, Университет Монреаль): "Операцияларды зерттеудің оңтайландыру 

мәселелері».  

 

Проректор по стратегическому партнерству и международному сотрудничеству 

АЙДОСОВ НУРЖАН САРСЫНБЕКОВИЧ 

Родился 6 апреля 1984 года в городе Тараз.  

В 2004 году с отличием окончил "Джамбульский казахско-турецкий учетно-

экономический колледж" по специальности "Менеджмент".  

С 2004 по 2006 гг. учился в Казахском национальном университете имени Аль-

Фараби на факультете международных отношений по специальности "Международное 

право".  

В 2009 окончил бакалавриат с отличием в "Списке отличников декана" по 

специальности «Государственное управление и экономика» в "University at Albany, State 

University of New York" в США.  

В 2010 году окончил магистратуру "Государственного управления" в "Rockefeller 

College of Public Affairs and Policy" в США.  

В 2009 году ассистент профессора по специальности "Государственная политика" в 

“Rockefeller College of Public Affairs and Policy” в США.  

С 2008 по 2009 гг. стажировка в нижней палате законодательного органа штата Нью-

Йорк. (New York State Assembly). 

С 2009 по 2010 гг. ассистент члена нижней палаты законодательного органа штата 

Нью-Йорк. (New York State Assemblyman).  

С 2010 по 2017 гг. старший преподаватель, координатор, и и.о. заведующего 

кафедрой “Международных отношений” в "Университете имена Сулеймана Демиреля". В 

2016 году отмечен благодарственным письмом ректора. (Suleyman Demirel University) 

С 2010 по 2012 гг. консультант генерального директора клиники "SEMA Hospital" 

города Алматы.  

С 2012 по 2014 гг. старший преподаватель кафедры «Экономика и Бизнес» в АО 

"Международный университет информационных технологий". (International University of 

Information Technologies) 

С 2014 по 2017 гг. старший преподаватель кафедры "Экономика и Сервис" в "Almaty 

Management University”.   

С сентября 2017 г. по настоящее время проректор по стратегическому партнерству и 

международному сотрудничеству РГП на ПХВ «Государственного медицинского 

университета г. Семей»  

С 2006 по 2011 гг. обладатель "Международной стипендии Президента Республики 

Казахстан - Болашак" в США.  

В 2017 году во второй раз получил стипендию "Болашак" по проекту Split PhD в 

Англию.   

В 2017 году прошел курсы повышения квалификации по специальности 

Менеджмент здравоохранения по циклу "Менеджмент в образовании" в Казахстанском 

медицинском университете "ВШОЗ".  

В 2017 окончил краткосрочные курсы повышения квалификации по программе 

"Основы теории и методики педагогических измерений" в РГКП "Национальный Центр 

Тестирования".  
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Неоднократно участвовал с докладами в международных научно-практических 

конференциях, семинарах и на круглых столах. Принимал активное участие в организации 

конференций, семинаров и симпозиумов:  

Международная научно-практическая конференция «Building Cultural Bridges»; 

Международная научно-практическая конференция для школьников «ИНФОМАТРИКС» 

совместно с Республиканским научно-практическим центром «Дарын»; International 

scientific-practical conference "Innovations in Education and Science"; Межвузовская 

студенческая научная конференция «Перспективы развития науки в Казахстане глазами 

молодых»; Международный круглый стол «Актуальные проблемы системы образования 

РК и пути их решений», посвященный 70-летнему юбилею профессора СДУ Айтимбет 

И.А.; Неделя Истории «Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл», Научный круглый стол 

«Қазақ хандығының 550 жылдығы»; Научный семинар «Проблемы повышения правового 

сознания и правовой культуры студентов»; Научно-теоретический семинар ко Дню 1-го 

Президента Республики Казахстан и 20-летию Конституции РК на тему: «Конституция 

Республики Казахстан в условиях кризиса»; Мастер класс итальянского профессора 

НиколыПонтаролло: «Publishing in Top Academic Journals: Suggestions and Tips» - Италия, 

Университет Верона; Научный семинар профессора, доктора Ненада Младенови 

(Великобритания, Университет Монреаль): "Оптимизационные проблемы исследования 

операций». 

 

Vice-Rector for Strategic Partnership and International Cooperation 

NURZHAN AIDOSSOV 

Was born in 1984 in the city of Taraz.  

In 2004 graduated “Jambyl Kazakh-Turkish College of Economics” in “Management”. 

2004-2006 studied in Al-Farabi Kazakh National University in “Department international 

relations” majoring “International law”. 

In 2009 received Bachelor of Arts in “Public policy and economics” upon “Dean’s list of 

distinguished students” in “State University of New York, University at Albany” in Albany, New 

York, USA 

In 2010 graduated “Rockefeller College of Public Affairs and Policy” with the degree of 

“Master of public administration” in USA.  

In 2009 assistant professor for “public policy” course in “Rockefeller College of Public 

Affairs and Policy” in USA 

2008-2009 interned in New York State Assembly.  

2009-2010 assistant of assemblyman of New York State Assembly.  

2010-2017 senior lecturer, coordinator, acting head of “Department of international 

relations” in Suleyman Demirel University.  

2010-2012 counsultant of general director of “SEMA hospital” in Almaty. 

2012-2014 senior lecturer in Department of “Economics and business” in International 

University of Information Technologies.  

2014-2017 senior lecturer in Department of “Economics and services” in Almaty 

Management University. 

Since September 2017 vice-rector for strategic planning and international cooperation, 

Semey State Medical University.  

2006-2011 winner of “International scholarship of President of Republic of Kazakhstan-

Bolashak” in USA. 

In 2017, winner in twice of “Bolashak” scholarship for Split PhD program in United 

Kingdom. 

In 2017, passed advanced training in “Health management” within the program of 

“Management in education” at Kazakh Medical University. 
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In 2017, completed short-term training courses in "Fundamentals of theory and 

methodology of pedagogical measurements" at "National Testing Center". 

Not only participated with reports in international scientific and practical conferences, 

seminars and round tables, but also actively organized the conferences, seminars and 

symposiums:  

International scientific and practical conference «Building Cultural Bridges»; International 

scientific and practical conference for pupils "INFOMATRIX" together with the Republican 

scientific and practical center "Daryn"; International scientific - practical conference "Innovations 

in Education and Science"; Interuniversity student scientific conference «Перспективы развития 

науки в Казахстане глазами молодых»; International round table «Актуальные проблемы 

системы образования РК и пути их решений», dedicated to the 70th anniversary of Professor 

SDU Aitimbet IA; The Week of History «Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл»; 

Scientific round table «Қазақ хандығының 550 жылдығы»; Scientific seminar «Проблемы 

повышения правового сознания и правовой культуры студентов»; Scientific-theoretical 

seminar on the Day of the 1st President of the Republic of Kazakhstan and the 20th anniversary 

of the Constitution of the Republic of Kazakhstan on the theme: «Конституция Республики 

Казахстан в условиях кризиса»; Master class of the Italian professor Nicola Pontarolo: 

«Publishing in Top Academic Journals: Suggestions and Tips» - Italy, University of Verona; 

Scientific seminar of the professor, Dr. Nenad Mladenovi (UK, University of Montreal): 

"Optimization problems of operations research". 

 

 
 

Ұйымдастыру және экономикалық жұмыс жөніндегі проректоры 

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ БАРСУКОВ 

1982 жылы 30 шілдеде дүниеге келген. 2003 жылы Астана қ. Қазақ мемлекеттік заң 

университетінің «Юриспруденция» мамандығы бойынша бакалавриатты бітірген, 

біліктілігі «заңгер». 

01.07.2004 жылдан «Семей мемлекеттік медицина академиясы» РМК заң кеңесшісі 

болып қызмет етті. 

01.09.2008 жылдан – қосалқы жүктемемен мемлекеттік сатып алулар маманы 

қызметінде. 
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01.10.2012 жылдан 2017 жылға дейін «Семей қаласының мемлекеттік медицина 

университеті» ШЖҚ РМК құқықтық қамтамасыз ету бӛлімі бастығы қызметінде болды. 

Оның басшылығымен азаматтық-құқықтық, еңбек келісім шарттары әдістелді. 

Құқықтық сипаттағы құжаттарды әдістеуге қатысушы:бұйрықтар, ӛкімдер, келісім шартты, 

қаржылық және еңбек тәртібін нығайту бойынша іс-шараларды жүзеге асырудағы,мүлікті 

сақтауды қамтамасыз етудегі құқықтық сипаттағы хаттар. 

Қазақстан Республикасының азаматтық, әкімшілік, қаржылық, еңбек заңнамасын, 

мемлекеттік сатып алулар туралы, мемлекеттік мүлік туралы заңнамасын жақсы біледі; 

сотта ӛнеркәсіп мүдделерін сотта білдіру; мемлекеттік билік органдарының және 

ӛнеркәсіптің барлық жеке меншік формаларын; ӛнеркәсіп қызметінде шығатын құқықтық 

сұрақтар бойынша қорытындылар, пікірлерге түсетін нормативтік актілер жобаларын 

даярлау. 

Университеттегі жұмысы кезінде біліктілікті арттыру бойынша мынадай 

сертификаттары бар: 

- сертификат – сапа менеджменті жүйесі аудиторы ISO – 9001-2000; 

-«Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы негіздері» тақырыбы бойынша 

«Алсем-Астана» ғылыми-әдістемелік орталық сертификаты; 

- «Мамандандырылған аккредиттеу шеңберінде жоо ӛзін ӛзі бағалау есебін даярлау» 

білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша Тәуелсіз агенттік сертификаты; 

- сертификат «Медициналық білім беру менеджментіндегі кӛшбасшылық»; 

- сертификат «Қазақ тілі курстары»; 

- сертификат ИСО 9001, ИСО 19011-2011 халықаралық стандарттары талаптарына 

сәйкес сапа менеджменті жүйесі бойынша ішкі аудиторларды даярлау»; 

- сертификат «2015 жылы мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру және 

бақылау»; 

- сертификат «Мемлекеттік сатып алулар саласындағы ҚР заңнамасы»; 

- сертификат «Мемлекеттік сатып алуларды заңнамалық реттеудегі ӛзгертулерді 

шолу және зерделеу»; 

- сертификат «2016 жылы мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру және 

бақылау», 

- сертификат «Ұжымдық басқару негіздері». 

 

Проректор по организационной и экономической работе 

БАРСУКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Родился 30 июля 1982 года. В 2003 Казахский государственный юридический 

университет г. Астаны  по специальности «Юриспруденция», квалификация «юрист».  

С 01.07.2004 года работал юрисконсультом РГП «Семипалатинская государственная 

медицинская академия». 

С 01.09.2008 года – работал по совместительству на должности специалиста по 

государственным закупкам. 

С 01.10.2012 г. работал начальником отдела правового обеспечения в РГП на ПХВ 

«Государственный медицинский университет города Семей». 

Под его руководством были разработаны гражданско-правовые, трудовые договоры. 

Участник разработки документов правового характера: приказов, распоряжений, писем 

правового характера в осуществлении мероприятий по укреплению договорной, 

финансовой и трудовой дисциплины, обеспечение сохранности имуществ. 

Отличное знание гражданского, административного, финансового, трудового 

законодательства, законодательства о государственных закупках Республики Казахстан, о 

государственном имуществе; представление интересов предприятия в суде; органов 

государственной власти и предприятий всех форм собственности; подготовка заключений 
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по правовым вопросам, возникающим в деятельности предприятия, проектов нормативных 

актов, поступающих на отзыв; 

За годы работы в Университете имеет следующие сертификаты по повышению 

квалификации: 

- сертификат – аудитор системы менеджмента качества ISO – 9001-2000; 

- сертификат научно - методического центра «Алсем-Астана» по теме: «Основы 

трудового законодательства в Республике Казахстан»; 

- сертификат Независимого агентства по обеспечению качества в образовании 

«Подготовка отчета по самооценке вуза в рамках специализированной аккредитации»; 

- сертификат «Лидерство в менеджменте медицинского образования»; 

- сертификат «Курсы казахского языка»; 

- сертификат «Подготовка внутренних аудиторов по системе менеджмента качества 

в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 9001, ИСО 19011-2011; 

- сертификат «Организация и контроль государственных закупок в 2015 году»; 

- сертификат «Законодательство РК в сфере государственных закупок»; 

- сертификат «Обзор и изучение изменений в законодательном регулировании 

государственных закупок»; 

- сертификат «Организация и контроль государственных закупок в 2016 году», 

- сертификат «Основы корпоративного управления». 

 

Vice-Rector for Organizational and Economic Work 

ANDREY S. BARSUKOV 

Was born on July 30, 1982. In 2003 he graduated from the University with a major in 

"Jurisprudence", qualification "lawyer" at the Kazakh State Law University of Astana 

From 01.07.2004 he worked as a legal adviser of RSE "Semipalatinsk State Medical 

Academy" 

Since 01.09.2008 - worked part-time for positions of specialist in public procurement. 

From 01.10.2012 he held the post of the head of the legal support department at Semey 

Medical University 

Under his leadership, civil-law, labor contracts were developed. Participant in the 

development of legal documents: orders, orders, letters of a legal nature in the implementation of 

measures to strengthen contractual, financial and labor discipline, ensure the preservation of 

property. 

Excellent knowledge of civil, administrative, financial, labor legislation, legislation on 

public procurement of the Republic of Kazakhstan, on state property; representation of the 

interests of the enterprise in court; bodies of state power and enterprises of all forms of 

ownership; preparation of conclusions on legal issues arising in the activities of the enterprise, 

draft regulatory acts entering the review; 

Over the years of work at the University has the following certificates for professional 

development: 

- certificate - auditor of the quality management system ISO - 9001-2000; 

- certificate of the scientific and methodological center "Alsem-Astana" on the topic: 

"Fundamentals of Labor Legislation in the Republic of Kazakhstan"; 

- Certificate of the Independent Agency for Quality Assurance in Education "Preparation 

of a report on the self-assessment of the university in the framework of specialized accreditation"; 

- Certificate "Leadership in the management of medical education"; 

- Certificate "Courses of the Kazakh language"; 

- Certificate "Preparation of internal auditors for the quality management system in 

accordance with the requirements of international standards ISO 9001, ISO 19011-2011; 

- Certificate "Organization and control of public procurement in 2015"; 
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- Certificate "Legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of public 

procurement"; 

- Certificate "Review and study of changes in the legislative regulation of public 

procurement"; 

- the certificate "Organization and control of public procurement in 2016" 

- Certificate "Basics of corporate governance". 
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Павлодар қаласындағы филиал директоры – 

Каирханов Е.К. 

УНИВЕРСИТЕТТІҢ ПАВЛОДАР Қ. ФИЛИАЛЫ 

Дәрігерлер біліктілігін жетілдіру Павлодар факультеті 1984 жылы ашылды, 

дәрігерлер біліктілігін жетілдіру факультетін ұзақ жылдар м.ғ.к., доцент Буршакбаев А.Б. 

басқарды. 1984 жылы мынадай кафедралар ашылды: терапия, педиатрия, хирургия, 

акушерия және гинекология, анестезиология, реаниматология. Терапия кафедрасын 1984 - 

1998 жылға дейін доцент Ткаченко Н.П. басқарды. Кафедрада доценттер Петаева А.Г., 

Идрисов У.А., Бейсембаев Е.А., Купряков Б.Г., ассистенттер Большакова Л.К., Тукумбаева 

Б.А., Дюсенова С.М., Морозова В.Т., Журавлева Н.П., Наукенова Б.К., Ахметов М.А., 
Кошумбаев К.М., Айдаргалиева Н.Е. қызмет етті. Педиатрия кафедрасында 1984 жылдан 

доцент Хамзин С.Х. басқарды, 2005 жылдан – м.ғ.д. Жаксылыкова Г.А. басқарды. 

Кафедрада доценттер Чучупалов Д.П., Виноградов Б.Я., м.ғ.к. Сагимбаева Н.К., 

Булекбаева С.Е., ассистенттер Кузеков А.М., Мерц О.Р., Кожанова А.С. Хирургия 

кафедрасын м.ғ.д., профессор Хомерики Г.В. басқарды, 1998 жылдан кафедраны м.ғ.д., 

профессор Сторожук В.Т. басқарды. Кафедрада доценттер Николенко К.К., Алниязов У., 

м.ғ.к. Сторожук В.Т., Деккер А.Ф., Воронцов И.И., Амренов М.Т., Миронов Б.И., Смаков 

С.Б., Масляков Н.Н. Акушерия және гинекология кафедрасын 1984 жылдан доцент 

Оглоблин К.А. басқарады. Кафедрада доцент Шрамкевич М.А., ассистенттер Корниенко 

Т.Н., Воронько Т.Я, Лим Н.Ч., Шпакова Р.З. жұмыс істеді. 1987-1990 жж. мерзімінде 

доцент Шпакова Р.З. кафедра меңгерушісі болып қызмет етті. Кафедрада м.ғ.к. Чучупалов 

П.Д., ассистенттер Мухамеджанова Н.К., Фаттахова В.Ф., Кидралиева А.С. 1991 – 2003 

жж. кафедраны доцент Тулегенова Г.К. басқарды. Анестезиология және реаниматология 

кафедрасын 1984-1988 жж. доцент О.Г. Огай. 1988 -2000 жж. кафедраны профессор 

Мустафин А.Х. басқарды. Кафедрада доцент Байгалиев А.Б., ассистенттер Мамыров Д.У., 
Егошин В.Л., Тапбергенов Т.С. қызмет етті. 

 2002 жылы Семей мемлекеттік медицина академиясы емдеу факультеті ашылды, 

2009 жылы «Семей қ. Мемлекеттік медицина университеті» Павлодар филиалы болып 

қайта құрылды, оның базасында Павлодар облысындағы студенттерді даярлау басталды. 

 2002 жылы Павлодар филиалын медицина ғылымдарының докторы Тимур 

Салаватович Тапбергенов басқарды. 2007 жылдан 2016 жылға дейін Семей қ. ММУ ПФ 

м.ғ.д., профессор Иманғазинов Сағит Баймұханұлы басқарды. 2002 - 2012 жылдары сегіз 

бітіруші курстар болды: алғашқы 2005 жылы – 11 студент, ал 2012 жылы (соңғы 

бітірушілер) – 206 студент. Барлығы 598 білімалушы білім алды және бітірді. 

 2016 жылдың ақпанынан Семей қ. ММУ ПФ м.ғ.д., профессор Каирханов Ернар 

Каримханұлы басқарады. 

 1992 жылы Семей мемлекеттік медицина институтын 

«Емдеу ісі» мамандығы бойынша тамамдады. 

 1993 жылдан - Павлодар қаласының №1 Қалалық 
аурухана хирургиялық бөлімшесі дәрігер – 

ординаторы. 2007 жылы «ВИЧ-инфицирленген 

науқастардағы іріңді хирургиялық инфекциялардың 

ағымы, диагностикасы ерекшеліктері және емдеу 

нәтижелерін жақсарту» тақырыбына медицина 

ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін 

қорғады. 2008 жылы Павлодар қ. №1 қалалық 

аурухана хирургиялық бөлімінің меңгерушісі болып 

тағайындалды. 2012 жылы 25 мамырда Қазақстан 

Республикасының білім және ғылым саласындағы бақылау бойынша Комитет шешімімен 

оған медицина ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі берілді. 2012 - 2016 ж. Семей қ. 

ММУ ПФ №2 хирургия кафедрасы меңгерушісі болды. 2013 жылы Каирханов Ернар 

Каримхановичке Семей қ. ММУ профессоры атағы берілді. 70 жарияланымдар, соның 

file:///Z:/Admin_FUV/Ð¡Ð°Ð¹Ñ�1/Ñ�Ñ�Ð°Ñ�Ð¾Ðµ/terap.htm
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ішінде 3 монография және 2015 жылы «ВИЧ-инфекция және іріңді хирургиялық аурулар» 

оқулығы авторы болып табылады. 

 Филиал мына мамандықтар бойынша медициналық кадрларды даярлауды жүргізеді: 

жалпы медицина, сол сияқты бюджеттік және келісім шарт негізінде қайта даярлау және 

біліктілікті арттыру. Атап өтетіні, Павлодар қ. барлық емдеу-профилактикалық мекемелері 

филиалдың клиникалық базалар тізімдемесіне енгізілген. Ол науқас төсегі қасындағы 

тікелей емдеу–диагностикалық жұмысқа тыңдаушыларды, дәрігер-интерндерді, 

резиденттерді, магистранттардың қатысуына, шұғыл араласулардың жаңа 
технологияларын игеруге, анестезиологиялық құралдарды өздігінен өткізуге, тәлімгерлер 

ретінде тәжірибелік дәрігерлерді кеңінен тартуға қолжетімділікті қамтамасыз етеді. 

Практикалық денсаулық сақтаумен бірге практикаға үш өнертабыстық ұсыныстар 

әдістелді және енгізілді, ұйқы күре тамырына операциялар әдістемесі, жатыр миомасы 

кезіндегі тамырлардың эндоваскулярлы яэмболизациясы және бауырдағы метастаздар. 

Игеру және операцияларды енгізу бойынша шебер–класстар өткізілді: ГПОД кезіндегі 

Ниссен бойынша эндоскопиялық фундопликация, тоқ ішектің эндоскопиялық резекциясы. 

Практикалық денсаулық сақтау үшін үш Жақсарту жобасы әдістелді: кардиология, ГПОД 

эндоскопиялық диагностика, «Қауіпсіз донорлық». 

Филиалдың алты қызметкері Павлодар тәуелсіз сарапшылары қауымдастығының 

аккредиттелген тәуелсіз сарапшылары болып табылады, екі қызметкері ҚЖА және тууға 

көмек бойынша ҚР ДСМ үйлестірушілер болып табылады. Павлодар қ. ОПЦ базасында 

қауіп тобына жататын жүктілерге, босанғандарға және босанушыларға көмек көрсету 

бойынша консультативтік орталық құрылған және қызмет етеді.  

Осы уақытта білімалушылар құрамы 461 адамды құрайды: интернатурада – 332 адам, 
резидентурада – 122 адам, магистратурада – 7 адам. Резидентура 13 мамандықтар бойынша 

оқиды. 2017 жылы 5 жылға 6R113700 - «Офтальмология, соның ішінде балалар» 

мамандығы бойынша мамандандырылған халықаралық аккредиттеуден өтті. Семей қ. 

ММУ ПФ бес кафедра жұмыс істейді.  

 №1 хирургия кафедрасы 

Кафедра меңгерушісі м.ғ.к. – Таштемирова Ольга Григорьевна, жоғары санатты дәрігер 

хирург. 

Профессорлық-оқытушылық құрам штаты – 12. Дәрежелілік - 66,7% 

Кафедраның клиникалық базалары болып табылады Г. Сұлтанов атынд. облыстық 

клиникалық аурухана, №1 қалалық аурухана, №3 қалалық аурухана, облыстық 

онкологиялық диспансер, кардиологиялық орталық, облыстық балалар ауруханасы, 

перинаталды орталық. Қафедрадағы резидентура: 6R112600 – «Анестезиология және 

реанимация, соның ішінде балалар», 6R113500 – «Травматология және ортопедия, соның 

ішінде балалар», 6R113400 – «Онкология»  
 Хирургия, акушерия, гинекология және педиатрия кафедрасы 

Кафедра меңгерішісі, м.ғ.к.– Джакова Гульжанат Ертаевна. Дәрігер-хирург, жоғары 

санатты онколог. 

Профессорлық-оқытушылық құрам штаты – 10. Дәрежелілік - 30%. 

Кафедраның клиникалық базалары болып табылады «Павлодар облыстық балалар 

ауруханасы», «Павлодар қ. №4 емханасы», «Павлодар облыстық перинаталды орталық», 

«№1 қалалық аурухана», «№3 қалалық аурухана», ПООД. Кафедрада мына мамандықтар 

бойынша резиденттер оқиды: 6R114400 – «Акушерия және гинекология, соның ішінде 

балалар», 6R114200 – «Педиатрия», 6R113300 - «Балалар хирургиясы» 

 ЖДП және терапия кафедрасы 

Кафедра меңгерішісі, м.ғ.к.– Кененбаева Бакытжан Еркеновна. Дәрігер-терапевт жоғары 

санатты. 

Профессорлық-оқытушылық құрам штаты – 11. Дәрежелілік - 67% 
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Павлодар қаласының жетекші емдеу мекемелері ЖДП және терапия кафедрасының 

клиникалық базалары болып табылады: №3 емхана, Г. Сұлтанов атынд. облыстық 

клиникалық аурухана, №1 қалалық аурухана, №3 қалалық аурухана, облыстық 

инфекциялық аурухана, ОКВД, ОПНД. Кафедрада мына мамандықтар бойынша 

резиденттер оқиды: 6R111600 – «Психиатрия», 6R110900 – «Эндокринология, соның 

ішінде балалар». 

Ішкі аурулар кафедрасы 

Кафедра меңгерішісі, м.ғ.к., профессор – Макатов Мурат Капанович. Дәрігер 
терапевт. 

Профессорлық-оқытушылық құрам штаты – 5. Дәрежелілік - 78% 

Кафедраның клиникалық базалары болып табылады: №3 аурухана, облыстық туберкулезге 

қарсы диспансер, Павлодар облыстық кардиологиялық орталық. Кафедрада мына 

мамандықтар бойынша резиденттер оқиды: 6R110300–«Кардиология, соның ішінде 

балалар», 6R111500 – «Невропатология, соның ішінде балалар». 

Арнайы пәндер кафедрасы 

Кафедра меңгерішісі, м.ғ.к. – Жагипарова Жанар Амангельдиновна. Дәрігер аллерголог-

иммунолог. 

Профессорлық-оқытушылық құрам штаты – 12. Дәрежелілік: 75%. 

Кафедраның клиникалық базалары болып табылады: медициналық-әлеуметтік 

мәселелер Республикалық ғылыми-практикалық орталығы, Павлодар облыстық 

кардиохирургиялық орталық, Г. Сұлтанов атынд. облыстық клиникалық аурухана, №3 

қалалық аурухана, Павлодар қ. №1 емхана, Павлодар қ. №2 емхана, Павлодар қ. №5 

емхана. Кафедрада мына мамандықтар бойынша резиденттер оқиды: 6R111900 – «Сәулелік 
диагностика», 6R113700 - «Офтальмология, соның ішінде балалар», 6R113600 - «Урология 

және андрология, соның ішінде балалар». Магистратура: «Медицина», «Қоғамдық 

денсаулық сақтау». 

Біздің еңбегі сіңген оқытушылар 

Какенова Пану Ильясовна медицина ғылымдарының кандидаты, құрметті 

профессор, жоғары санатты дәрігер-хирург. 1959 жылы «Емдеу ісі» мамандығы бойынша 

Семей мемлекеттік медицина институтын тамамдады. Какенова Пану Ильясовна 1964 

жылы Семей мемлекеттік медицина институтындағы жалпы хирургия кафедрасында 

клиникалық ординатураны бітірді.  1972 жылы медицина ғылымдарының кандидаты 

дәрежесіне диссертацияны табысты қорғады. 70 аса ғылыми жұмыстар, үш оқулық 

жарияланды. Ол үнемі халықаралық конференцияларға, симпозиумдарға, съездерге қатыса 

отырып медицинаның заманауи жетістіктері бойынша өзінің білімін арттыруда. Қазақсстан 

Республикасы денсаулық сақтау Министрлігінің құрмет грамоталарымен, Семей қ. 

мемлекеттік медицина университеті грамоталарымен және алғыс хаттарымен көп рет 
марапатталды. 

Имангазинов Сагит Баймуханович медицина ғылымдарының докторы, №1 хирургия 

кафедрасының профессоры, 1953 жылдың 18 ақпанында туған. 1986 жылы Семей 

мемлекеттік медицина институтын тамамдады. Жоғары санатты дәрігер ұйымдастырушы 

және дәрігер хирург. 2007 жылдың желтоқсанынан 2016 жылға дейін Семей қ. ММУ ПФ 

директоры болды. 2016 жылдан №1 хирургия кафедрасының профессоры қызметінде. 304 

ғылыми жұмыстар авторы, 11 монографиялар, 9 өнертабыс. Оның басшылығымен 1 

докторлық, бір PhD докторы дайындалды, 4 кандидаттық және үш магистырлық 

диссертация қорғалды. Қазақстанның журналистер Одағы мүшесі. Журналдар 

редакциялық алқа мүшесі: «Валеология», Астана, «ПМУ жаршысы», Павлодар. Президент 

АҚ «БОТАШ-Павлодар». 

Байгалиев Аманкельды Байгалиевич медицина ғылымдарының кандидаты, доцент, 

бірінші санатты дәрігер анестезиолог-реаниматолог. 
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1968 ж. «емдеу ісі» мамандығы бойынша Семей мемлекеттік медицина институтын 

тамамдады. 1984 ж. «Акушериялық-гинекологиялық науқастардағы операциядан кейінгі 

мерзімдегі аурушаңдық синдромы мен қызметтік бұзылыстардың рефлексотерапиясы» 

тақырыбына кандидаттық диссертация қорғады. Әр жылдары емдеу факультеті және 

дәрігер біліктілігін жетілдіру факультеті деканы болып қызмет етті, 2012 жылдан №1 

хирургия кафедрасының доценті қызметінде. 55 ғылыми жұмыс, бір монография 

жарияланды. Өнертабысқа және негізуге бір, 4 рац ұсынысқа авторлық куәлік алды. 2013 

жылы «Заманауи чжень-цзю терапия негіздері» тәжірибелік басшылығы баспадан шықты. 
Бейсембаев Еркен Асанович, медицина ғылымдарының докторы, профессор. Докторлық 

диссертациясы тақырыбы «Жиі және/немесе ұзақ респираторлы аурулармен ауыратындар 

иммунореабилитациясы». 228 жұмыстар, 19 кітап авторы, соның ішінде КСРО алғашқы 

"Иммундық тапшылық жағдайы" оқулығы медициналық институттарға арналған (1992ж.), 

Алма-Аты мединститутымен баспаға шығарылған, дәрігерлерге арналған басшылық 

“Иммунореабилитология” (2003) – осы маманлық бойынша дүниежүзіндегі бірінші 

оқулық, гомеопатия бойынша Қазақстандағы бірінші оқулық, 2 баспаға шыдаған. «Жіті 

және созылмалы инфекциялар кезіндегі иммундық оңтайландыру» екі томдық басшылық 

1997 жылы Семей медициналық институтымен шығарылған. 6 баспа «Сауығу – ол дәрігер 

мен науқастың ынтымақтастығы. Ауыр науқастар қалай сау болып кетеді», оқулық 

«Клиникалық иммунология және аллергология» (2005). 2013 жылы: «Трансфер-

факторларды барлықтарына неге қабылдау керек» атты кітап шығарды, 2015 жылы - оқу 

құралы «Паразитарлық аурулар туралы очерктер». 

 

ФИЛИАЛ В Г. ПАВЛОДАР 

Павлодарский факультет усовершенствования врачей был открыт в 1984 году. Долгое 

время факультетом усовершенствования врачей руководил к.м.н., доцент Буршакбаев А.Б. 

В 1984 году были открыты кафедры: терапии, педиатрии, хирургии, акушерства и 

гинекологии, анестезиологии, реаниматологии. Кафедру терапии с 1984 по 1998 годы 

возглавлял доцент Ткаченко Н.П. На кафедре работали доценты Петаева А.Г., Идрисов 

У.А., Бейсембаев Е.А., Купряков Б.Г., ассистенты Большакова Л.К., Тукумбаева Б.А., 

Дюсенова С.М., Морозова В.Т., Журавлева Н.П., Наукенова Б.К., Ахметов М.А., 

Кошумбаев К.М., Айдаргалиева Н.Е. Кафедру педиатрии с 1984 года возглавлял доцент 

Хамзин С.Х., с 2005 года - д.м.н. Жаксылыкова Г.А. На кафедре работали доценты 

Чучупалов Д.П., Виноградов Б.Я., к.м.н. Сагимбаева Н.К., Булекбаева С.Е., ассистенты 

Кузеков А.М., Мерц О.Р., Кожанова А.С. Кафедрой хирургии руководил д.м.н., профессор 

Хомерики Г.В., с 1998 года кафедру возглавил д.м.н., профессор Сторожук В.Т. На 

кафедре работали доценты Николенко К.К., Алниязов У., к.м.н. Сторожук В.Т., Деккер 

А.Ф., Воронцов И.И., Амренов М.Т., Миронов Б.И., Смаков С.Б., Масляков Н.Н. Кафедру 
акушерства и гинекологии с 1984 года возглавлял доцент Оглоблин К.А. На кафедре 

работали доцент Шрамкевич М.А., ассистенты Корниенко Т.Н., Воронько Т.Я, Лим Н.Ч., 

Шпакова Р.З. В период с 1987 по 1990 гг. кафедрой заведовала доцент Шпакова Р.З. На 

кафедре работали к.м.н. Чучупалов П.Д., ассистенты Мухамеджанова Н.К., Фаттахова 

В.Ф., Кидралиева А.С. С 1991 по 2003 годы кафедрой заведовала доцент Тулегенова Г.К. 

Кафедрой анестезиологии и реаниматологии с 1984 по 1988 годы заведовал доцент О.Г. 

Огай. С 1988 по 2000 гг. кафедрой руководил профессор Мустафин А.Х. На кафедре 

работали доцент Байгалиев А.Б., ассистенты Мамыров Д.У., Егошин В.Л., Тапбергенов 

Т.С. 

В 2002 году был открыт лечебный факультет Семипалатинской государственной 

медицинской академии, в 2009 году преобразован в Павлодарский филиал 

Государственного медицинского университета г. Семей, на базе которого начали 

подготовку студентов из Павлодарской области. 

file:///Z:/Admin_FUV/Ð¡Ð°Ð¹Ñ�1/Ñ�Ñ�Ð°Ñ�Ð¾Ðµ/terap.htm
file:///Z:/Admin_FUV/Ð¡Ð°Ð¹Ñ�1/Ñ�Ñ�Ð°Ñ�Ð¾Ðµ/hirurg.htm
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С 2002 года Павлодарским филиалом руководил доктор медицинских наук 

Тапбергенов Тимур Салаватович. С 2007 года по 2016 год ПФ ГМУ г. Семей возглавлял 

д.м.н., профессор Имангазинов Сагит Баймуханович. За период с 2002 по 2012 годы было 

восемь выпусков: первый в 2005 году – 11 студентов, а в 2012 году (последний выпуск) – 

206 студентов. Всего было обучено и выпущено 598 человек. 

С февраля 2016 года ПФ ГМУ г. Семей руководит д.м.н., профессор Каирханов Ернар 

Каримханович. 

В 1992 г. окончил Семипалатинский Государственный медицинский институт по 
специальности «Лечебное дело».                     

С 1993 года – врач-ординатор хирургического отделения Городской больницы №1 

города Павлодар. В 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по теме: «Особенности течения, диагностика и улучшения 

результатов лечения гнойных хирургических инфекций у ВИЧ-инфицированных 

больных». 2008 году назначен заведующим хирургического отделения городской 

больницы №1 г. Павлодар. 25 мая 2012 года Решением Комитета по контролю в сфере 

образования и науки Республики Казахстан ему была присуждена ученая степень доктора 

медицинских наук. С 2012-2016 гг. был заведующим кафедрой хирургии № 2 ПФ ГМУ г. 

Семей. В 2013 году Каирханову Ернару Каримхановичу присвоено звание профессора 

ГМУ г. Семей. Является автором 70 публикаций, том числе 3 монографий и учебного 

пособия «ВИЧ-инфекция и гнойные хирургические заболевания» (2015 год). 

  Филиал осуществляет подготовку медицинских кадров по специальности «Общая 

медицина», также - переподготовку и повышение квалификации на бюджетной и 

договорной основе. Следует отметить, что все лечебно-профилактические учреждения г. 
Павлодар включены в перечень клинических баз филиала. Это обеспечивает доступность 

участия слушателей, врачей-интернов, резидентов, магистрантов к лечебно-

диагностической работе непосредственно у постели больного, к овладению новыми 

технологиями оперативных вмешательств, самостоятельному проведению 

анестезиологических пособий, широко привлекать практических врачей, как наставников.  

Совместно с практическим здравоохранением разработаны и внедрены в практику 

три рационализаторских предложения, методики операций на сонной артерии, 

эндоваскулярная эмболизация сосудов при миомах матки и метастазов в печени. 

Проведены мастер-классы по освоению и внедрению операций: Эндоскопическая 

фундопликация по Ниссену при ГПОД, эндоскопическая резекция толстой кишки. Для 

практического здравоохранения разработано три Проекта улучшения: по кардиологии, 

эндоскопической диагностике ГПОД, «Безопасное донорство». 

Шестеро сотрудников филиала являются аккредитованными независимыми 

экспертами Павлодарской ассоциации независимых экспертов, двое сотрудников являются 
координаторами от МЗРК по БСК и родовспоможению. На базе ОПЦ г. Павлодар создан и 

функционирует консультативный центр по оказанию помощи беременным, родильницам и 

роженицам, находящимся в группе риска. 

На данный момент контингент обучающихся составляет 461 человек: в интернатуре – 

332 человека, в резидентуре – 122 человека, в магистратуре – 7 человек. Резидентура 

проводится по 13 специальностям. В 2017 году прошли специализированную 

международную аккредитацию по специальности 6R113700 - «Офтальмология, в том числе 

детская» на 5 лет. В ПФ ГМУ г. Семей работают пять кафедр. 

Кафедра Хирургии №1 

Заведующая кафедрой - к.м.н.  Таштемирова Ольга Григорьевна, врач-хирург 

высшей квалификационной категории. 

Штат ППС – 12. Остепененные- 66,7% 
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Клиническими базами кафедры являются областная клиническая больница им. Г. 

Султанова, Городская больница №1, Городская больница №3, областной онкологический 

диспансер, кардиологический центр, областная детская больница, перинатальный центр. 

Резидентура: 6R112600 – «Анестезиология и реанимация, в том числе детская», 6R113500 

– «Травматология и ортопедия, в том числе детская», 6R113400 – «Онкология»  

Кафедра Хирургии, акушерства, гинекологии и педиатрии 

Заведующая кафедрой - к.м.н. Джакова Гульжанат Ертаевна. Врач-хирург, онколог 

высшей квалификационной категории. 
Штат ППС – 10. Остепененность - 30%. 

 Клиническими базами кафедры являются «Павлодарская областная детская больница», 

«Поликлиника №4 г Павлодар», «Павлодарский областной перинатальный центр», 

«Городская больница №1», «Городская больница №3», ПООД. На кафедре обучаются 

резиденты по специальностям: 6R114400 – «Акушерство и гинекология, в том числе 

детская», 6R114200 – «Педиатрия, 6R113300 - «Детская хирургия» 

Кафедра ОВП и терапии 

Заведующая кафедрой – к.м.н. Кененбаева Бакытжан Еркеновна. Врач-терапевт 

высшей квалификационной категории. 

Штат ППС – 11. Остепененность - 67%  

Клиническими базами кафедры ОВП и терапии являются ведущие лечебные учреждения г. 

Павлодар: поликлиника №3, Павлодарская областная больница имени Г. Султанова, 

городская больница №1, городская больница №3, областная инфекционная больница, 

ОКВД, ОПНД. На кафедре обучаются резиденты по специальностям: 6R111600 – 

«Психиатрия», 6R110900 – «Эндокринология, в том числе детская». 
Кафедра Внутренних болезней 

Заведующий кафедрой – к.м.н., профессор  Макатов Мурат Капанович. Врач-

терапевт. 

Штат ППС – 5. Остепененность - 78% 

Клиническими базами кафедры являются: городская больница № 3, областной 

противотуберкулезный диспансер, Павлодарский областной кардиологический центр. На 

кафедре обучаются резиденты по специальностям: 6R110300 – «Кардиология, в том числе 

детская», 6R111500 – «Невропатология, в том числе детская». 

Кафедра Специальных дисциплин 

Заведующий кафедрой – к.м.н. Жагипарова Жанар Амангельдиновна. Врач 

аллерголог-иммунолог. 

Штат ППС - 12. Остепененность - 75% 

Клиническими базами кафедры являются: Республиканский научно-практический центр 

медико-социальных проблем, Павлодарский областной кардиохирургический центр, 
Павлодарская областная больница им. Г. Султанова, Городская больница №3, 

Поликлиника №1 г. Павлодар, Поликлиника №2 г. Павлодар, Поликлиника №5 г. 

Павлодар. На кафедре обучаются резиденты по специальностям:  

6R111900 – «Лучевая диагностика», 6R113700 - «Офтальмология, в том числе детская», 

6R113600 - «Урология и андрология, в том числе детская». Магистратура: «Медицина», 

«Общественное здравоохранение» 

Наши заслуженные преподаватели 

Какенова Пану Ильясовна – кандидат медицинских наук, почетный профессор, врач-

хирург высшей квалификационной категории. Окончила Семипалатинский 

Государственный медицинский институт в 1959 году, по специальности «Лечебное дело». 

Какенова Пану Ильясовна окончила клиническую ординатуру на кафедре общей хирургии 

в Семипалатинском государственном медицинском институте в 1964 г. В 1972году 

успешно защитила  диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских 
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наук. Опубликовано свыше 70 научных работ, три учебных пособия. Она постоянно 

повышает свои знания по современным достижениям медицины, участвуя в 

международных конференциях, симпозиумах, съездах. Награждалась почетными 

грамотами Министерства здравоохранения Казахстана, грамотами и благодарственными 

письмами Семипалатинского медуниверситета.  

Имангазинов Сагит Баймуханович – доктор медицинских наук, профессор кафедры 

хирургии №1, 1953 года рождения. В 1986 году окончил Семипалатинский 

Государственный медицинский институт. Врач организатор и врач-хирург высшей 
категории. С декабря 2007  по  2016 годы являлся директором ПФ ГМУ г. Семей. С 2016 

года занимает должность профессора кафедры хирургии №1. Автор 304 научных работ, 11 

монографий, 9 изобретений. Под его руководством защищены 1 докторская, одна 

доктор PhD, 4 кандидатских и три магистерские диссертации. Член Союза журналистов 

Казахстана. Член редколлегии журналов: «Валеология», Астана, «Вестник ПГУ», 

Павлодар. Президент ОО «БОТАШ-Павлодар» 

Байгалиев Аманкельды Байгалиевич кандидат медицинских наук, доцент, врач 

анестезиолог-реаниматолог первой квалификационной категории. 

В 1968 г. окончил Семипалатинский государственный медицинский институт по 

специальности «лечебное дело».  

В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Рефлексотерапия болевого 

синдрома и функциональных нарушений в послеоперационном периоде у акушерско-

гинекологических больных». В разные годы проработал деканом лечебного факультета и 

факультета усовершенствования врачей, с 2012 года занимает должность доцента на 

кафедре хирургии №1. Опубликовано 55 научных работ, одна монография. Получено одно 
авторское свидетельство на изобретение и внедрение, 4 рацпредложения. В 2013 году 

издано практическое руководство «Основы современной чжень-цзю терапии». 

            Бейсембаев Еркен Асанович, доктор медицинских наук, профессор. Докторская 

диссертация на тему «Иммунореабилитация часто и/или длительно болеющих 

респираторными инфекциями». Автор 228 работ, 19 книг, в том числе пеpвого в СССР 

учебника "Иммунодефицитные состояния" для медицинских институтов (1992г.), 

изданного Алма-Атинским мединститутом, руководства для врачей 

“Иммунореабилитология” (2003) – первого в мире учебника по данной специальности, 

первого в Казахстане учебника по гомеопатии, выдержавшего уже 2 издания. Двухтомное 

руководство «Иммунореабилитация при острых и хронических инфекциях» издано в 1997 

году Семипалатинским медицинским институтом. 6 изданий книги «Выздоровление – это 

сотрудничество врача и больного. Как трудные больные становятся здоровыми», учебник 

«Клиническая иммунология и аллергология» (2005). В 2013 году издал книгу: «Почему 

всем надо принимать трансфер-факторы», в 2015 году - учебное пособие «Очерки о 
паразитарных болезнях». 

 

PAVLODAR BRANCH OF THE UNIVERSITY 

Pavlodar Doctors Improvement Faculty was established in 1984. Candidate of medical 

sciences, Assoc. Prof. A.B. Burshakbayev was the first Head of the Faculty. Departments of 

Therapy, Pediatrics, Surgery, Obstetrics and Gynecology, Anesthesiology and Critical Care 

Medicine were established in 1984. From 1984 to 1998, Assoc. Prof. N. P. Tkachenko was the 

Head of the Department of Therapy. Assoc. Professors A.G. Petayeva, U.A. Idrisov, E.A. 

Beisembayev, B.G. Kupryakov, Assistants L.K. Bolshakova, B.A. Tukumbayeva, S.M. 

Dyusenova, V.T. Morozova, N.P. Zhuravleva, B.K. Naukenova, M.A. Akhmetov, K.M. 

Koshumbayev, N.E. Aidargaliyeva worked at the department at that time. Assoc. Prof. S.H. 

Hamzin was the Head of the Department of Pediatrics. Since 2005, Dr. Habil. G.A. Zhaksylykova 

has been working as the head of the department. Assoc. Prof. D.P. Chuchupalov, B.Y. 
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Vinogradov, c.m.s. N.K. Sagimbayeva, S.E. Bulekbayeva, Assistants A.M. Kuzekov, O.R. Merc 

and A.S. Kozhanova were the members of the department. Dr. Habil., Professor G.V. Homeriki 

was the first Head of the Department of Surgery. From 1998, Dr. Habil., Prof. V.T. Storozhuk 

became the head of the department. Assoc. Prof. K.K. Nikolenko, U. Alniyazov, c.m.s. V.T. 

Storozhuk, A.F. Dekker, I.I. Voroncov, M.T. Amrenov, B.I. Mironov, S.B. Smakov and N.N. 

Maslyakov worked at the department. In 1984, Assoc. Prof. K.A. Ogloblin was the Head of the 

Department of Obstetrics and Gynecology. Assoc. Prof. M.A. Shramkevich, Assistants T.N. 

Kornienko, T.Y. Voronko, N.C. Lim and R.Z. Shpakova worked at the department. From 1987 to 
1990, Assoc. Prof. R.Z. Shpakova was the head of the department. Candidate of medical sciences 

P.D. Chuchupalov, Assistants N.K. Mukhamedzhanova, V.F. Fattahova and A.S. Kidraliyeva 

worked at the department at that time. G.K. Tulegenova was the head of the department from 

1991 to 2003. In different periods, Assoc. Prof. O.G. Ogai and Prof. A.H. Mustafin were the 

Heads of the Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine. Assoc. Prof. A.B. 

Baigaliyev, Assistants D.U. Mamyrov, V.L. Egoshin and T.S. Tapbergenov worked at the 

department.  

 In 2002, medical faculty of Semipalatinsk State Medical Academy was established. Then, 

in 2002, it was reorganized into the Pavlodar branch of Semey State Medical University, where 

students from Pavlodar region study.  

 From 2002 to 2007. Dr. Habil. Timur Salavatovich Tapbergenov was the Head of SSMU 

Pavlodar branch. From 2007 to 2016, it was headed by Dr. Habil., Prof. Sagit Baimukhanovich 

Imangazinov. From 2002 to 2012, there were eight classes: 11 students in 2005 and 206 in 2012.  

Since February 2016, Dr. Habil., Prof. Ernar Karimkhanovich Kairkhanov has been heading 

SSMU PB.  
He graduated from Semey State Medical University in 1992. He served as junior doctor at 

the Department of Surgery of Pavlodar City Hospital in 1993.  

In 2007, he defended his candidate’s thesis. In 2008, he was appointed the Head of the 

Department of Surgery of Pavlodar City Hospital. In 2012, by the decision of the Committee for 

Control in Education and Science, he was awarded the title “Holder of Habilitation degree in 

Medicine”. From 2012 to 2016, he was the Head of the Department of Surgery #2 of SSMU PB. 

In 2013, he was awarded the title “Professor of SSMU”. He is an author of 70 publications, 

including 3 monographs and study guide “HIV infection and mattery surgical diseases”.  

 The SSMU Pavlodar branch trains medical health professionals in “General Medicine” 

specialty, as well as conducts retraining and refresher courses for physicians. It should be noted 

that all prevention and treatment facilities of Pavlodar city are clinical sites of SSMU PB.  

Together with practical healthcare, there have been developed and introduced into the practice 

three rationalization proposals, methodic of carotid artery surgery, endovascular embolization of 

vessels in hysteromyoma and liver metastasis. Master classes for mastering and introducing the 
following surgeries were held: Endoscopic Проведены мастер –классы по освоению и 

внедрению операций: Nissen endoscopic fundoplication in hiatal hernia and enterectomy.  

Six employees of SSMU PB are accredited independent experts of Pavlodar Association of 

Independent Experts. Consultative Center for at-risn pregnant women, new mothers and women 

in childbirth was established at the premises of Public Preventive Center.  

Today, there are 461 students studying at SSMU PB (332 interns, 122 residents and 7 

master’s degree students). There are 13 residency specialties and 5 departments at SSMU 

Pavlodar branch. In 2017, specialty “Ophthalmology, including child” was internationally 

accredited for 5 years.  

Department of Surgery №1 

C.M.S. Olga Grigoryevna Tashtemirova – Head of the Department. She is Board Certified 

in Surgery. . 

Faculty members – 12, including those who have academic degree or title - 66,7% 
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Clinical sites of the department: G. Sultanov Regional Clinical Hospital, City Hospital #1 and #3, 

Regional Oncologic Dispensary, Cardiologic Center, Regional Child Hospital, Perinatal Center. 

Specialties: Residency – “Anesthesiology and Critical Care Medicine”, “Traumatology and 

Orthopedics, including child” and “Oncology”.  

Department of Surgery, Obstetrics, Gynecology and Pediatrics 

C.M.S. Gulzhanat Yertayevna Dzhakova – Head of the Department. She is Board Certified 

in Surgery.  

Faculty members – 10, including those who have academic degree or title - 30%. 
 Clinical sites: Pavlodar Regional Children Hospital, Pavlodar Policlinic #4, Pavlodar Regional 

Perinatal Center, City Hospital #1 and #3, Pavlodar Regional Onologic Disensary. Specialties: 

“Obstetrics and Gynecology, including Children”, “Pediatrics” and “Pediatrics Surgery”.  

Department of GMP and Therapy  

C.M.S. Bakhytzhan Erkenovna Kenenbayeva – Head of the Department. She is Board 

Certifed in Therapy.  

Faculty members – 11, including those who have academic degree or title - 67%  

Clinical sites: Policlinic #3, G. Sultanov Regional Clinical Hospital, City Hospital #1 and #3, 

Regional Infectious Diseases, Regional Dermatovenerologic Dispensary and Pavlodar Regional 

Psychoneurological Dispensary. Specialties: “Psychiatrics” and “Endocrinology, including 

children”. 

Department of Internal Diseases  

Murat Kapanovich Makatov – Head of the Department, Therapist.  

Faculty members – 5, including those who have academic degree or title - 78%  

Clinical sites: City Hospital #3, Regional Antituberculosis Dispensary, Pavlodar Regional 
Cardiologic Center. Specialties: “Cardiology, including children” and “Neuropathology, 

including children”. 

Department of Special Subjects 

C.M.S. Zhanar Amangeldinovna Zhagiparova – Head of the Department, allergologist-

immunologist.  

Faculty members – 12, including those who have academic degree or title - 75% 

Clinical sites: Republican Scientific-Practical Center of Medical-Sanitary Issues, Pavlodar 

Regional Cardiologic Center, G. Sultanov Regional Clinical Hospital, City Hospital #1, 2, 3 and 

#5. Specialties: “Radiodiagnosis”, “Ophthalmology, including children”, “Urology and 

andrology, including children”, “Medicine” and “Public Health”.  

Honored Teachers 

Panu Ilyasovna Kakenova – candidate of medical sciences, Honored Professor, Board 

Certified in Surgery. She graduated from Semipalatinsk State Medical University in 1959. She 

competed her postgraduate studies at the Department of General Surgery of Semipalatinsk State 
Medical Institute in 1964. In 1972, she defended her candidate’s thesis. She is an author of over 

70 scientific papers and three study guides. She annually improves her medical knowledge and 

skills by attending international conferences, symposiums and congresses. She was repeatedly 

awarded the Diplomas of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan, Diplomas and 

Certificates of Semipalatinsk State Medical University.  

Sagit Baimukhanovich Imangazinov – Doctor Habilitated, Professor of the Department of 

Surgery #1. He graduated Semipalatinsk State Medical Institute in 1986. He is Board Certified in 

Surgery. From 2007 to 2016, he was the Director of SSMU Pavlodar Branch. Since 2016, he has 

been working as the Professor of the Department of Surgery #1. He is an Author of 304 scientific 

papers, 11 monographs and 9 inventions. 2 PhD and 3 master’s theses have been defended under 

the auspices of S.B. Imangazinov. He is editorial board member of “Valeology”, “Astana”, “PSU 

Messenger” and “Botash-Pavlodar” journals.   
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Өскемен қаласындағы филиал директоры 
– Мұқажанова А.К. 

Өскемен қаласындағы филиал ұжымы 

Amankeldy Baigaliyevich Baigaliyev – Candidate of Medical Sciences, Assoc. Prof., 

Anesthesiologist.  

He graduated from Semipalatinsk State Medical Institute in 1968. He defended his 

candidate’s thesis in 1984. In different periods, he served as the Dean of Medical and Physicians 

Development Faculty. Since 2012, he has been working as an Assoc. Prof. at the Department of 

Surgery #1. He is an author of 55 scientific papers and 1 monograph. He is a holder of an 

authorship certificate for invention and introduction, and 4 rationalization proposals. In 2013, he 

published practice guideline “Basics of the modern acupuncture”.  
           Erken Asanovich Beisembayev – Doctor Habilitated, Professor. He defended his PhD 

thesis. He is an author of 228 scientific papers, 19 books, including first in USSR textbook for 

medical institutions “Immune deficiency state” (1992), guideline for physicians “immune- 

recreation therapy” (2003), two-volume guideline “Immune-rehabilitation in acute and chronic 

infections” (1997), book “Recuperation is cooperation of a patient and a doctor. How serious 

patients become healthy people”, textbook “Clinical immunology and allergology” (2005).  

 

УНИВЕРСИТЕТТІҢ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ 

Семей қаласының ММУ Өскемен филиалы 2018 

жылдың 19 маусымында Семей қ. ММУ қосымша 

медициналық білім беру факультетінің базасында 

ашылған. 2017 жылдың тамыз айына дейін медицина 

ғылымдарының докторы, профессор, адам экологиясы 

және қауіпсіздік Халықаралық Академиясы академигі 

Сұлтанбеков Зейнулла Қабдышұлы басқарды.    
Қазіргі уақытта филиал директоры болып 

медицина ғылымдарының кандидаты, денсаулық 

сақтау мен неврологияны ұйымдастыру бойынша 

жоғары санаттағы дәрігер Мұқажанова Айжан 

Құмарқанқызы қызмет атқарады, жұмыс өтілі 20 

жылдан астам. 1996 жылы Семей мемлекеттік медицна институтын «Педиатрия» 

мамандығы бойынша бітірді. 2011 жылы «Протон-М» зымыран-тасығышы құлаған 

аумақтарда тұратын Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарының денсаулығы мен 

аумағының әлеуметтік-гигиеналық мониторингі» тақырыбында кандидаттық 

диссертацияны қорғады. 30 ғылыми жұмыс жариялады.  

Декан орынбасары – Аймұхамбетов Ерзат 

Нұрсадықұлы, жұмыс өтілі 13 жыл 
ОКО әдіскері – Бексеитова Альфия Нұртазақызы 

ОКО шебері – Жимбекова Ғалия Тәуекелқызы  

Жатақхана коменданты: Жимбекова Ғалия 

Тәуекелқызы 

2013-2014 оқу жылында 89 интерн, 2017-2018 

оқу жылында 242 интерн, 57 резидент білім алды. 2018-

2019 оқу жылында 211 интерн, 65 резидент білім алып 

жатыр.  

Филиалдың клиникалық базаларының қатарында Өскемен қаласының 16 емдік 

мекемесі бар: Шығыс Қазақстан облыстық ауруханасы, Ана мен бала орталығы, Шығыс 

Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталық, Шығыс Қазақстан 

онкологиялық диспансері, Шығыс Қазақстан онкологиялық диспансері, Шығыс Қазақстан 

облыстық тері-венерологиялық диспансер, Шығыс Қазақстан облыстық туберкулезге 

қарсы диспансер, Шығыс Қазақстан облыстық психиатриялық диспансер, Өскемен қ. № 4 
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қалалық аурханасы, Өскемен қ. № 2 қалалық емханасы, Өскемен қ. № 1 емханасы, 

Меновное ауылының дәрігерлік амбулаториясы, «Көз микрохирургия клиникасы» ЖШС, 

Өскемен қаласының жедел медициналық жәрдем станциясы, «Вита-1» ЖШС, Шығыс 

Қазақстан облыстық наркологиялық диспансері, «Левобережная клиника» мекемесі. 

Филиал базалары жылдан-жылға артуда. Филиал жанында 35 орынға арналған жатақхана 

бар.  

 

ФИЛИАЛ В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 

Усть-Каменогорский филиал ГМУ г. Семей был открыт 19.06.2018 г. на базе 

факультета дополнительного медицинского образования ГМУ г. Семей, который возглавлял 

до августа 2017 г. Султанбеков Зейнулла Кабдышевич – доктор медицинских наук, 

профессор, Академик Международной Академии экологии человека и безопасности 

(МАНЭБ, Россия).   

В настоящее время директор филиала назначена кандидат медицинских наук, врач 

высшей категории по организации здравоохранения и неврологии – Мукажанова Айжан 

Кумаркановна, стаж работы более 20 лет. 
В 1996 г. окончила Семипалатинский государственный медицинский институт по 

специальности «Педиатрия».  

В 2011 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по теме: «Социально-гигиенический мониторинг территорий и здоровья 

населения Восточно-Казахстанской области проживающих в районе падения 

ракетоносителя «Протон-М». Опубликовано 30 научных работ.  

Заместитель Декана – Аймухамбетов Ерзат Нурсадыкович, стаж работы 13 лет. 

Преподаватель УКЦ – Балтабекова Айнур Кабдоллаевна  

Мастер УКЦ – Жимбекова Галия Тауекеловна  

Делопроизводитель – Калиева Гульнар Саветкановна 

Комендант общежития: Жимбекова Галия Тауекеловна 

Обучение прошли в 2013-2014 учебном году 89 интернов, 2017-2018 учебном году 

242 интерна, 57 резидентов. В 2018-2019 учебном году обучаются 211 интерна, 65 

резидентов. 

Клиническими базами филиала являются 16 лечебных учреждений г. Усть-
Каменогорска: Восточно-Казахстанская областная больница, Центр матери и ребенка, 

Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр, Восточно-

Казахстанский онкологический диспансер, Восточно-Казахстанский областной кожно-

венерологический диспансер, Восточно-Казахстанский областной противотуберкулезный 

диспансер, Восточно-Казахстанский областной психиатрический диспансер, Городская 

больница №4 г. Усть-Каменогорска, Городская поликлиника №2 города Усть-

Каменогорска, Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска, Врачебная амбулатория села  

Меновное, ТОО «Клиника микрохирургии глаза», Станция скорой медицинской помощи 

города Усть-Каменогорска, ТОО «Вита-1», Восточно-Казахстанский областной 

наркологический диспансер, Учреждение «Левобережная клиника». База филиала 

расширяется с каждым годом.  

При филиале существует общежитие на 35 мест. 

 

UST KAMENOGORSK BRANCH OF THE UNIVERSITY 

Ust Kamenogorsk branch of SSMU was established on June 19, 2018 on the basis of the 
department of further medical education. Until August 2017, Vice-dean of the department, Doctor 

Habilitated, Professor, Academician of the International Academy of Human Ecology and Safety 

Zeinulla Sultanbekov was the head of the branch.  
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Nowadays, Aizhan Mukazhanova is the Director of SSMU Ust Kamenogorsk branch 

(work experience – 20 years).  

In 1996, she graduated from Semey State Medical Institute where she majored in 

Pediatrics.  

In 2011, she defended her thesis for the Degree of Candidate of Medical Science on the 

theme: “Public health monitoring of the population living in the impact area of launch vehicle 

Proton-M in East Kazakhstan region.” She has published 30 research papers.  

Yerzat Aimukjambetov – Vice-dean (work experience – 13 years). 
Ainur Baltabekova – Faculty member of Teaching and Clinical Center. 

Gulnar Kaliyeva – Records Manager. 

Galiya Zhimbekova – Master in Teaching and Clinical Center, Dormitory Supervisor. 

There were 89 interns in 2013-2014 academic year. In 2017-2018 academic year, there 

were 242 interns and 57 residents who study at the Ust Kamenogorsk branch of Semey State 

Medical University. In 2018-2019 academic year, there are 211 interns and 65 residents at the 

branch.  

The branch has its clinical base in 16 treatments facilities of Ust Kamenogorsk: East 

Kazakhstan Regional Hospital, Mother and Child Care Center, East Kazakhstan Regional 

Specialized Medical Center, East Kazakhstan Cancer Center, East Kazakhstan Regional 

Dermatovenerologic Dispensary, East Kazakhstan Regional Tuberculosis Dispensary, East 

Kazakhstan Regional Mental Health Insitution, Ust Kamenogorsk City Hospital #4, Ust 

Kamenogorsk City Policlinic, Menovnoe Village Outpatient Clinic, Eye Microsurgery Clinic, Ust 

Kamenogorsk City Center for Emergency Medical Services, Vita-1, East Kazakhstan Regional 

Narcological Dispensary, Left Bank Clinic.  
The branch expands every year. There is dormitory for 35 students under clinical center. 
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Дипломға дейінг і білім беру деканаты ұжымы (2018 жыл) 

ДИПЛОМҒА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ДЕКАНАТЫ 

Дипломға дейінгі білім беру деканаты (ДДББД) 2016 жылы ректордың 29.08.2016ж. 

№194-а бұйрығымен құрылып, барлық бакалавриат мамандықтарын «Жалпы медицина», 

«Стоматология», «Қоғамдық денсаулық  сақтау», «Мейірбике ісі», «Фармация» және шетел 

бөлімін біріктірді. Құрылу жылына қарамастан деканаттың көпжылдық тарихы бар. 

2008 жылы кредиттік оқыту 

технологиясы енгізілгенге дейін 

университетте 3 деканат: емдеу ісі 

және медициналық-профилактикалық 

іс, педиатрия және стоматология , 

шетел бөлімі және фармация  

факультеттері деканаттары жұмыс 

істеді. Ректордың 26.05.2008 жылғы 

№102 бұйрығы негізінде емдеу ісі, 

медициналық-профилактикалық іс, 

стоматология, фармация факультеттері 
мен қоғамдық денсаулық сақтау және 

мейірбике ісі факультеттері және 

жалпы медицина, педиатрия факультеттері біріктірілген 2 деканат құрылды.  

2010-2011 оқу жылында деканат кредиттік оқыту технологиясы, емдеу ісі, 

стоматология факультеттері және шетел бөлімі деканаты болып өзгертілді . 2012-2013 оқу 

жылында «Емдеу ісі», «Педиатрия» мамандықтарының жойылуына байланысты деканат 

кредиттік оқыту жүйесі (КОЖ), стоматология және шетел бөлімі, жалпы медицина 

деканаттары болып аталды. 2016 жылдан – ДДББД деканаты. 

Қазіргі уақыттағы дипломға дейінгі білім беру деканаты қызметкерері:  

Декан, доцент – Оразалина Айнаш Сапарқызы. «Жалпы медицина» мамандығы бойынша 

декан орынбасарлары: Т.А.Рымбаева, Э.А.Жакупбекова, А.Ш. Жылкыбаева, А.Е.Мусина, 

Л.А. Пак; КОЖ және стоматология бойынша декан орынбасары А.С. Дюсембаева, шетел 

бөлімі бойынша декан орынбасары  

Л.В. Ковалева; КОЖ және стоматология бойынша әдіскер К.Ж. Хасенова; «Жалпы 
медицина» мамандығы бойынша әдіскерлер: Бужеева А.С., Абилкасимова А.М., 

Кулмаганбетова Г.Д., шетел бөлімі әдіскері Уристемова А.К., деканат хатшысы К.Т. 

Саржанова .  

Дипломға дейінгі білім беру деканаты факультеттер  жұмысын басқарумен қатар 

үйлестіруші  міндетін және оқу үдерісін әкімшілікпен қамтамасыз етеді . Деканат 

университеттің оқу-әдстемелік, ұйымдастырушы-орындаушы және әкімшілік құрылымдық 

бөлімшесі болып табылады. Деканат бакалавриат мамандықтары білімалушыларына 

басшылық етеді. Деканатқа жүктелген міндеттер: оқу-әдістемелік, контингент есебін 

жүргізу және олардың оқу үлгерімін бақылау, оқу топтарын құру, оқу-әдістемелік, 

ғылыми-әдістемелік, ұйымдастыру-әдістемелік міндеттері; тәрбие жұмысы, мәдени-

көпшілік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу; денсаулық сақтау және білімді басқару 

ұйымдарымен байланыста болу; жұмыс берушілер және түлектермен сыртқы байланысты 

нығайту және дамыту.  

Тынымсыз және қажырлы еңбек жылдарындағы деканат жетістіктері айтарлықтай. 

Түлектердің «Alma mater» қорынан жетім студенттерге ай сайын түскі асты тегін ішуге 
қаражат бөлінеді. Университеттің табысты және атақты түлектері, сонымен қатар 

университет кафедралары, құрылымдық бөлімшелер белсенді, оқу үлгерімдері жақсы 

жетім, әлеуметтік жағдайы төмен студенттерге атаулы шәкіртақылар тағайындайды. 2016-

2017 оқу жылында жалпы сомасы 1.121.500 теңге көлемінде  атаулы шәкіртақы 

тағайындалғандығы туралы 38 сертификат берілген. 1999 жылдан бастап оқу үздіктері мен 
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белсенді студенттерге Нагасаки (Жапония) университетінің медицина мектебінің 200 
доллар көлеміндегі бір реттік шәкіртақысы тағайындалады 

Емтихандық сессия аяқталысымен емтихан қортындысы және оқу үдерісін жақсарту 

кафедра, деканат, және жоғары оқу орны Ғылыми Кеңесінің мәжілісі талқысына 

ұсынылады. Бакалаврларды орташа балы және үлгерімнің сапа көрсеткіші бойынша 

бақылау анализі қортындысы, білімалушылардың білімі мен тәжірибелік дағдыларының 

жақсы екендігін көрсетеді. Университетте «Студенттен студентке» бағдарламасы іске 

асырылуда, онда жоғары курстар оқуда үлгермей жүрген студенттерге түрлі пәндерді 

меңгеруге көмектеседі. Нәтижесінде көмек беруші студент материалды үстемелеп 

жадында сақтаса, білімалушы өзі сияқты студенттің түсіндіруінен материалды жеңіл 

қабылдайды.  

Білімалушылардың жетістіктерінің сырттай бағалануы 2012 ж. мамандықты 

мемлекеттік аттестаттау және 2014 жылы жоғары оқу орнының институционалды 

аккредиттеуден, 2015, 2016 жж. бакалавриат мамандықтары бойынша мамандандырылған 

аттестаттаудан сәтті өтуімен дәлелденеді. Жұмыс берушілердің түлектерді даярлау 

сапасымен қанағаттанатындықтары туралы салыстырмалы жоғары пайызы (88 % жауап 
бергендер), сонымен қатар бакалавриат түлектеріне сұраныстың жоғары болуы, 

түлектердің 90% аса жұмысқа орналасуы білім беру бағдарламалары мақсатының 

нәтижесінің дәлелі. 

Отандық студенттер үшін ағылшын тілінде білім беру топтары ашылды: 2004 жылы – 

«Емдеу ісі» және «Педиатрия» мамандықтары бойынша, кейіннен «Жалпы медицина»; 

2011 жылы «Қоғамдық денсаулық сақтау»; 2014 жылы «Стоматология» мамандығы.  

Тәрбие жұмысын үйлестіру үшін кураторлар Кеңесі құрылды. Кеңес құрамына 

кураторлардың жалпы жиналысында сайланған курстардың және факультеттердің аға 

кураторлары кіреді. Деканат жұмысына кафедра қызметкерлері және студенттер белсене 

араласады. Әр факультет студенттері арасында ынтымақ-бірлік қалыптасқан. 2008 жылдан 

студенттік өзін-өзі басқару Кеңесі құрылған. Факультеттерде Мектептер, Клубтар: Kaz 

MSA; АСК; «Жас Отан»; Enactus; Special Olympics; «Қыз Жібек» сырласу мектебі; 

«Салауат»дебат клубы; «Школа общественного здравоохранения» ; «Здоровая улыбка»; 

Школа сестринского ухода; Пресс клуб «Medic press»; «Абайтану»; «Level up»; КВН каз 
лига; Шеберлік; «Вектор» ақпараттық тобы; Клуб музееведов; «Школа управления»; 

Студенттік ғылыми қоғамдар; көркем өнерпаздар байқауы; «Focus»; Халықтар 

ассамблеясы жастар ұйымдары жұмыс істейді. Сонымен қатар «Білім күні», «Студенттер 

қатарына қабылдау», Құрбан-айт, «Жатақханадағы үздік бөлме» сайысы, «Қыз сыны», 

«Жігіт сұлтаны», шетел студенттері арасында «Мистер и Мисс университета», Суицидқа 

қарсы күн, ЖИТС қарсы күрес, Қазахстан халықтарының бірлігі күні, Наурыз, ПОҚ және 

студенттер арасында спорт жарыстары, сенбіліктер, студенттердің ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы, көркемөнер байқауы, акциялар, түрлі семинарлар, тренингтер, ректор, 

проректор, деканмен дәстүрлі кездесулер. 

2016 ж. қазанда университет қабырғасында 1-ші Ата-аналар съезі өткізілді. Бұл, 

шындығында айтулы оқиға болды. Мұндай ауқымды іс-шара Қазақстан бойынша тұңғыш 

рет біздің ЖОО өткізілді. Съез жұмысына Қазақстанның түрлі аймақтарынан, сонымен 

қатар ҚХР, Үндістаннан келген барлық курс, мамандықтар студенттерінің ата-аналары 

қатысты. Барлығы съезге 200 делегат жиналды.  

Университет студенттері халықаралық және ұлттық деңгейдегі еріктілер қозғалысына 
белсенді түрде тартылуда, бұл университеттің бірден-бір стратегиялық дамуы индикаторы. 

Яғни, 2017 жылы Халықаралық мамандандырылған «Астана ЕХРО 2017» көрмесіне 

еріктілер қатарына 33 студент кірді.  
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Дипломға дейінг і білім беру деканаты мәжілісі (2018 жыл) Дипломға дейінг і білім беру деканатының ұжымы (2018 жыл) 

Дипломға дейінг і білім беру деканы, 

доцент Оразалина А.С. 

 

Деканат әр мамандықта оқитын студенттерді біріктіріп, жұмылдыруда, өйткені, күш, 
ынтымақ және өркендеу – бірлікте.  

 
 

Дипломға дейінгі білім беру деканы, доцент Оразалина 

Айнаш Сапарқызы.  

1992 жылы Семей мемлекеттік медицина институтының 

емдеу ісі факультетін «Емдеу ісі» мамандығы бойынша үздік 

бітірді. СММИ биология кафедрасында іштей аспирантурада 

оқыған. 

1999 жылы «Антигельминтиктерді енгізу фонында 

эксперименттік эхинококкоз кезінде иммунды жүйенің 

функционалдық жағдайы» тақырыбында кандидаттық 

диссертация қорғады. 1998 жылдан биология кафедрасының 

ассистенті болып жұмыс істеді. 2004 жылдың ақпан айынан 

молекулалы биология және медициналық генетика 

кафедрасының доценті. 2002 жылдан 2007 жылға дейін 

СММА шетел бөлімінің деканы болып қызмет атқарған. 2007 жылдан 2016 жылға дейін – 
кредиттік оқыту технологиясы, стоматология  және  шетел бөлімі деканы. 2016 жылдан 

Дипломға дейінгі білім беру деканатының деканы. 90 баспа жұмысының және екі 

рационализаторлық ұсыныстың, емдеу ісі, педиатрия, медициналық-профилактикалық іс 

факультеттерінің 1-курс студенттеріне арналған «Медициналық генетика негіздері» оқу 

құралының авторы. Ағылшын тілін меңгерген. Ғылыми-педагогикалық өтілі – 20 жыл. 

Қызмет атқару саласы:  басқару, жоғары білім берудегі менеджмент, кредиттік технология 

білімі, инновациялық білім беру әдістерін еңгізу. 

Оқытудың жаңа әдістері, кредиттік технологиямен оқыту, медициналық білім беруде 

интеграцияланған бағдарламаларды құрастыру және жоспарлаудың халықаралық 

тәжірибесін зерттеу және білім беру менеджментінің инновациялық білім беру 

технологияларын зерттеу бойынша халықаралық шеберлік кластарына, семинарларға 

қатысып, Қазақстан жоғары оқу орындарында, Жапония мен Америка, Үндістанның 

медициналық мектептерінде біліктілігін жоғарылатқан. Өз оқу орнында кредиттік 

технология мен оқытудың инновациялық әдістерін белсенді енгізуде. 2009 жылы «Астана 
Университеті» АҚ Мемлекеттік Аттестациялық комиссиясының, «Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік фармацевтикалық академиясының» қызметін тексеру бойынша аттестациялық 

комиссия (сәуір, 2010) мүшесі. «Жалпы медицина», «Мейірбике ісі», «Стоматология», 

«Фармация» мамандықтары бойынша типтік оқу бағдарламаларының өңдеушісі (2008). 

Университеттің Ғылыми кеңесінің және білім беру бағдарламалары комитеті (ББК) 

мүшесі, университеттің әртүрлі жұмыс топтары мен комиссиясы құрамында.  

СММА 55 жылдық мерейтойында СММА ректорының мақтау қағазымен (тамыз, 2008 ж.) 

және медициналық қызметкерлер күніне орай Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының 
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Декан1967-1969жж 

–.Профессор 

Ю.В.Погорелов  

Декан 1954-1957 жж. 

– Профессор 

И.М.Турецкий 

Декан орынбасары 

1954-1962 жж. – 

Доцент С.К.Кидралиев 

Декан 1957-1962 – 

Профессор 

С.А.Предтеченский 

жж. 

Декан 1962-1964 жж. 

– Профессор 

Б.И.Дунайвицер 

Декан 1964-1967 жж. – 

Доцент К.О.Оралбаев 

Декан 1969-1983жж. 
– Доцент 

К.А.Шаймарданов 

Декан орынбасары, 

2002ж. – Доцент 

М.К.Жумабаев 

Декан1994-1998жж. –
Профессор 

А.М.Жанаспаев 
 

Декан 1983-1994жж. 

– Профессор 

С.О.Тапбергенов  

Декан орынбасары 

2007-2012жж. Доцент 

Н.М.Уразалина –  

әкімі М. Айнабековтің алғыс хатымен (мамыр, 2009 ж.) марапатталған. Денсаулық сақтау 
үздігі – төс белгісі ҚР ДСМ (2011ж). Семей қ.ММУ 60 жылдығына Семей медицина 

университетіне сіңірген еңбегі үшін» төс белгісімене марапатталған.  
 

ДЕКАНАТТАР ТАРИХЫ 

ФАКУЛЬТЕТТЕР ДЕКАНАТЫ: ЕМДЕУ ІСІ, СТОМАТОЛОГИЯ, 

МЕДИЦИНАЛЫҚ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ІС, ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ 

САҚТАУ, МЕЙІРБИКЕ ІСІ, ФАРМАЦИЯ ЖӘНЕ ШЕТЕЛ БӨЛІМІ 

Емдеу ісі  факультеті  

Семей мемлекеттік медицина институтының құрылуы емдеу ісі факультетінен басталды. 

1953 жылы институттың алғашқы 320 абитуриенті қабылданып, 1959 жылы «Емдеу ісі» 

мамандығының (терапевт, хирург, акушер - гинеколог) 250 түлегінен тұратын алғашқы 

шығарылымы болды. Деканаттың бірінші деканы – институттың қалыпты анатомия 

кафедрасының меңгерушісі профессор И.М.Турецкий болды. Деканатта әр жылдары декан 

- профессор И.М.Турецкий (1954-1957 ж.ж.), декан орынбасары - доцент С.К. Кидралиев; 
декан - профессор С.А. Предтеченский (1957-1962жж.), декан орынбасары - доцент Т.Тен; 

декан - профессор Б.И. Дунайвицер (1962-1964жж.), декан орынбасарлары - профессор 

Ф.И. Грудев, доцент А.А. Альмагамбетов және Г.К. Искаков; декан - доцент Оралбаев К.О.  

(1964-1967 

жж.); декан профессор Ю.В.Погорелов (1967-1969жж.), декан орынбасары – доцент 

А.А.Альмагамбетов; декан – доцент К.А. Шаймарданов (1969-1983жж.), декан 

орынбасарлары - доцент М.М.Гладинец, доцент У.А.Табаров,  доцент А.З.Дюсупов; декан – 

Декан 1998-2002жж. 

– Профессор О.М.Ким 
Декан орынбасары – 

Доцент М.А.Калдыбаев 

Декан 2002-2007ж –

ПрофессорА.З.Дюсупов. 
Декан 2007-2012жж. – 

Доцент А.С.Оразалина 
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Деканат ұжымы (2006 ж.) 

 
Деканат ұжымы (2010 ж.) 

профессор С.О.Тапбергенов (1983-1994ж.ж.), декан орынбасарлары – доцент В.Т.Гончаров, 
В.И. Мидленко, Ю.Н.Коньшин; декан –  профессор А.М.Жанаспаев (1994-1998 ж.ж.), декан 

орынбасарлары - доцент Ж.Б.Байсугуров және М.К. Жумабаев; декан – профессор 

О.М.Ким (1998-2002жж.), декан орынбасарлары –  доцент М.К.Жумабаев, Д.А.Темирбеков; 

Емдеу ісі және медициналық–профилактикалық іс факультеттерінің деканы - профессор 

А.З.Дюсупов (2002-2007 жж.), қазақ бөлімі бойынша декан орынбасары - профессор М.А. 

Калдыбаев, орыс бөлімі бойынша - доцент Д.А. Темирбеков, медициналық –

профилактикалық іс факультеті бойынша – доцент К.У.Кембаева қызмет атқарды. 

2007 жылы емдеу ісі және медициналық–профилактикалық іс факультеті декандары 

доцент Д.А.Темирбеков пен доцент Т.В.Каймак болды.  2007 жылдың қазан айынан бастап 

емдеу ісі факультеті мен шетел бөлімінің деканы м.ғ.к, доцент А.С. Оразалина (2007-

2012ж.ж), декан орынбасарлары доцент Н.М. Уразалина, доцент Д.А. Темирбеков 

тағайындалды. Семей ММУ емдеу ісі факультеті құрылғаннан бері 60 жыл ішінде 54 мәрте 

дәрігерлер шығарылды, 20.000 – нан астам жоғары білікті емдеу ісі мамандары даярланды. 

Бүгінгі таңда емдеу ісі факультетінің түлектері Қазақстанда ғана емес, бүкіл дүние жүзінде 

еңбек етуде. Олардың көпшілігі еліміздің және алыс, жақын шет елдердің медициналық 
ЖОО -да қызмет ете жүріп, 100 -ден астамы доктор, 750 -ден астамы медицина 

ғылымдарының кандидаты атақтарына ие болған. 2012 жылы «Емдеу ісі» мамандығының 

соңғы 204 түлектен тұратын шығарылымы болды. Қазақстанда Семей ММУ түлектері 

қызмет атқармайтын бірде бір медициналық ұйым немесе Ғылыми –зерттеу институттары 

жоқ шығар. Факультет түлектері ҚР Парламенті депутаттары, ҚР мен ТМД елдеріндегі 

ЖОО -ның ректорлары, (академик Раисов Т.К., академик Тулебаев Р.К, академик 

Алиакпаров М.К., профессор Рахыпбеков Т.К., профессор Тапбергенов Т.С., профессор 

Ж.Ш.Жумадилов, профессор Вебер В.Р. және м.ғ.д. Жүнісов Е.Т.), ҚР денсаулық сақтау 

министрі (профессор Рахыпбеков Т.К) қызметін атқарған, еліміздің және ТМД елдерінің, 
алыс шетелдердің көптеген емдеу–профилактикалық мекемелерін басқарып жүр. 

 

Стоматология факультеті 

Семей қ.ММУ стоматология факультеті 1991 жылы (ҚР Білім министрлігінің 

01.01.1991ж. №128 бұйрығы бойынша) ашылды. 08.07.2002 жылғы АА №0000046 

лицензиясының жарамдылық мерзімі – шектеусіз. Стоматология факультетінің бірінші 

деканы профессор Жаныбеков Джурсунхан Есенбекович. 

2002 жылдан 2005 жылға дейін біріктірілген педиатрия және стоматология 

факультеттері деканатының деканы м.ғ.д., профессор Жетписбаев Бекболат Адамұлы, 

декан орынбасарлары доценттер Т.К. Алдабергенова, О.З. Ильдербаев, С.К. Кабдыканов 

болды. 
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Алимбаева А.А. –  

декан 2007-2016ж. 

 2005-2007 жылдарда декан міндетін доцент Эфендиев Имдат Мусаевич атқарды. 
2007 жылдан бастап стоматология факультетінің деканы қызметін доцент Айнаш 

Сапаровна Оразалина атқаруда. 1997 жылы алғашқа түлектер шығарылды, 22 рет 

стоматолог түлектер шығарылды, 766 маман даярланды. 

ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА ЖӘНЕ ПЕДИАТРИЯ ФАКУЛЬТЕТТЕРІНІҢ ДЕКАНАТЫ 

1963 ж. Семейдің мемлекеттік медицина институтында 100 студент қабылдайтын, 

бала емдеу факультеті ашылды. Өткен жылдардан бері 42 мәрте педиатр түлектер 
шығарылды, олардың барлығы біздің Республикамыздың түпкір-түпкірлерінде жәнеде шет 

мемлекеттерде қызмет атқаруда. Педиатрия факультетінің алғашқы деканы қалыпты 

анатомия кафедрасының доценті И.М.Турецкий болды, одан кейінгі жылдары декан 

міндетін доцент Х.О. Оралбаев, З.С. Байбатырова, профессора М.Б. Коган, Н.Д. Седунов, 

Г.С. Архипов, Ю.В. Пругло, Д.Е. Жанибеков, Б.А. Жетписбаев, И.М. Эфендиев атқарды. 

Әр жылдарда декан орынбасарлары болып Каратыш Б.В., Табаров У.А. , Жумабаев М.К. , 

Рахметов А.С., Алдабергенова Т.К., Ильдербаев О.З., Кабдыканов С.К. қызмет атқарды. 

2007 жылдан бастап ГОСО 2006 сәйкес «Жалпы медицина» жаңа мамандығы 

енгізілді, Семей мемлекеттік академиясы 051301 «Жалпы медицина» мамандығы бойынша 

білім беруге лицензия алды. 2007 жылы «Жалпы медицина» мамандығына берілген 

Мемлекеттік лицензияға сай алғашқы 437 түлек қабылданды. 

2007 жылдың қыркүйегінде педиатрия және жалпы медицина факультеттері 

біріктірілді. Жалпы медицина мамандығының алғашқы деканы болып м.ғ.к. 

А.Р.Алимбаева тағайындалды. Декан орынбасарлары Батырханова С.Е., Букатов А.К., 

Юрковская О.А., хатшылары Альмисаева А.Т., Тынеева З.А.. Әр жылдарда декан 

орынбасарлары болып х.ғ.к С.М.Болысбекова, Л.К.Садыкова, А.Д.Сагингалиева, 

З.А.Тыниева, К.Т.Сыдыкова, И.У.Байсадахова, м.ғ.к. Ж.А.Мусабекова, Г.З.Калдыбаевалар 

қызмет атқарды. 

Жалпы медицина факультеті 2012 жылы алғашқы 349 түлектерін шығарды. 7 мәрте 
түлектер шығарылып, 3307 бакалавр мамандар даярланды. Бакалаврлар интернатурада (2 
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жыл), ғылыми-педагогикалық бағытта –  магистратура, докторантурада мамандықтары 
бойынша білімдерін жалғастырды. 

Деканат қызметкерлері мен СӨӨБ ұйымы факультеттің жетістіктеріне үлестерін 

қосты. Деканат қызметкерлері жетекшілігімен көптеген мектептер  қызмет көрсетті. 

Студенттік ұйымдар ашылды, сайыстар өткізілді, атаулы күндер тағайындалды. Атап айтар 

болсақ: Кураторлар күні, факультетте Өзін-өзі басқару күні, кафедралардағы Ашық есік 

күні, «Көшбасшы топтар», студенттер деканатының құрылуы, әр түрлі конкурстар 

өткізілді «Екі жұлдыз» сайысы, №1 жатақханада «Атаулы бөлмелер». Деканат 

қызметкерлері 2012 жылы «10-100-1000 үздік ойлар» сайысында «Факультет туралы үздік 

бейнетүсірілім» бойынша жеңімпаз атанды.  

КРЕДИТТІК ОҚУ ЖҮЙЕСІНІҢ ФАКУЛЬТЕТТЕРІ: ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ 

САҚТАУ, МЕЙІРБИКЕ ІСІ, ФАРМАЦИЯ, МЕДИЦИНАЛЫҚ-

ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ІС 

2007-2008 оқу жылында жаңадан қоғамдық денсаулық сақтау және  

мейірбике ісі факультеттері ашылды. 2006 жылғы ЖМБС негізінде 

СММА 2006 жылдан «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Фармация», 
«Мейірбике ісі», 2010 жылдан - "Медициналық -профилактикалық іс " 

мамандықтары бойынша кредиттік оқу жүйесін енгізді. Кредиттік оқу 

жүйесі бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру  – Тіркеуші офис және 

Эдвайзерлермен қамтамасыз етіледі. Кредиттік оқу жүйесі факультеттері: 

фармация, қоғамдық денсаулық сақтау, және мейірбике ісі бойынша 

бірінші декан қызметін 2007 - 2008 оқу жылында биология 

ғылымдарының кандидаты, Абдрахманов С. А. атқарды, 2008-2010 

жылдар аралығында декан орынбасары Купанова С.А. (әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

кафедрасының аға оқытушысы) болды. 

2008 жылдан қазіргі уақытқа дейін кредиттік оқу жүйесінің деканы б.ғ.к, доцент 

Оразалина А.С. болып табылады. КОЖ факультеттерінде декан орынбасарлары қызметін 

атқарғандар: доцент Темірбеков Д.Ә. (гистология кафедрасының доценті), м.ғ.к. 

Құдайбергенова Н.Қ. (тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасының аға оқытушысы), 

м.ғ.к Узбекова С.Е. (гистология кафедрасының аға оқытушысы). 2012-2013 оқу 
жылдарында «Қоғамдық денсаулық сақтау» және «Стоматология» мамандықтары 

бойынша декан орынбасары болып м.ғ.к., доцент Уразалина Н .М.(физиологиялық пәндер 

кафедрасы), «Мейірбике ісі», «Фармация», «Медициналық-профилактикалық іс» және 

шетел бөлімі мамандықтар бойынша декан орынбасары болып м.ғ.к Усенова О.А. 

(физиологиялық пәндер кафедрасының аға оқытушысы), 2013 жылдан Рымбаева Т.А. 

(әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушысы) қызмет атқарды. 

«Қоғамдық денсаулық сақтау» факультеті  

2007 жылы «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетіне 52 студент қабылданды. 

2012 жылы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша –  «қоғамдық денсаулық 

сақтау бакалавры» академиялық дәрежесімен 48  түлектен тұратын бірінші шығарылым 

болды. Оның ішінде 8 студент оқуларын магистратурада жалғастырды. «Қоғамдық 

денсаулық сақтау» мамандығында 7 шығарылым болып, 422 бакалавр түлектері 

даярланды. Жарты бакалавр түлектері магистратура және докторантура оқуларын өз 

мамандығы бойынша жалғастырды. Түлектер статист, эпидемиолог, бактериолог, 

валеолог, санитарлық – эпидемиологиялық қызметтің жетекші және бас маманы, 
мейірбике ісі бойынша бас дәрігердің орынбасары, экономикалық іс, медицина ісі, 

медициналық қызмет сапасы, ішкі аудит бойынша директор орынбасары, Семей қ.ММУ-де 

аға лаборант мамандықтары бойынша қызметке орналасты. 

 

 

Декан 2007-2008 жж. 

–Абдрахманов С.А. - 
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«Мейірбике ісі» факультеті  

2007 жылы «Мейірбике ісі» факультетіне мемлекеттік білім гранты бойынша 28 

студент оқуға түсті. 2011 жылы «Мейірбике ісі» мамандығы бойынша  22 студенттен 

тұратын бірінші түлектер шықты. «Мейірбике ісі» мамандығында 8 шығарылым болып, 

167 бакалавр түлектері даярланды. «Мейірбике ісі» мамандығын бітіріп шыққан бірнеше 

түлектер магистратура және докторантура оқуларын жалғастырды. Олардың барлығы 

Шығыс Қазақстан мен Павлодар облыстарында мейірбике, бас және аға мейірбике, 

статист, медициналық колледждерде оқытушы, ЖОО кафедраларының бас лаборант ы 

қызметтері бойынша жұмысқа орналасты.  

Фармация факультеті  

Фармация факультеті 2003 жылы ашылды. Факультеттің 

бірінші деканы фармация мен шетел бөлімін бірге басқарған м.ғ.д., 

профессор Мусин Марат Нукенұлы болды. 2007-2008 оқу жылынан 

бастап ҚР ЖМБС 3.07-476-2006 негізінде 5В110300 «Фармация» 

мамандығын оқытудың кредиттік оқу жүйесі енгізілді.  Оқу 

ұзақтылығы –  5 жыл. 2008 жылы алғашқы 16 фармацевт түлек бітіріп 
шықты. Осы уақыт ішінде 8 шығарылым болып, 83 фармацевт 

мамандар даярланды. «Фармация» мамандығын бітірген соң, 

түлектерге «фармация бакалавры» академиялық дәрежесі, «жалпы 

тәжірибедегі фармацевт» біліктілігімен жоғарғы базалық білімі 

туралы диплом беріледі. 

 

Медициналық- профилактикалық іс факультеті  

Медициналық – профилактикалық іс факультеті 2003 жылы ашылып, 143 студент 

қабылданды. ШҚМУ (Өскемен қ.) медициналық-профилактикалық іс факультетінің 

жабылуына байланысты аталған оқу орнынан 2, 3 және 4 курс студенттері ауысып келді. 

Факультеттің алғашқы деканы профессор Дюсупов Ахметқали Зайнолдаұлы, декан 

орынбасары міндетін доцент Кембаева Күлпаш Оразбекқызы атқарды. Ал 2008 жылдан 

бастап медициналық-профилактикалық іс факультетінің деканы лауазымында доцент 

А.С.Оразалина қызмет етуде. Бұл факультетте оқу мемлекеттік жоғары медициналық  білім 
беру стандартына сәйкес жүргізіледі. Медициналық-профилактикалық іс факультетін 

бітіргеннен кейін түлек тұрғындардың ауруларының алдын алу мен қоршаған ортаны 

қалпына келтіру мақсатында, мемлекеттік санитарлық – эпидемиологиялық бақылау 

жүргізуге құқылы болатын, эпидемиология, коммуналды гигиена, балалар мен 

жасөспірімдер гигиенасы, радиациялық гигиена, вирусология, бактериология, 

паразитология мамандықтары бойынша өз бетінше тәжірибелік іске жіберіледі. 

Медициналық-профилактикалық іс мамандығы бойынша 10 рет 300 түлекті құрайтын 

білікті маман шығарылды. Семей қ. ММУ 2010-2011 оқу жылынан бастап, ЖМБС 

6.08.021-2009 негізінде 5В110400 «Медициналық-профилактикалық іс» мамандығы 

бойынша кредиттік оқу жүйесі енгізілді. 2017 жылы санитарно-эпидемиологиялық қызмет 

пен денсаулық сақтау қызметінің қосылуына байланысты «Қоғамдық денсаулық сақтау» 

мамандығының ЖМБС қайта қаралды. Қазақстан Республикасының инвестиция және даму 

бойынша министрлігі техникалық реттеу және метрология комитеті тарапынан  жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтары Классификаторына 5В110200 

«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамадығының оқу мерзімі 5 жылдан 4 жылға 
өзгертілгендігі және  5В110400 «Медициналық-профилактиқалық іс» мамндығының 

жойылғандығы туралы өзгерістер енгізілген. 2017-2018 оқу жылынан «Медициналық-

профилактикалық іс» және «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандықтары қосылды.  

 

 

Профессор  
Мусин М.Н. –  

декан 2003-2008 жж. 
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ДЕКАНАТ ДОДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Деканат додипломного образования (ДДО) был создан по приказу ректора №194 -а 

от 29.08.2016 года, который объединил специальности бакалавриата: «Общая медицина», 

«Стоматология», «Общественное здравоохранение», «Сестринское дело», «Фармация» и 

иностранное отделение. Несмотря на дату создания, деканат имеет многолетнюю историю. 

С 2008 года до внедрения кредитной технологии обучения в вузе существовало 3 

деканата: деканат лечебного и медико-профилактического факультетов; деканат 

педиатрического и стоматологического факультетов; деканат иностранного отделения и 

фармацевтического факультета. В 2008 году стало 2 деканата: по приказу ректора №102 от 

26.06.2008 года был создан объединенный деканат лечебного, медико -профилактического, 

стоматологического, фармацевтического факультетов и факультетов общественного 

здравоохранения и сестринского дела; и деканат общемедицинского и педиатрического 

факультетов. В 2010-2011 учебном году деканат был переименован в деканат кредитной 

технологии обучения (КТО), лечебного, стоматологического факультетов и иностранного 

отделения. В 2012-2013 учебном году в связи с упразднением специальностей «Лечебное 

дело» и «Педиатрия», деканаты переименованы в деканат кредитной технологии обучения 
(КТО), стоматологии и иностранного отделения; и деканат общемедицинского факультета. 

С 2016 года – деканат ДДО.  

В настоящее время сотрудниками деканата додипломного образования являются:  

декан – доцент  Оразалина Айнаш Сапаровна. Заместители декана по  специальности 

«Общая медицина» -  Рымбаева Т.А., Жакупбекова Э.А., Жылкыбаева А.Ш., Мусина А.Е., 

Пак Л.А.; заместитель декана КТО и стоматологии - Дюсембаева А.С., заместитель декана 

иностранного отделения - Ковалева Л.В.; методист по КТО и стоматологии - Хасенова 

К.Ж.; методисты по специальности «Общая медицина» - Бужеева А.С., Абилкасимова 

А.М., Кулмаганбетова Г.Д., методист иностранного отделения - Уристемова А.К., 

секретарь деканата-  Саржанова К.Т.  

Деканат додипломного образования  управляет работой факультетов, выполняет 

функции координации и административного обеспечения учебного процесса. Деканат 

является учебно-воспитательным, организационно-исполнительским и административным 

подразделением университета. На деканат возлагаются функции: учебно -методическая, 
проведение учета контингента студентов и их учебной успеваемости, формирование 

учебных групп, планирование учебно-методической, научно-методической, 

организационно-методической деятельности; воспитательная работа, организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий; поддержание связи с органами управления 

образования и здравоохранения; укрепление и развитие внешних связей с работодателями 

и выпускниками.  

За годы неустанной и кропотливой работы деканата - немало достижений. Из фонда 

Ассоциации выпускников «Alma mater» студенты-сироты ежемесячно получают деньги на 

бесплатные обеды. Успешные и известные выпускники университета, а также кафедры, 

подразделения вуза учреждают именные стипендии для студентов-сирот, студентов из 

малоимущих семей, являющихся отличниками учебы и активистами. За 2016-2017 уч.год 

было выдано 38 сертификатов о присвоении именных стипендий на общую сумму 

1.121.500 тенге. Начиная с 1999 года присваиваются именные единовременные стипендии 

медицинской школы университета Нагасаки (Япония) в размере 200 долларов США 

отличникам учебы, активистам. 
Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса после 

завершения экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) выносятся на 

обсуждение заседаний кафедр, деканата и Ученого Совета вуза. Анализ результатов 

контроля бакалавров по среднему баллу и качественному по казателю успеваемости 

демонстрирует, что обучающиеся показывают хорошие знания и практические навыки. В 
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университете реализуется программа «От равного к равному», когда старший курс 
помогает в освоении различных предметов другим студентам, имеющим проблемы в 

учебе. В результате помогающий студент еще больше закрепляет материал, а обучаемый- 

легче воспринимает материал из уст подобного ему студента.  

Внешняя оценка достижений обучающихся подтвержадется успешным 

прохождением государственной аттестации специальности в 2012 г. и институциональной 

аккредитации вуза в 2014 г., специализированной аккредитации по всем специальностям 

бакалавриата в 2015, 2016 гг. Сравнительно  высокий процент удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки выпускников (88% опрошенных), а также высокая 

степень востребованности выпускников бакалавриата, показатель трудоустройства 

выпускников – более 90% свидетельствует об эффективности целей образовательных 

программ. 

Открыты группы с английским языком обучения для казахстанских студентов: с 

2004 года по специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия», в последующем - по 

специальности «Общая медицина»; с 2011 года - по специальности «Общественное 

здравоохранение»; с 2014 года - по специальности «Стоматология».  
Для координации воспитательной работы создан Совет кураторов. В состав Совета 

входят старшие кураторы курсов и факультетов, которые выбираются на общем собрании 

кураторов. В работе деканата активное участие принимают студенты университета и 

сотрудники кафедр. Студенты разных факультетов живут как члены одной дружной семьи. 

С 2008 года работает Совет студенческого самоуправления. На факультетах 

функционируют молодежные организации, Школы, Клубы: KazMSA; АСК; «Жас Отан»; 

Enactus; Special Olympics; «Сырғалым» сырласу мектебі; Дебатный клуб «Салауат»; Школа 

общественного здравоохранения; Школа «Здоровая улыбка»; Школа сестринского ухода; 

Пресс клуб «Medic press»; «Абайтану»; клуб английского языка  «Level up»; КВН казахская 

лига; Шеберлік; Клуб музееведов; Школа управления; студенческое научное общество; 

художественная самодеятельность; «Focus»; Ассамблея народов; совет студенческого 

самоуправления (ССУ). На факультетах сложились славные традиции проводить и 

отмечать  «День знаний», «Посвящение в студенты», Курбан-айт, конкурсы «Лучшая 

комната в общежитии», «Қыз сыны», «Жігіт сұлтаны», «Мистер и Мисс университета 
среди иностранных студентов», День против суицидов, День борьбы со СПИДом, День 

Единства народа Казахстана, Наурыз, Спартакиада среди ППС и студентов, субботники, 

студенческие научно-практические конференции, смотр художественной 

самодеятельности, акции, различные семинары, тренинги, традиционные встречи с 

ректором, проректорами, деканом.  

В октябре 2016 г. в стенах нашего университета прошел 1-ый Съезд родителей. 

Такое масштабное мероприятие проводилось впервые только в нашем вузе по всему 

Казахстану. В работе съезда приняли участие родители студентов всех курсов и 

специальностей из разных регионов Казахстана, а так же из КНР и Индии. Всего на съезд 

съехались около 200 делегатов. 

Студенты университета активно вовлекаются в волонтерское движение на 

национальном и международном уровне, как один из индикаторов стратегического 

развития университета. Так, 33 студента в 2017 году вошли в число волонтеров 

Международной специализированной выставки «Астана ЕХРО 2017».  
Деканат объединяет и сплачивает студентов разных специальностей, так как в 

единстве - сила, мощь и процветание. 

Декан додипломного образования, доцент Оразалина Айнаш Сапаровна. В 1992 году 

с отличием окончила лечебный факультет Семипалатинского государственного 

медицинского института по специальности «Лечебное дело». Обучалась в очно й 

аспирантуре при кафедре биологии СГМИ.  
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В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Функциональное 
состояние иммунной системы при экспериментальном эхинококкозе на фоне введения 

антигельминтиков». С 1998 года работала ассистентом кафедры биологии. С февраля 2004 

года - доцент кафедры молекулярной биологии и медицинской генетики. С 2002 по 2007 

год работала заместителем декана иностранного отделения СГМА. С 2007 года по 2016 год 

- декан кредитной технологии обучения, лечебного, стоматологического факультетов и 

иностранного отделения. С сентября 2016 года работает деканом додипломного 

образования. Автор более 90 печатных работ и двух рационализаторских предложений, 

учебного пособия «Основы медицинской генетики» для студентов 1 -го курса лечебного, 

педиатрического, медико-профилактического факультетов. Владеет английским языком. 

Научно-педагогический стаж 20 лет. Сфера деятельности: управление, менеджмент в 

высшем образовании, кредитная технология образования, внедрение инновационных 

методов обучения. 

Участвовала в семинарах, международных мастер-классах по современным методам 

преподавания, кредитной технологии обучения, по изучению международного опыта в 

планировании и разработке интегрированных программ в медицинском образовании и 
изучению инновационных образовательных технологий, по менеджменту образования, 

стажировалась в вузах Казахстана, в медицинских школах Японии, Америки, Индии. 

Активно внедряет кредитную технологию и инновационные методы обучения в родном 

вузе. Была членом Государственной Аттестационной комиссии АО «Медицинский 

университет Астана» (2009 г.), аттестационной комиссии по проверке деятельности 

«Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии» (2010 г.). 

Разработчик типовых учебных программ по специальности «Общая мед ицина», 

«Фармация», «Сестринское дело», «Стоматология» (2008 г.). Является председателем 

малого Ученого совета, членом Ученого совета университета, Комитета образовательных 

программ (КОП), членом различных рабочих групп и комиссий университета.   

Награждена грамотой ректора СГМА к 55-летнему юбилею Семипалатинской 

государственной медицинской академии (2008 г.), благодарственным письмом Акима 

г.Семей Восточно-Казахстанской области М.Айнабекова ко дню медицинского работника 

(2009 г.). Отличник здравоохранения – нагрудной знак МЗРК (2011 г.). К 60-летию ГМУ 
г.Семей награждена юбилейной медалью «Семей медицина университетіне сіңірген еңбегі 

үшін».  

 

ИСТОРИЯ ДЕКАНАТОВ 

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТОВ  ЛЕЧЕБНОГО, СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО, СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА, ФАРМАЦИИ И 

ИНОСТРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Лечебный факультет 

Становление Семипалатинского государственного медицинского института 

начиналось с лечебного факультета. В 1953 году в институт было принято 320 

абитуриентов, ставших первыми студентами вуза, а в 1959 году состоялся первый выпуск 

специалистов - 250 врачей лечебного дела (терапевтов, хирургов, акушеров-гинекологов). 

Первым деканом лечебного факультета был профессор И.М. Турецкий – заведующий 

кафедрой нормальной анатомии. В разные годы деканат возглавляли и работали в нем: 

декан –  профессор И.М.Турецкий (1954-1957 гг.), заместитель декана - доцент С.К. 
Кидралиев (1957-1962 гг.); декан – профессор С.А. Предтеченский (1957-1962 гг.), 

заместитель декана – доцент Т.Тен; декан - профессор Б.И. Дунайвицер (1962-1964 гг.), 

заместители декана - профессор Ф.И. Грудев, доценты А.А. Альмагамбетов, Г.К. Искаков; 

декан - доцент Оралбаев К.О. (1964-1967 гг.); декан - профессор Ю.В.Погорелов (1967-

1969 гг.), заместитель декана – доцент А.А.Альмагамбетов; декан – доцент К.А. 
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Шаймарданов (1969-1983 гг.), заместители декана – доцент М.М. Гладинец, доцент 
У.А.Табаров, доцент А.З. Дюсупов; декан – профессор С.О.Тапбергенов (1983-1994 гг.), 

заместители декана –  доценты В.Т. Гончаров, В.И. Мидленко, Ю.Н. Коньшин; декан – 

профессор А.М.Жанаспаев (1994-1998 гг.), заместители декана - доценты Ж.Б.Байсугуров 

и М.К. Жумабаев; декан – профессор О.М. Ким (1998-2002 гг.), заместители декана – 

доценты М.К. Жумабаев, Д.А. Темирбеков; декан лечебного и медико-профилактического 

факультета – профессор А.З.Дюсупов (2002-2007 гг.), заместители декана по казахскому 

отделению – профессор М.А. Калдыбаев, по русскому отделению – доцент Д.А. 

Темирбеков, по медико-профилактическому факультету – доцент К.У. Кембаева.  

В 2007 году деканами лечебного и медико-профилактического факультетов были 

доцент Д.А. Темирбеков и доцент Т.В. Каймак. С октября 2007 года деканом лечебного 

факультета и иностранного отделения является к.б.н., доцент А.С. Оразалина (2007-2012 

гг.), заместители декана - доцент Н.М. Уразалина, доцент Д.А. Темирбеков. За 60 лет 

работы лечебного факультета ГМУ г.Семей было осуществлено 54 выпуска врачей, 

подготовлено более 20 000 высококвалифицированных врачей лечебников. Сегодня 

выпускники лечебного факультета трудятся не только по всему Казахстану, но и далеко за 
его пределами. Многие из них стали докторами (свыше 100) и более 750 человек – 

кандидатами медицинских наук, работая во всех медицинских вузах республики, странах 

ближнего и дальнего зарубежья. В 2012 году состоялся последний выпуск по 

специальности «Лечебное дело» - 204 выпускника. Нет ни одного лечебного учреждения 

или НИИ в Казахстане, где бы ни работали выпускники лечебного факультета ГМУ 

г.Семей. Выпускники факультета являлись депутатами Парламента РК, ректорами вузов 

РК и СНГ (академик Раисов Т.К., академик Тулебаев Р.К, академик Алиакпаров М.К., 

профессор Рахыпбеков Т.К., профессор Т.С. Тапбергенов, профессор Жумадилов Ж.Ш., 

профессор Вебер В.Р., д.м.н. Жунусов Е.Т.), Министром здравоохранения РК (профессор 

Рахыпбеков Т.К), возглавляли и возглавляют многие лечебно-профилактические 

учреждения в республике, странах СНГ и дальнем зарубежье.  

Стоматологический факультет 

Стоматологический факультет в ГМУ г.Семей открыт в 1991 году (приказ №128 от 

01.01.1991г. Министерства образования РК). Срок действия лицензии АА №0000046 от 
08.07.2002 года - без ограничения. Первым деканом стоматологического факультета со дня 

основания был д.м.н., профессор Жаныбеков Джурсунхан Есенбекович. 

С 2002 по 2005 год деканом объединенного деканата педиатрического и 

стоматологического факультетов был д.м.н., профессор Жетписбаев Бекболат Адамович, а 

его заместителями были доценты Т.К. Алдабергенова, О.З. Ильдербаев, С.К. Кабдыканов. 

В 2005-2007 гг. – деканом был к.м.н., доцент Эфендиев Имдат Мусаевич. С 2007 

года деканом стоматологического факультета является доцент Оразалина Айнаш 

Сапаровна. Первый выпуск состоялся в 1997 году, было  22 выпуска стоматологов, 

подготовлено 766 специалистов. 

ДЕКАНАТ ОБЩЕМЕДИЦИНСКОГО И ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТОВ 

В 1963 году в Семипалатинском государственном институте был открыт 

педиатрический факультет с набором 100 студентов. За прошедшие годы с тех пор 

осуществлено 42 выпуска педиатров, которые работают во всех уголках нашей Республики 

и за ее пределами. Первым деканом педиатрического факультета был доцент кафедры 
нормальной анатомии И.М. Турецкий, в последующие годы деканами были доцент Х.О. 

Оралбаев, З.С. Байбатырова, профессора М.Б. Коган, Н.Д. Седунов, Г.С. Архипов, Ю.В. 

Пругло, Д.Е. Жанибеков, Б.А. Жетписбаев, И.М. Эфендиев. Заместителями декана в 

разные годы работали доценты Каратыш Б.В., Табаров У.А. , Жумабаев М.К., Рахметов 

А.С., Алдабергенова Т.К., Ильдербаев О.З., Кабдыканов С.К. 
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В 2007 году была внедрена новая специальность «Общая медицина», в соответствии 
с ГОСО 2006 года Семипалатинская государственная медицинская академия получила 

лицензию на образовательную деятельность по специальности 051301 «Общая 

медицина». Первый набор на специальность «Общая медицина» осуществлен в 2007 году в 

количестве 437 студентов. 

В сентябре 2007 года произошло объединение педиатрического и 

общемедицинского факультетов. Первым деканом общемедицинского факультета является 

к.м.н. Алимбаева А.Р., заместители декана - Батырханова С.Е., Букатов А.К., к.м.н. 

Юрковская О.А., секретари - Альмисаева А.Т., Тынеева З.А. В разные годы заместителями 

декана работали к.х.н. Болысбекова С.М., Садыкова Л.К., Сагингалиева А. Д., Ты ниева 

З.А., Сыдыкова К.Т., Байсадахова И.У., к.м.н. Мусабекова Ж.А., Калдыбаева Г.З. 

 Первый выпуск общемедицинского факультета в количестве 349 выпускников 

состоялся в 2012 году. Было 7 выпусков и подготовлено 3307 бакалавров специальности 

«Общая медицина». Бакалавры продолжили обучение в интернатуре (2 года), далее, 

выбравшие научно-педагогическое направление - в магистратуре и докторантуре по своей 

специальности. 
Сотрудники деканата и ССУ факультета внесли свою непосильную лепту в 

достижения факультета. Под руководством сотрудников деканата было открыто много 

Школ и студенческих организаций. Отмечался День Куратора, День Самоуправления 

факультета, День открытых дверей кафедр, сформированы «Лидерские группы», студенты 

лидерских групп назначались студенческими кураторами для 1 курса, сформирован 

студенческий деканат, проводились конкурсы «Две звезды», открыты «Именные комнаты» 

в общежитии №1. Сотрудники деканата были победителями конкурса «10 -100-1000 

блестящих идей» в 2012 году, победителями конкурса на создание «Лучшего видеоролика 

о факультете». 

ФАКУЛЬТЕТЫ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ: 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА, 

ФАРМАЦИИ, МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЛА 

Новые факультеты общественного здравоохранения и сестринского дела были 

открыты в 2007-2008 учебном году. На основании ГОСО 2006 года в СГМА впервые 
введена кредитная технология обучения (КТО) по специальности «Общественное 

здравоохранение», «Фармация», «Сестринское дело», с 2010 года - "Медико-

профилактическое дело". Организация учебного процесса при КТО обеспечивается 

соответствующими структурами - Офис Регистратором и Эдвайзерами. Первым деканом 

факультетов кредитной системы обучения: фармации, общественного здравоохранения, 

сестринского дела с 2007 по 2008  годы был  к.б.н, Абдрахманов С.А., заместителем декана 

с 2008 по 2010 годы – Купанова С.А. 

С 2008 года по настоящее время деканом факультетов кредитной технологии 

обучения является к.б.н., доцент Оразалина А.С. Заместителями декана на факультетах 

КТО работали Темирбеков Д. А. (доцент кафедры гистологии), к.м.н. Кудайбергенова Н.К. 

(старший преподаватель кафедры питания и гигиенических дисциплин),  к.м.н. Узбекова 

С.Е. (старший преподаватель кафедры гистологии), с 2012-2013 гг. заместителем декана по 

специальностям «Общественное здравоохранение» и «Стоматология» работала к.м.н., 

доцент Уразалина Н.М. (кафедра физиологических дисциплин) и заместителем декана по 

специальностям «Сестринское дело», «Фармация», «Медико-профилактическое дело» и 
иностранное отделение - к.б.н. Усенова О.А. (старший преподаватель кафедры 

физиологических дисциплин), с 2013 года - Рымбаева Т.А. (преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин). 
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Факультет «Общественное здравоохранение»  

В 2007 году на факультет «Общественное здравоохранение» поступило 52 студента. 

В 2012 году состоялся 1-ый выпуск по специальности «Общественное здравоохранение» в 

количестве 48 выпускников с присуждением академической степени  «бакалавр 

общественного здравоохранения». 8 из них поступили в магистратуру. Было 7 выпусков и 

подготовлено 422 бакалавра специальности «Общественное здравоохранение». Часть 

бакалавров продолжили обучение в магистратуре и докторантуре по своей специальности. 

Выпускники были трудоустроены статистами, эпидемиологами, бактериологами, 

валеологами, ведущими и главными специалистами санитарно-эпидемиологической 

службы, заместителями директора, главного врача по сестринскому делу, по 

экономической работе, по медицинской части, по контролю качества медицинских услуг, 

по внутреннему аудиту, старшими лаборантами на кафедры ГМУ г.Семей. 

Факультет «Сестринское дело» 

На факультет «Сестринское дело» в 2007 году поступило 28 студентов, все по 

государственному образовательному гранту. В 2011 году состоялся первый выпуск 

бакалавров «Сестринского дела» - 22 человека. Было 8 выпусков и подготовлено 167 
бакалавров специальности «Сестринское дело». Некоторые продолжили обучение в 

магистратуре и докторантуре по специальности «Сестринское дело». Все они 

трудоустроены в Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях медсестрами, 

старшими, главными сестрами, статистами, преподавателями в медицинские колледжи, 

старшими лаборантами на кафедры вуза. 
Фармацевтический факультет  

Фармацевтический факультет открыт в 2003  году. Первым деканом 

фармацевтического факультета был д.м.н., профессор Мусин Марат Нукенович , который 

руководил объединенным деканатом иностранного отделения и фармацевтического 

факультета. С 2007-2008 учебного года внедрена кредитная технология обучения по 

специальности 5В110300 «Фармация» на основании ГОСО РК 3.07-476-2006. 

Продолжительность обучения –  5 лет. В 2008 году состоялся первый выпуск 16 

фармацевтов. На факультете было сделано 8 выпусков и подготовлено 83 фармацевтов. 

Выпускникам по специальности «Фармация» присуждается академическая степень – 
«бакалавр фармации», выдается диплом о высшем базовом образовании с присвоением 

квалификации – «фармацевт общей практики».  

Медико-профилактический факультет 

Медико-профилактический факультет был открыт в 2003 году с набором 143 

студента. Из них студенты 2, 3 и 4 курсов были переведены в наш вуз в связи с закрытием 

медико-профилактического факультета ВКГУ (г.Усть-Каменогорск). Первым деканом 

факультета был д.м.н., профессор Дюсупов Ахметкали Зайнолдаевич, который руководил 

объединенным деканатом лечебного и медико-профилактического факультета с 2002 по 

2007 год, а его заместителем по медико-профилактическому факультету была доцент 

Кембаева Кульпаш Уразбековна. С 2008 года деканом медико-профилактического 

факультета является доцент Оразалина А.С. После окончания обучения выпускник 

допускается к самостоятельной практической деятельности в качестве специалиста по 

эпидемиологии, коммунальной гигиене, гигиене детей и подростков, гигиене труда, 

гигиене питания, радиационной гигиене, вирусологии, бактериологии, паразитологии, 

который имеет право осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, направленный на профилактику заболеваний населения и оздоровление 

окружающей среды.  Было 10 выпусков специалистов медико-профилактического дела с 

количеством более 300 человек. С 2010-2011 учебного года на основании ГОСО 6.08.021-

2009 года в ГМУ г.Семей впервые была введена кредитная система обучения по 

специальности 5В110400 «Медико-профилактическое дело». В 2017 году в связи с 
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объединением санитарно-эпидемиологической службы со службой общественного 
здравоохранения пересмотрено ГОСО специальности «Общественное здравоохранение». 

Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан внесены изменения в Классификатор специальностей 

высшего и послевузовского образования об изменении срока обучения по специальности 

5В110200 «Общественное здравоохранение» с 5 лет до 4 лет и аннулировании 

специальности 5В110400 «Медико-профилактическое дело». С 2017-2018 учебного года 

произошло объединение специальностей «Медико-профилактическое дело» и 

«Общественное здравоохранение».  

 

DEAN’S OFFICE OF UNDERGRADUATE EDUCATION 

Until 2008, before the introduction of credit technology of education there were 3 dean's 

offices in the university: dean's office of medical and medical-preventive faculties; dean's office 

of pediatric and stomatology faculties; dean's office of the foreign department and the 

pharmaceutical faculty. In 2008 there were 2 dean's offices: by order of the rector №102 of 

26.06.2008 the joint dean's office of the Medical, Medical-preventive, Stomatology, Pharmacy, 
Public health and Nursing departments; and the dean's office of the “General medicine” and 

pediatric faculties were created. In the academic year 2010-2011, the dean's office was renamed 

into the dean's office of credit technology of education (CTE), medical faculty, stomatology and 

foreign department. In the academic year 2012-2013, in connection with the abolition of the 

specialties «Medical faculty» and «Pediatrics», the dean’s offices have been renamed into the 

dean's office of Сredit technology of education (CTE), stomatology and foreign department; and 

dean’s office of «General medicine». In 2016 by order of the rector №194 -а of 29.08.2016, the 

joint dean's office of undergraduate education was created. It unites all Bachelor's specialties: 

«General Medicine», «Stomatology», «Public Health», «Nursing», «Pharmacy» and the Foreign 

department.  

Currently, the staff of the Dean's office of undergraduate education are:  

Dean, associate professor – Orazalina Ainash Saparovna. Vice-deans of the specialty 

«General Medicine»: Rymbayeva T. A., Zhakupbekova E. A., Zhykybayeva A. Sh,, Mussina A. 

Ye., Pak L. A.; Vice-dean of CTE and stomatology Dyussembayeva A. S., Vice-dean of the 
foreign department Kovaleva L. V.; methodologist of CTE and stomatology Hassenova K. Zh.; 

methodologists of the specialty «General Medicine»: Buzheyeva A. S., Abilkassimova A. M., 

Kulmaganbetova G. D., methodologist of the foreign department – Uristemova A. K., secretary of 

dean’s office – Sarzhanova K. T.  

The dean's office of undergraduate education controls the work of departments, performs 

the functions of coordination and administrative support of the educational process. The dean's 

office is an educational, organizational and administrative department of the university. The 

dean's office is assigned the following functions: educational and methodical function, accounting 

of the contingent of students and their academic performance, the formation of groups, planning 

of educational, methodical, scientific, organizational activities; educational work, organization of 

cultural events; maintaining communication with education and health authorities; strengthening 

and developing external relations with employers and graduates.  

During the years of the tireless and painstaking work of the dean's office, many 

achievements have been made. From the «Almamater» Alumni Association fund, orphans receive 

monthly money for free lunches. Successful and well-known graduates of the university, as well 
as chairs, departments of the university establish nominal scholarships for orphans, students from 

low-income families who are excellent students and activists. For the academic year 2016 -2017, 

38 certificates for assignment of nominal scholarships for the total amount of 1.121.500 KZT 

were issued. Since 1999, the nominal one-time medical school scholarships of Nagasaki 

University (Japan) in the amount of $200 are assigned to excellent students, activists. 
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The results of the examinations and proposals for improving the educational process after 
the examination session (intermediate certification) are submitted for discussion of the meetings 

of the departments, the dean's office and the university's Academic Council. The analysis of the 

results of bachelors' control on the average score and the qualitative indicator of academic 

performance demonstrates that the students show good knowledge and practical skills. The 

University is implementing a program «From equal to equal», when the senior course helps to  

other students who have problems in their studies. As a result, the teaching student further 

consolidates the material, and the learner perceives the material easier from a similar student.  

The external evaluation of the achievements of the students is confirmed by the successful 

passing of the state certification of the specialty in 2012 and the institutional accreditation of the 

university in 2014, specialized accreditation in the bachelor's specialties in 2015 and 2016. A 

relatively high percentage (88% of respondents) of employers' satisfaction with the quality of 

graduate program preparation, as well as the high degree of demand for graduates of bachelor's 

degree, the indicator of the employment of graduates – over 90% – testifies to the effectiveness of 

the goals of educational programs. 

University opened the groups with English language of education for Kazakhstani 
students: since 2004 – in the specialties «Medical faculty» and «Pediatrics», subsequently the 

specialty «General Medicine»; since 2011 – in the specialty «Public Health»; since 2014 – in the 

specialty «Stomatology».  

For coordinating the educational work, the Council of Tutors was established. The Council 

includes senior tutors of courses and faculties, who are elected at the general meeting of tutors. 

University students and departments’ staff actively take the dean’s office work. Students of 

different faculties live as members of one family. Since 2008 the Council of Student Self -

Government has been working. There are a lot of youth organizations, schools, clubs at the 

faculties: Kaz MSA; АСК; «Zhas Otan»; Enactus; Special Olympics; «Syrgalym» school; Debate 

Club «Salauat»; School of Public Health; «Healthy smile»; Nursing school; «Medic press» club; 

«Abaitanu»; «Level up»; KVN Kaz league; Sheberlik; Club of Museologists; School of 

Management; Student scientific society; Artistic amateur performance; «Focus»; Assembly of 

Peoples; Student Self-Government. There are glorious traditions of conducting and celebrating of 

holidays – «Day of Knowledge», «Welcome party», Kurban-ayt, contests «The best room in the 
hostel», «Kyz syny», «Zhigit sultany», « Mister and Miss University among foreign students», 

Day against suicide, World against AIDS Day, the Day of Unity of People of Kazakhstan, 

Nauryz, Spartakiada among teachers and students, Subbotniks, student scientific -practical 

conferences, amateur art events, actions, various seminars, trainings, traditional meetings with the 

rector, vice-rectors, dean.  

In October 2016, our university hosted the First Congress of Parents. Such a large-scale 

event was held for the first time only in our university throughout Kazakhstan. The parents of 

students of all courses and specialties from different regions of Kazakhstan, as well as from the 

Chinese People's Republic and India took part in the work of the congress. In total, the Congress 

was attended by about 200 delegates.  

Students are actively involved in volunteerism at the national and international level, as 

one of the indicators of the strategic development of the university. So, in 2017, 33 students were 

volunteers of the International Specialized Exhibition «Astana EXPO 2017». 

 Dean's office brings together students of different specialties, as in unity there is strength, 

power and prosperity. 
Dean of undergraduate education, associate professor – Orazalina Ainash Saparovna. In 

1992 she graduated with honors from the medical faculty of the Semipalatinsk State Medical 

Institute, specializing in «Medical faculty». Then studied in full-time postgraduate study at the 

Department of Biology of the SSMI. 
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In 1999, she defended her thesis on the topic «Functional state of the immune system in 
experimental echinococcosis during injection of anthelmintics». Since 1998 worked as an 

assistant of the Department of Biology. Since February 2004, she is an associate professor of the 

Department of Molecular Biology and Medical Genetics. From 2002 to 2007, worked as the 

Vice-dean of the foreign department of Semipalatinsk State Medical Academy. From 2007 to 

2016, she was the dean of credit technology of education, stomatology and foreign department. 

Since September 2016 has been working as a dean of undergraduate education. She is the author 

of more than 90 publications and two rationalization proposals, a textbook «Fundamentals of 

Medical Genetics» for students of the 1st year of medical, pediatric, medical-preventive faculties. 

Fluent in English. She has 20 years of scientific and pedagogical experience. Sphere of activity: 

management, management in higher education, credit technology of education, introduction of 

innovative teaching methods. 

Dean participated in seminars, international master classes on modern methods of 

teaching, credit technology of education, on the study of international experience in the planning 

and development of integrated programs in medical education and the study of innovative 

educational technologies, in the management of education, trained in universities of Kazakhstan, 
in medical schools in Japan, America, India. She actively implements credit technology and 

innovative teaching methods in her home university. In 2009, the dean was a member of the State 

Attestation Commission of JSC «Medical University of Astana», the certification commission for 

checking the activities of the «South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy» (2010). She is 

the developer of standard curricula in the specialties «General Medicine», «Pharmacy», 

«Nursing», «Stomatology» (2008). She is the chairman of the Small Academic Council, a 

member of the Academic Council of the University, the Committee of Educational Programs 

(CEP) and various working groups and commissions of the university.   

 She was awarded the diploma of the rector of the SSMA to the 55th anniversary of the 

Semipalatinsk State Medical Academy (August, 2008) and a letter of thanks of the Mayor of 

Semey city M. Ainabekov to the day of the medical worker (May, 2009). She, as an excellent 

public health official, has a badge of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan 

(2011). To the 60th anniversary of SSMU she was awarded an anniversary medal.  

HISTORY OF DEAN’S OFFICES 
DEAN’S OFFICE OF MEDICAL, MEDICAL-PREVENTIVE FACULTIES, 

STOMATOLOGY, NURSERY, PHARMACY AND FOREIGN DEPARTMENT 

Medical Faculty 

The establishment of Semipalatinsk State Medical Institute began with a medical faculty. 

In 1953, 320 entrants became the first students of the university, and in 1959 there was the first 

graduation in the amount of 250 doctors (therapists, surgeons, obste tricians and gynecologists). 

First Dean of medical faculty was professor I.M.Turetsky – head of anatomy department. 

Different years in Dean office were Dean - professor I.M.Turetsky (1954-1957), vice-dean – 

associate professor S.K.Kidraliyev (1957-1962); Dean –  professor S.A.Predtechensky (1957-

1962),Vice-dean – Associate Professor T. Ten; Dean –  Professor B. I. Dunaivitser (1962-1964), 

Vice-deans – Professor F. I. Grudev, associate professors A. A. Almagambetov, G. K. Iskakov; 

Dean –Associate professor K. O. Oralbaev (1964-1967); Dean – Professor Yu. V. Pogorelov 

(1967-1969), Vice-dean – Associate Professor A. A. Almagambetov; Dean –  Associate Professor 

K. A. Shaimardanov (1969-1983), Vice-deans – Associate Professor M. M. Gladinets, Associate 

Professor U. A. Tabarov, Associate Professor A. Z. Dyusupov; Dean – Professor S. O. 
Tapbergenov (1983-1994),Vice-deans – Associate Professors V. T. Goncharov, V. I. Midlenko, 

Yu. N. Konshin; Dean – Professor A. M. Zhanaspayev (1994-1998), Vice-deans – Associate 

Professors Zh. B. Baisugurov and M. K. Zhumabaev; Dean – Professor O. M. Kim (1998-

2002),Vice-deans – associate professors M. K. Zhumabaev, D. A. Temirbekov; Dean of the 

medical and medical-preventive faculty – Professor A. Z. Dyusupov (2002-2007), Vice-dean of 
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the Kazakh Department – Professor M. A. Kaldybayev, of the Russian department – Associate 
Professor D. A. Temirbekov, on the medical-prophylactic faculty – Associate Professor K. U. 

Kembaeva. 

In 2007, the deans of the medical and medico-preventive faculties were Associate 

Professor D. A. Temirbekov and Associate Professor T. V. Kaymak. Since October 2007, Dean 

of the Medical Faculty and Foreign Department was CBS, Associate Professor А.S. Orazalina 

(2007-2012), Vice-deans were Associate Professor N. M. Urazalina, Associate Professor D. A. 

Temirbekov. For 60 years of work of the medical faculty of Semey State Medical University, 54 

issues of doctors have been implemented; more than 20.000 highly qualified doctors have been 

trained. Today graduates of the medical faculty work not only throughout Kazakhstan, but also 

far beyond its borders. Many of them became doctors (over 100) and more than 750 people – 

candidates of medical sciences, working in all medical universities in the country, near and far 

abroad. In 2012, the last issue of the specialty «Medical Faculty» – 204 graduates – was held. 

There is not a single medical institution or research institute in Kazakhstan, where graduates of 

the medical faculty of Semey State Medical University would not work. Graduates of the faculty 

were deputies of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, rectors of the universities of 
Kazakhstan and the CIS (Academician Raisov T. K., Academician Tulebaev R. K., Academician 

Alikaparov M. K., Professor Rakhypbekov T. K., Professor T. S. Tapbergenov, Professor 

Zhumadilov Zh. Sh., Professor Weber V. R., DMS Zhunussov Ye. T.), Minister of Health of the 

Republic of Kazakhstan (Professor Rakhypbekov T. K.), they headed and still head many medical 

and preventive institutions in the republic, CIS countries and far abroad. 

Faculty of the Stomatology 

The Department of Stomatology in Semey State Medical University was opened in 1991 

(Order № 128 of 01.01.1991 of the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan). The 

license validity period of АА №0000046 from 08.07.2002 is unlimited. The first dean of the 

Faculty of Stomatology since the day of its foundation was Professor Zhanybekov Dzhursunkhan 

Yessenbekovich. 

From 2002 to 2005, the dean of the joint dean's office of pediatric and  stomatology 

faculties was DMS, professor Zhetpisbayev Bekbolat Adamovich, and Vice-deans were associate 

professors T. K. Aldabergenova, O. Z. Ilderbayev, S. K. Kabdykanov.  
In 2005-2007, Candidate of Medicine, Associate Professor Efendiyev Imdat Musayevich 

was the Dean. Since 2007, Dean of Stomatology department is Associate Professor Orazalina 

Ainash Saparovna. The first issue was held in 1997, 22 issues of dentists were made, 766 

specialists were prepared.  

DEAN’S OFFICE OF GENERAL MEDICINE AND PEDIATRIC FACULTIES 

In 1963, a pediatric faculty was opened in Semipalatinsk State Medical Institute with a set 

of 100 students. Over the past years, 42 graduates of pediatricians, who work throughout our 

Republic and beyond, have been trained. The first dean of the pediatric faculty was the associate 

professor of the Department of Normal Anatomy I. M. Turetsky, In subsequent years, the deans 

were: the Associate professors Kh. O. Oralbayev, Z. S. Baybatyrova, Professors M. B. Kogan, N. 

D. Sedunov, G. S. Arkhipov, Yu. V. Pruglo, D. Ye. Zhanybekov, B. A. Zhetpisbayev, I. M. 

Efendiyev. 

In 2007, a new specialty «General Medicine» was introduced, in accordance with the State 

Educational Establishment of 2006, and Semipalatinsk State Medical Academy received a license 

for educational activity in specialty 051301 «General Medicine». The first set for the specialty 
«General Medicine» was conducted in 2007 in the amount of 437 students in accordance with the 

issued State license. 

In September 2007, there was a merger of pediatric and general medicine faculty. The first 

Dean of General Medicine Faculty was CMS Alimbayeva A. A., Vice-deans were Batyrkhanova 

S. E., Bukatov A. K., Yurkovskaya O. A., secretaries were Almisaeva A. T., Tyneeva Z. A. In 
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different years the Vice-deans were CChS Bolysbekova S. M., Sadykova L. K., Sagingaliyeva A. 
D., Tyneeva Z. A., Sydykova K. T., Baysadakhova I. U., CMS Mussabekova Zh. A., 

Kaldybayeva G. Z. 

The first issue of the general medical faculty in the number of 349 graduates was held in 

2012. There were 7 issues, and 3307 bachelors of the specialty «General Medicine» were 

prepared. Bachelors continued their studies in the internship (2 years), and then (those ones who 

chose the scientific and pedagogical direction) – in magistracy and doctoral studies in their 

specialty. 

Staff of the dean's office and student self-government of the faculty have contributed to the 

achievements of the faculty. Under the guidance of the staff of the dean's office, many Schools 

and student organizations were opened. The Tutor’s Day, the Day of the Self-management of the 

faculty, the Open Day of the departments were held, the «Leader groups» were formed, the 

students of the leader groups were appointed the tutors for the 1st year students, the student 

dean's office was formed, the «Two Stars» competitions were held, and the «Nominal Rooms» in 

the hostel №1 were opened. Staff of the dean’s office was the winner of the contest «10 -100-1000 

brilliant ideas» in 2012 and the competition for the creation of «The best video about the faculty». 
FACULTIES OF CREDIT TECHNOLOGY OF EDUCATION: PUBLIC HEALTH, 

NURSING, PHARMACY, MEDICAL PREVENTIVE CARE 

New faculties of Public Health and Nursing were opened in Semey State Medical 

University in the academic year 2007-2008. 

On the basis of the State Educational Establishment of 2006, the credit technology of 

education (CTE) was introduced for the specialties «Public Health», «Pharmacy», «Nursing», 

since 2010 – «Medical Preventive Care». The organization of the educational process under the 

CTE is provided by the relevant structures – Office Registrar and Advisers. The first dean of 

faculties of credit technology of education from 2007 to 2008 was CBS Abdrakhmanov S. A., 

Vice-dean from 2008 to 2010 – Kupanova Saltanat Akhmetkaliyevna. 

From 2008 to the present, Dean of the faculties of credit technology of education is CBS, 

Associate Professor Orazalina A.S. Vice deans of CTE were Associate Professor Temirbekov 

Daniyar Abdymomynovich (Assistant Professor of the Department of Histology), CMS 

Kudaybergenova Nazym Konyrovna (Senior lecturer of the Department of Nutrition and 
Hygienic Disciplines), CMS Uzbekova Saltanat Yessengaliyevna (Senior lecturer of the 

Department of Histology), since 2012-2013 Vice-dean of the specialties «Public Health» and 

«Stomatology» was CMS, Associate Professor Urazalina Nailya Muratkhanovna (the Department 

of Physiological Disciplines) and Vice dean of the specialties «Nursing», «Pharmacy», «Medical 

Preventive Care» and foreign department was Usenova Oksana Aleksandrovna (senior lecturer of 

the Department of Physiological Disciplines), since 2013 it was Rymbayeva Togzhan 

Assylbekovna (lecturer of the Department of Social and Humanitarian Disciplines). 

Faculty of «Public Health» 

In 2007, the Faculty of Public Health received 52 students. In 2012, the first issue of the 

specialty «Public Health» was held in the number of 48 graduates with an academic degree – 

«Bachelor of Public Health». 8 of them entered the magistracy. There were 7 issues, 422 

bachelor's degrees were prepared in the specialty «Public Health». Some of the bachelors 

continued their studies in magistracy and doctoral studies in their specialty. Graduates were 

employed as statisticians, epidemiologists, bacteriologists, valeologists, leading and chief 

specialists of the Sanitary and Epidemiological Service, assistants of director and chief doctor for 
nursing, for economic work, medical services, control of medical services quality, internal audit, 

and as a senior laboratory assistants of different Departments of Semey State Medical University. 

Faculty of «Nursing» 

In 2007, 28 students entered the faculty «Nursing», all of them –  by the state educational 

grant. In 2011, the first issue of bachelors of «Nursing» was held for 22 graduates. There were 8 
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issues and 167 bachelors of the specialty «Nursing». Some of them continued their studies in 
magistracy and doctoral studies in the specialty «Nursing». All of them are employed in the East 

Kazakhstan and Pavlodar region as nurses, head nurses, statisticians, teachers  in medical colleges, 

senior laboratory assistants of Departments of Semey State Medical University.  

Faculty of «Pharmacy» 

The Pharmaceutical Faculty was opened in 2003. The first dean of the pharmaceutical 

faculty was the DMS, Professor Mussin Marat Nukenovich, who led the joint dean's office of the 

foreign department and the pharmaceutical faculty. Since 2007-2008 the credit technology of 

education was introduced in the specialty 5В110300 «Pharmacy» on the basis of the State 

Educational Establishment of RK 3.07-476-2006. The duration of study at this faculty is 5 years. 

In 2008, the first issue of 16 pharmacists was held. Overall, 8 issues were produced and 83 

pharmacists were trained. Graduates of the specialty «Pharmacy» got an academic degree – 

«Bachelor of Pharmacy» and diploma of higher education with qualification «Pharmacist of 

general practice». 

Faculty of «Medical-preventive care» 

Faculty of «Medical-preventive care» was opened in 2003 with a set of 143 students. The 
students of the 2nd, 3rd and 4th courses were transferred to our university due to the closure of 

«Medical-preventive care» faculty in the EKSU (Ust-Kamenogorsk). The first dean of the faculty 

was the DMS, Professor Dyussupov Akhmetkali Zainoldaevich, who was the head of the joint 

dean's office of the Medical-preventive faculty from 2002 to 2007, and the Vice-dean was 

associate professor Kembaeva Kulpash Urazbekovna. Since 2008, Dean of «Medical -preventive 

care» faculty was Associate Professor Orazalina A.S. Upon completion of the education, the 

graduate is allowed to practice independently as a specialist in epidemiology, municipal hygiene, 

hygiene of children and adolescents, hygiene of labour, nutrition hygiene, radiation hygiene, 

virology, bacteriology, parasitology, who has the right to implement state sanitary and 

epidemiological surveillance aimed at the prevention of diseases of the population and the 

improvement of the environment. There were 10 issues of «Medical-preventive care» specialists 

(more than 300 graduates). Since the academic year 2010-2011, on the basis of the State 

Educational Establishment of RK 3.07-476-2006, the credit technology of education was 

introduced in in the specialty 5В110400 «Medical-preventive care». In 2017, in connection with 
the merger of the Sanitary and Epidemiological Service with the Public Health Service, the State 

Educational Establishment of the specialty «Public Health» was revised. The Committee for 

Technical Regulation and Metrology of the Ministry of Investments and Development of the 

Republic of Kazakhstan amended the Classifier of specialties of higher and postgraduate 

education to change the term of study in the specialty 5В110200 «Public Health» from 5 years to 

4 years, and cancellation of the specialty 5В110400 «Medical-preventive care». Since the 

academic year 2017-2018 there has been a merger of specialties «Medical-preventive care» and 

«Public Health». 
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ДИПЛОМНАН КЕЙІНГІ ЖӘНЕ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ДЕКАНАТЫ 

Дипломнан кейінгі және қосымша білім беру деканаты 2012 жылдың қазанында 

ұйымдастырылды, төрт білім беру бағытын біріктіреді: интернатура, магистратура, 

резидентура және медициналық кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау.  

Интернатура 1971 жылы СММИ базасында өткізіле бастады. СММИ қаласында 

интернатура бөлімі ұйымдастырылды, негізін салғаннан бері меңгерушілері 1971-1981 жж. 

– А.Ш. Гатаулин, 1981-1982 жж. - Н. П.Ткаченко, 1982-1995 жж. – О.Л. Фаерман. 1995 -

1998 жылдар аралығында интернатура облыстық денсаулық сақтау бөлімдері қол астында 

болды. 1999 ж. жоғары оқу орындары қасындағы бір жылдық интернатура болып ашылды 

 2002 ж. Интернатура және өндірістік практика бөлімі қызметі біріктірілді. 1999-

2001 жж. интернатура және өндірістік практика бөлімі меңгерушісі қызметін Т.И. 

Дубовицкая атқарды, ал 2001 ж. – 2002 ж.– Р.К. Қаражанова. 01.11.2007 ж. интернатура 

бөлімі құрамы кеңейтілді және жетекші маман қызметін енгізді, оны Р.К. Қаражанова және 

интернатура маманы қызметін Г.С. Адильбекова атқарды..  

 08.09.2009 ж. бастап интернатура деканаты болып қайта аталды, оның құрамына 

интернатура деканы – м.ғ.к. Д.Т.Нургалиев, интернатура деканатының жетекші маманы – 
Р.К.Қаражанова және интернатура деканаты маманы – М.Абылгазықызы енді. 

2010 жылдың сәуірінен 2012 жылдың қыркүйегіне дейін интернатура деканы болып 

балалар жұқпалы аурулар кафедрасы меңгерушісі, м.ғ.к. И.М. Эфендиев тағайындалды.  

2012 жылдың қазанынан дипломнан кейінгі және қосымша білім беру деканаты 

университеттің жеке ұйымдастыру – құрылымдық бөлімі болып табылады 

Түлектерді жұмыспен қамту міндеттерін жүзеге асыру үшін деканат «Медициналық 

жоо-дар түлектерін бөлу мен жұмыспен қамту бойынша жол картасы» шеңберінде  

2012ж.бастап Семей қ. ММУ базасында Жұмысберушілер Съезін құрып, Жұмысберушілер 

жәрмеңкесін өткізіп келеді. 

 ҚР денсаулық сақтау министрлігі жыл сайын өткізетін «ҚР медициналық жоо- дары 

арасындағы үздік түлек» конкурсында университеттің дәрігер-интерндердің дәстүрлі түрде 

жүлделі орындарға ие болуы,интернатура түлектерінің дайындық сапасының негізгі 

көрсеткіші болып табылады 

Медициналық мамандықтар бойынша магистратура - республика бойынша, сол 
сияқты Семей қ. ММУ үшін де жаңа құбылыс болып табылады. Біздің жоо –на 

магистранттарды алғашқы рет қабылдау Болондық үрдіске Қазақстанның кіру жылы 

жүргізілгені атаулы болып табылады. Сонымен 2010 жылы ғылыми бөліммен, ол жылы 

Мұсаханова А.Қ. басшылық етті, 10 магистрант оқуға қабылданды. Біздің жоо 

магистратурасының қалыптасуына және дамуына ғылыми – клиникалық жұмыс бойынша 

проректоры Т.А. Адылхановтың басшылығымен ғылыми – клиникалық орталық 

командасы үлкен үлес қосты (Мұсаханова А.К., Омарғалиева Ж.А., Т.В. Князькова). 

2012 жылдың қазанынан бастап, осы жұмыс декан Г.Н. Танатарованың 

басшылығымен дипломнан кейінгі және қосымша білім беру деканатына жүктеліп, деканат 

сапа және үздіксіз білім беру бойынша проректоры К.Ж. Байльдинованың К.Ж., 2017 ж. 

бастап ғылыми-клиникалық жұмыс бойынша проректоры Алт.А. Дюсуповтың,2018 

ж.қаңтар айынан Т.А. Булегеновтің тікелей өкілеттігінде. 

Біздің ЖОО 2012 жылы 10 магистр бітірді (екі мамандық бойынша – «Медицина», 

«Қоғамдық денсаулық сақтау»), 2013 жылы – 16 магистр (төрт мамандық бойынша – 

«Медицина», «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Мейірбике ісі», «Медициналық – 
профилактикалық ісі»), 2014 жылы 19 магистр бітірді, ал 2015 жылы – 52, 2016 ж.- 46, 

2017 ж. - 41 магистр. Магистратурада университеттің үздік оқытушылары, медицина 

ғылымдары докторлары және кандидаттары сабақ береді, олардың атақтары Қазақстанда, 

сонымен қатар, шетелде белгілі. 
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Жыл сайын өткізілетін жұмысберушілер Съезі, жұмысберушілер жәрмеңкесі 

Резидентура. 2008 жылы Қазақстанда резидентура - клиникалық мамандықтар 
бойынша жоокейінгі терең медициналық білім алудың жаңа формасы енгізілген. 2009 

жылдан 2010 жылға дейін жоо резидентура сұрақтарымен ғылыми – клиникалық бөлім 

бастығы Берекенова Г.А., әдіскер А.Е. Абжанова айналысты, олардың қосқан үлесі 11 

мамандық алу болып табылады, сол мамандықтар бойынша қазіргі уақытта резидентураға 

дайындық жүргізілуде. Семей қ. ММУ резидентурасын дамытуға қомақты үлес қосқан 

Мұсаханова А.К., маман Омарғалиева Ж.А.,яғни резидентураның 2 мамандығы бойынша 

лицензиялар алынған болатын - «Онкология, соның ішінде балалар», «Клиникалық 

фармакология». 

Семей қ. ММУ –де осы жылдары 84 түлек резидент бітірді. Барлық түлектер қазіргі 

уақытта жұмыспен қамтылды және өзінің саласында қажетті мамандар болып табылады.  

2011 жылға дейін Дәрігерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау үздіксіз 

кәсіби білім беру орталығымен жүзеге асырылды. Орталық Шығыс Қазақстан аймағы 

дәрігерлері біліктілігін арттыру қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында 2001 жылы 

құрылды. Әр жылдары орталық жетекшілері болғандар профессор Мұқанов Қ.Н. (2001-

2002жж.), м.ғ.к. Бопина А.Е. (2003-2004жж.), м.ғ.д. Жанаспаев М.А. (2004-2011жж.). 2012 
жылдың қазанынан біліктілікті арттыру бөлімі деканатқа қосылды. 

 ДКжҚБ деканаты жұмысының басым бағыттарының бірі университеттің түлектерін 

жұмыспен қамту болып табылады. Университеттің басшылығымен деканат осы жұмыс 

бағытын жүзеге асыру шеңберінде жергілікті атқарушы органдар (әкімшіліктер), 

денсаулық сақтау басқармалары қызметін, ЕПМ басшылары, медициналық жоо –дар мен 

жұмыспен қамту мәселелерінде түлектердің өздерінің біріккен қызметін үйлестіруді 

жетілдіру бойынша жұмыстар жүргізілуде . 

Деканат құрылған сәттен бастап декан қызметін м.ғ.к., доцент Танатарова Гүлназ 

Нұрсұлтанқызы атқарады. ДКжҚББ деканатында әр жылдардағы штат құрамы: 

Резидентура және магистратура бойынша декан орынбасарлары: 

м.ғ.к. Жакипова А.А.,(2012 ж.) магистр Үйсенбаева Ш.О.(2013-2016жж.).магистр 

Маженова Ж.К.(2017ж.қазіргі уақытта ); Интернатура бойынша декан орынбасарлары: 

магистр Темиржанова А.Е,(2012-2013) магистр Жумажанова Ж.Т.(2014 ж. қазан-

2016ж.қазанға дейін), доктор PhD Битебаева Д.М. (2016-2018 жж.), Дорошенко Л.В. (2018 

жылдың қазан айынан қазіргі уақытта). 

Дүйсекенова А.А. – дәрігерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау бойынша 

декан орынбасары (2017 ж. бастап қазіргі уақытта). Интернатура бойынша әдіскер 

Бейсегажина З.Р(2012 ж.-қазіргі уақытта), жұмыспен қамту бойынша әдіскері Дисенова 

Ұ.С.(2012-2013 жж.), дәрігерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау бойынша аға 

әдіскері – Дүйсекенова А. А. (2012-2016 жж.), дәрігерлердің біліктілігін арттыру және 

қайта даярлау бойынша әдіскер Арынғазина А. Ж (2012 ж. қазіргі уақытта), резидентура 
және магистратура бойынша әдіскер Жумаева Г.А.(2013-2016 жж.), резидентура және 

магистратура бойынша әдіскер Маженова Ж.К.(2014-2017 ж. қараша), жұмыспен қамту 
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Дипломнан кейінг і және қосымша 

білім беру деканатының деканы 

Танатарова Г.Н. 

бойынша әдіскері Даутбаева Г.Р.(2013-2015 жж.), жұмыспен қамту бойынша әдіскері 
Байгулакова А.А.(2014-2017 жж.), жұмыспен қамту бойынша әдіскері Жаныбекова 

А.Г.(2017ж-қазіргі уақытта.), резидентура және магистратура бойынша әдіскер Ажарова 

А.К.(2017ж.-қазіргі уақытта), дәрігерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау 

бойынша әдіскері Исаханова М.Ж.(2017 ж.-қазіргі уақытта). 

Танатарова Г.Н. 1995 жылы Семей мемлекеттік 

медициналық институтының «Емдеу ісі» мамандығы бойынша 

бітірді, 1995-1997 жж. «Ішкі аурулар» мамандығы бойынша 

клиникалық ординатураны өтті. 1997-2000 жж. «Ішкі аурулар» 

мамандығы бойынша факультеттік терапия кафедрасында 

аспирантурадан оқудан өтті, оны табысты өткеннен кейін 

14.00.06 - кардиология мамандығы бойынша «Жүректің 

ишемиялық аурулары кезінде цитопротективті терапияның 

тиімділігін кешенді бағалау» тақырыбына кандидаттық 

диссертация қорғады. 2000 ж. факультеттік терапия 

кафедрасының ассистенті болып қызмет етті, 2005 ж. 
университеттің педиатриялық, стоматологиялық, медициналық – 

профилактикалық факультеттері және интернатура ішкі аурулар 

кафедрасы доценті қызметін атқарды. 2011 ж. қыркүйегінен 

Танатарова Г.Н. Семей қ. ММУ медициналық кадрларды қайта 

даярлау және біліктілігін арттыру бөлімін басқаруда. 2 

монография шығарды - «Ишемиялық аурулардың цитопротективті терапиясы» және 

«Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі», 250 тарта ғылыми еңбектер жазды, 5 өнертабыстық, 

14 рационализаторлық, 20 әдістемелік нұсқаулар авторы.  

 

ДЕКАНАТ ПОСТДИПЛОМНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Деканат постдипломного и дополнительного образования (ПД и ДО) организован в 

октябре 2012 года и объединяет 4 образовательных направлений: интернатура, 

магистратура, резидентура, повышение квалификации и переподготовка медицинских 

кадров.  
Подготовка интернов проводится на базе СГМИ с 1971 г. Отделом интернатуры с 

момента основания заведовали в 1971-1981 гг. – А.Ш. Гатаулин, 1981-1982 гг. - Н.П. 

Ткаченко, 1982-1995 гг. – О.Л. Фаерман. В период с 1995 по 1998 г. интернатура 

находилась в ведении областных отделов здравоохранения. С 1999 г. открыта 

одногодичная интернатура при высших заведениях РК. До 2002 г. функции отдела 

интернатуры и производственной практики были совмещены. Должность зав. отделом 

интернатуры и производственной практики с 1999 г. по 2001 г. занимала Т.И. Дубовицкая, 

с 2001 г. по 2002 г. – Р.К. Каражанова. С 01.11.2007 г. состав отдела интернатуры включал 

должность ведущего специалиста - Р.К. Каражанова и специалиста интернатуры - Г.С. 

Адильбекова.  

С 08.09.2009 г. отдел интернатуры переименован в деканат интернатуры, в составе 

которого работали: декан интернатуры – к.м.н. Д.Т. Нургалиева, ведущий специалист Р.К. 

Каражанова и специалист М. Абылгазыкызы. С апреля 2010 г. по сентябрь 2012 г. деканом 

интернатуры был заведующий кафедрой детских инфекционных болезней, к.м.н. Эфендиев 

И.М.  
С октября 2012 г. деканат постдипломного и дополнительного образования является  

самостоятельным подразделением университета. 

Для реализации задачи трудоустройства выпускников и в рамках «Дорожной карты 

по распределению и трудоустройству выпускников медицинских ВУЗов» деканатом ПД и 
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ДО проводится работа по проведению с 2012 г. Съезда работодателей на базе ГМУ г. 
Семей, в рамках которого проводится Ярмарка работодателей. 

Одним из показателей качества подготовки в интернатуре выпускников являются 

ежегодные призовые места, занимаемые врачами-интернами университета в ежегодно 

проводимом Министерством здравоохранения РК конкурсе «Лучший выпускник среди 

медицинских вузов РК».  

Магистратура по медицинским специальностям – явление сравнительно новое как в 

целом по республике, так и в ГМУ г. Семей. Первый набор магистрантов был осуществлен 

в 2010 г. научным отделом, который на тот момент возглавляла Мусаханова А.К. На 

обучение были приняты 10 магистрантов. Большой вклад в становление и развитие 

магистратуры внесла команда научно-клинического центра под руководством проректора 

по научно-клинической работе Адылханова Т.А. (Мусаханова А.К., Омаргалиева Ж.А., 

Т.В. Князькова). 

С октября 2012 г. эту работу ведет деканат постдипломного и дополнительного 

образования под руководством Танатаровой Г.Н. и проректора по качеству и 

непрерывному образованию Байльдиновой К. Ж. С 2017 года деканат перешел в ведение 
проректора по научно-клинической работе Дюсупова А.А., далее с января 2018г. 

Булегенова Т.А. 

В 2012 году было выпущено 10 магистров (по двум специальностям – «Медицина», 

«Общественное здравоохранение»), в 2013г. – 16 магистров (по 4 специальностям - 

«Медицина», «Общественное здравоохранение», «Сестринское дело», «Медико-

профилактическое дело»), в 2014г. выпущено 19 магистров, а в 2015г. - 52 магистра, в 

2016г. - 46, в 2017г. - 41. Занятия в магистратуре ведут лучшие преподаватели вуза, 

доктора и кандидаты медицинских наук, чьи имена признаны как в Казахстане, так и за 

рубежом. 

Резидентура. В 2008 году в Казахстане внедрена новая форма получения 

послевузовского углубленного медицинского образования по клиническим 

специальностям - резидентура. С 2009 года по 2010 г. вопросами резидентуры в вузе 

занимались начальник научно-клинического отдела Берекенова Г.А., методист А.Е. 

Абжанова, заслуга которых заключается в получении лицензий по 11 специальностям, по 
которым в настоящее время осуществляется подготовка в резидентуре. Существенный 

вклад в развитие резидентуры ГМУ г. Семей внесли Мусаханова А.К., специалист 

Омаргалиева Ж.А., которыми были получены лицензии по 2 специальностям резидентуры 

– «Онкология, в том числе детская», «Клиническая фармакология».  

За годы существования резидентуры ГМУ г. Семей были выпущены 84 выпускника. 

Все выпускники в настоящий момент трудоустроены и являются востребованными 

специалистами своей отрасли. 

Повышение квалификации и переподготовка врачей до 2011 года осуществлялось 

Центром непрерывного профессионального образования. Центр был создан в 2001 году в 

целях обеспечения доступности повышения квалификации врачам Восточно-

Казахстанского региона. Руководителями центра в разные периоды были профессор 

Муканов К.Н. (2001-2002 гг.), к.м.н. Бопина А.Е. (2003-2004гг.), д.м.н. Жанаспаев М.А. 

(2004-2011гг.). С октября 2012 года отдел повышения квалификации присоединен к 

деканату.  

Одним из приоритетных направлений работы деканата ПДиДО является 
трудоустройство выпускников университета. В рамках реализации данного направления 

проводится большая работа по совершенствованию координации совместной деятельности 

местных исполнительных органов (акиматов), управлений здравоохранения, 

руководителей ЛПУ, медицинских ВУЗов и самих выпускников в вопросах 

трудоустройства.  
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С момента создания деканата постдипломного и дополнительного образования 
работу деканата возглавляет декан Танатарова Г.Н. В штат деканата ПДиДО в разные годы 

входили: заместитель декана по резидентуре и магистратуре – к.м.н. Жакипова А.А. (2012 

г.); заместитель декана по интернатуре магистр ест. наук Темиржанова А.Е. (2012-2013 г.); 

методист по резидентуре и магистратуре Уйсенбаева Ш. О. (2012-2013 г.), а с сентября 

2013 г. по 2016 г. – заместитель декана по резидентуре и магистратуре; методист по 

интернатуре Бейсегажина З.Р. (с 2012 г. по настоящее время); методист по 

трудоустройству Дисенова У.С (2012-2013 гг.), старший методист по повышению 

квалификации и переподготовке врачей – Дуйсекенова А. А. (2012-2016 г.), а с 2017г. - 

заместитель декана по повышению квалификации и переподготовке; методист по 

переподготовке и повышению квалификации Арынгазина А. Ж. (с 2012 по настоящее 

время), методист по трудоустройству Даутбаеват Г.Р. (2013г.-2015 г.), методист по 

резидентуре и магистратуре Жумаева Г.А. (октябрь 2013 г. – октябрь 2016 г.), заместитель 

декана по интернатуре Жумажанова Ж.Т. (октябрь 2014  г. по август 2016 г.), методист 

деканата Маженова Ж.К. (сентябрь 2014 г. по ноябрь 2017 г.), а с ноября 2017 г. по 

настоящее время заместитель декана по магистратуре и резидентуре, заместитель декана 
по интернатуре Битебаева Д.М. (сентябрь 2016 г. - январь 2018 г.), методист по 

трудоустройству Байгулакова А.А. (март 2014 г. – июль 2017 г.), методист деканата 

Жаныбекова А.Г. (январь 2017 г. по настоящее время), методист по магистратуре и 

резидентуре Ажарова А.К. (октябрь 2017г. по настоящее время), методист по повышению 

квалификации и переподготовке врачей Исаханова М.Ж. (декабрь 2017  г. по настоящее 

время), заместитель декана по интернатуре Дорошенко Л.В. (март 2018  г. по настоящее 

время). 

 Танатарова Г.Н. окончила Семипалатинский государственный медицинский 

институт по специальности «Лечебное дело» в 1995  г., прошла клиническую ординатуру 

по специальности «Внутренние болезни» с 1995 по 1997  г. В период с 1997 по 2000 г. 

прошла обучение в аспирантуре на кафедре факультетской терапии по специальности 

«Внутренние болезни», по окончании которой успешно защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Комплексная оценка эффективности цитопротективной терапии при 

ишемической болезни сердца» по специальности 14.00.06 - кардиология. С 2000 г. 
работала ассистентом кафедры факультетской терапии, а с 2005г. исполняла обязанности 

доцента кафедры внутренних болезней педиатрического, стоматологического, медико-

профилактического факультетов и интернатуры университета. С сентября 2011г. 

Танатарова Г.Н. возглавила отдел переподготовки и повышения квалификации 

медицинских кадров ГМУ г. Семей. Выпустила 2 монографии - «Цитопротективная 

терапия ишемической болезни» и «Хроническая сердечная недостаточность», 

опубликовала около 250 научных трудов, имеет 5 изобретений, 14 рациональных 

предложений, 20 методических рекомендаций. 

 

DEAN’S OFFICE OF POSTGRADUATE AND EXTENDED EDUCATION  

Dean’s Office of Postgraduate of Extended Education was established in October 2012. It 

includes internship, master’s degree, residency, advanced professional training and retraining of 

health professionals.  

Interns have been trained at the premises of SSMI since 1971. In different periods, 

following persons were the heads of internship course: A.S. Gataulin (1971-1981), N.P. 
Tkachenko (1981-1982), O.L. Faerman (1982-1995).  From 1995 to 1998, the internship course 

was under the jurisdiction of Regional Health Departments. One-year internship under higher 

education institutions was opened in 1999. Functions of internship and practical training 

departments were combined until 2002. In different periods, T.I. Dubovickaya (1999-2001) and 

R.K. Karazhanova (2001-2002) were the heads of internship and practical training department.  
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In 2009, internship department was renamed as Dean’s Office of Internship, which 
included Dean of Internship (c.m.s. D.T. Nurgaliyeva), lead specialist R.K. Karazhanova and 

specialist M. Abylgazykyzy. From April 2010 to September 2012, Head of the Department of 

Infectious Diseases I.M. Efendiyev was the Dean of Internship.  

Since October 2012, Dean’s Office of Postgraduate and Extended Education have been the 

independent unit of the university.  

In order to provide employment of graduates, the DOPEE organizes Congress of 

Employers.  

Our internship graduates are annually top-ranked within the contest “Best graduates of the 

medical universities RK” held by the Ministry of Health of  the Republic of Kazakhstan.  

Master’s degree program. First students were admitted in 2010 by Research Office, which 

was headed by A.K. Musahanova. Ten master’s degree students were admitted. Great 

contribution to the development of master’s degree program was made by Research-Clinical 

Center led by Vice-Rector for Scientific and Clinical Work T.A. Adylkhanov (A.K. 

Musakhanova, Z.A. Omargaliyeva and T.V. Knyazkova).  

From October 2012, this work is under the jurisdiction of the DOPEE led by G.N. 
Tanatarova and Vice-rector for Quality and Continuing Education K.Z. Baildinova, Since 2017, 

the Dean’s Office for Postgraduate and Extended Education has been under the charge of the 

Vice-Rector for Scientific and Clinical Work T.A. Bulegenov.   

There is increasing tendency: ten graduates in 2012 (Medicine and Public Health 

specialties), sixteen in 2013 (Medicine, Public Health, Nursing and Medical-preventive work), 

nineteen in 2014, fifty two in 2015, forty six in 2016 and forty one in 2017. The best teachers of 

the university with academic titles and degrees, whose names are known in Kazakhstan and 

abroad as well, conduct classes in master’s degree program.  

Residency. New form of postgraduate medical and clinical education was introduced in 

Kazakhstan in 2008. From 2009 to 2010, residency program was under the jurisdiction of the 

Head of Scientific and Clinical Office G.A. Berekenov and Methodist A.E. Abzhanova, whose 

efforts promoted the licensing 11 residency specialties. Due to intensive work of A.K. 

Musakhanova and Z.A. Omargaliyeva, two residency specialties “Oncology, including children” 

and “Clinical pharmacology” have been accredited.   
Over the years of its existence, there were 84 residency graduates. All  graduates have been 

successfully employed.  

Physicians Professional Development and Retraining. Before 2011, this course was in the 

jurisdiction of the Center for Continuing Education. This Center was established in 2001 and was 

meant to provide physicians of East Kazakhstan Region with refresher courses and make it 

available for them. Prof. K.N. Mukanov (2001-2002), c.m.s. A.E. Bopina (2003-2004) and Dr. 

Habil. M.A. Zhanaspayev were the heads of the center in different periods. Since 2012, 

Professional Development Office has become the part of the Dean’s Office of Postgraduate and 

Extended Education.  

One of the priority of DOPEE work is the employment of graduates. DOPEE conducts 

huge work with local executive authorities, akimats, health administrations, medical universities 

and treatment and preventive institutions in order to employ graduates.  

G.N. Tanatarova has been working as the Dean of the Dean’s Office of Postgraduate and 

Extended Education since the day of its establishment. In different periods, following persons 

worked at the dean’s office:  Vice-dean for residency and master’s degree program c.m.s. A.A. 
Zhakipova (2012), Vice-dean for Internship Magister of Natural Sciences A.E. Temirzhanova 

(2012-2013), Methodist for residency and master’s degree program S.O. Uisanbayeva (2012 -

2013) and Vice-dean for residency and master’s degree program (2013-2016),  Methodist for 

internship Z.R. Beisegazhina (since 2012), Methodist for employment U.S. Disenova (2012 -

2013), Senior Methodist for physicians professional development and retraining A.A. 
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Duisekenova (2012-2016) and Vice-dean for physicians professional development and retraining 
(since 2017), Methodist for physicians professional development and retraining A.Z. Aryngazina 

(since 2012), Methodist for employment G.R. Dautbayeva (2013-2015), Methodist for residency 

and master’s degree program G.A. Zhumayeva (2013-2016), Methodist Z.K. Mazhenova (2014-

2017), Vice-dean for internship D.M. Bitebayeva (2016-2018), Methodist for employment A.A. 

Baigulakova (2014-2017), Methodist A.G. Zhanybekova (since 2017), Methodist for residency 

and master’s degree program A.K. Azharova (since 2017), Methodist for physicians professional 

development and retraining M.Z. Isakhanova (since 2017), Vice-dean for internship L.V. 

Doroshenko (since 2018).  

G.N. Tanatarova graduated from Semipalatinsk State Medical Institute in 1995. She 

studied in residency from 1995 to 1997 (Internal Diseases specialty). From 1997 to 2000, she was 

pursuing a PhD in “Internal Diseases” at the Department of Intermediate Level Therapy. She 

defended her candidate’s thesis in 2000 (Comprehensive assessment of cytoprotective therapy in 

ischemic heart disease). She worked as an Assistant of the Department of Intermediate Level 

Therapy in 2000 and was an Acting Assoc, Prof, of the Department of Internal Diseases of 

pediatric, dental, medical-preventive faculties and internship course in 2005. Since 2011, she has 
been working as the Head of SSMU Physicians Professional Development and Retraining. She is 

an author of 2 monographs “Cytoprotective therapy therapy of ischemic heart disease” and 

“Chronic cardiac failure”, 250 scientific papers. She has five inventions, 14 rationalization 

proposals and twenty methodical recommendations. 
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Мусин Марат Нүкенұлы 

Оразалина Айнаш Сапарқызы 

ШЕТ ЕЛ БӨЛІМІ ДЕКАНАТЫ 

Шет ел студенттері факультеті 1995жылы Қазақстан жоғары оқу 

орындары арасында алғаш рет ашылды. Алғашқы басшысы болып ҚР 

МҒА корр.-мүшесі, медицна ғылымдарының докторы, профессор 

Марат Нүкенұлы Мусин тағайындалды. 2002 жылдан декан 

орынбасары биология ғылымдарының кандидаты, доцент Оразалина 

Айнаш Сапаровна болды. 1995 оқу жылында Үндістаннан, 

Пәкістаннан, Палестинадан, Сириядан, Иорданиядан 43студент оқыды. 

Оқу орыс тілінде болды. 1998 жылы ағылшын бөлімі ашылып, шет 

елдік студенттерді оқыту Қазақстан Республикасының медициналық 

білім беру стандарттарына сәйкес келетін оқу жоспарына сай 

өткізілетін болды. Оқу-тәрбие жұмысы және оны әдістемелік 

қамтамасыз ету жоғары білімді мамандарды дайындау заманауй талаптарына сай келеді. 

Университет оқытушылары АҚШ, Англия, Жапония, Корея, Израил, Сингапур, Австралия, 

Канада және тағы да басқа бірқатар елдерде біліктіліктерін жетілдіріп, тәжрибе жинақтап, 

қайта даярлау курстарынан өтті.  
40-тан астам оқытушы Семей қаласының «Қайнар» университетін, М.О.Ауезов 

атындағы университетті сырттай бітіріп, ағылшын тілінің оқытушысы мамандығын алып 

шықты.  

Ректордың 26.06.2008жыл № 102 бұйрығы бойынша емдеу ісі, медико-

профилактикалық іс, стоматология, фармация және қоғамдық денсаулық сақтау, мейірбике 

ісі қосылып бір деканат құрылды. 2010-2011оқу жылында деканат кредиттік оқу 

технологиясы (КОЖ), емдеу ісі, стоматология және шет ел бөлімі болып өзгертілді. 2012-

2013 оқу жылында «Емдеу ісі» мамандығының жойылуына байланысты деканат кредиттік 

оқу технологиясы (КОЖ), стоматология және шет ел бөлімі болып өзгертілді.  

2007 жылдан 2018 жылдың наурыз айына дейін кредиттік оқу 

технологиясы (КОЖ), стоматология және шет ел бөлімі деканы А.С. 

Оразалина болды. 2007-2008 жылы шет ел бөлімінің декан 

орынбасары м.ғ.к Олжаева Р.Р. (Биохимия кафедрасы) болды; 2008-

2009 жылы шет ел бөліміне жауапты декан орынбасары әлеуметтік–
гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушысы К.М.Асылбеков 

болды. 2009-2010 оқу жылында шет ел бөлімінің декан орынбасары 

анатомия кафедрасының аға оқытушысы Щетинина Н.В.; 2010-2012 

оқу жылында шет ел бөлімінің декан орынбасары жұқпалы аурулар 

кафедрасының доценті Маукаева С.Б.; 2012-2013 оқу жылында 

шет ел бөлімінің декан орынбасары болып физиологиялық пәндер 

кафедрасының оқытушысы, м.ғ.к Усенова О. А. тағайындалды; 2013-2014 оқу жылында 

шет ел бөлімінің декан орынбасары болып әлеуметтік–гуманитарлық пәндер 

кафедрасының оқытушысы Рымбаева Т.А. қызмет атқарды; 2014-2015 оқу жылында шет 

ел бөліміне жауапты декан орынбасары әлеуметтік–гуманитарлық пәндер кафедрасының 

оқытушысы Бытимбаева Г.М.; в 2015-2016 оқу жылында шет ел бөлімі студенттеріне 

жауапты декан орынбасары ретінде ағылшын тілі кафедрасының оқытушысы Рымбаева 

Р.Д. тағайындалды.  

Ректордың 29.08.2016 жылғы №194-а бұйрығымен «Жалпы медицина», кредиттік 

оқу технологиясы (КОЖ), стоматология және шет ел бөлімі болып біріккен бірыңғай 
құрылымдық бөлім – декан, доцент А.С.Оразалинаның басшылығымен Дипломға дейінгі 

білім беру деканаты құрылды. 2016-2017 оқу жылынан шет ел бөлімі декан орынбасары 

болып аға оқытушы Ковалева Л.В.қызмет атқарып келеді. 2016 жылдың мамыр айында 
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Нуртазина Алма Уахитқызы 

Шет ел бөлімі деканаты ұжымы (2018 жыл) 

 

декан Оразалина А.С. «2nd Gateway Abroad International Education Expo-2016», (Imphal 
Manipur, India) халықаралық білім беру ЭКСПО - 2016 Үндістанның Манипур штатындағы 

Имфал қаласында, шет елде медициналық білім беру мәселесі талқыланған семинарға 

қатысты. Конференция жұмысына Қытай, Непал, Бангладеш, Филиппин медицина жоғары 

оқу орындарының өкілдері, ата -аналар, қоғам қайраткерлері қатысты. Сондай ақ, 2016 

жылы мамыр айында «Қазақстанда медициналық білім беру» деп аталатын Үндістанның 

Раджистан штатының Жайпур қаласында өткен семинарға қатысты.  

2018 жылы наурыз айында шет ел бөлімі жеке құрылым 

ретінде бөлініп шығып, доцент Нуртазина А.У. декан болып 

тағайындалды. Қазіргі таңда, шет ел бөлімі деканаты шет елдік 

студенттер мен «Жалпы медицина» және «Стоматология» 

мамандықтары бойынша ағылшын тілінде білім алып жатқан 

студенттерден құралады.  Нуртазина А.У. медицина 

ғылымдарының кандидаты, доцент. 15 жылдан астам уақыт жалпы 

дәрігердік тәжрибе кафедрасында ағылшын тілінде сабақ берді. 

Жоғары білікті дәрігер, кеңесші терапевт/кардиолог. Көптеген 
халықаралық семинарлар мен конференциялардың қатысушысы. Эпидемиологиядан 

University of London/LSHTM (postgraduate diploma) оқып, эпидемиологиядан Гарвард 

университетінің сертификатының иегері. Терапиялық пәндерден магистрлік және 

докторлық диссертациялар қорғаудағы кафедра ішілік кездесу төрайымы. IFOM жұмысшы 

тобының жетекшісі. 

Шет ел студенттері күрделі жөндеуден өткізілген арнайы жатақханада тұрады. 

Мәдениеттерінің ерекшелігіне сәйкес және ата-аналардың сұрауы бойынша қыздар арнайы 

шығатын есігі бар бөлек қабатта тұрады. Жатақханада ас үй, кір жуатын бөлме, шаштараз, 

жаттығу залы бар. Уиверситеттің әкімшілігі жатақханада тұратын студенттерді үнемі 

бақылауда ұстап отырады. Шет елдік студенттерге сабақ беретін куратор оқытушылар 

және декан орынбасары деканаттың құрған арнайы кестесі арқылы жатақханаға барып 

тұрады. ҚР медициналық жоғары орындарына студенттерді қабылдау саясаты жетілдіруде. 

2017 жылдың тамыз айында декан орынбасары Ковалева Л.В және халықаралық әріптестік 

бөлімінің маманы Шумский Н.A комиссия құрамына еніп, Үндістанға барып 
абитуриенттерге қабылдау сұхбатын жүргізді. Раджистан штатының Жайпур қаласында 

ата-аналармен кездесіп кәсіптік бағдар жұмысы жүргізілді, Үндістанның телеарналарында 

тікелей эфирде сұхбат беріп, Телянгана штатының Хайдерабад қаласында 10 телеарнаға 

арналған прессконференция өтті. Іріктеу 

сұхбаты жалпы білім беру мектептерінің негізгі 

пәндеріне сүйене отырып, ағылшын тілі 

деңгейін анықтау мақсатында ағылшын тілінде 

жүргізілді. Сұхбаттасу абитуриенттің оқуға 

қабілетін, шығармашылық белсенділігін, сыни 

ойлауын, тұлғалық сапасын ашуға бағытталған.  

Шет ел бөлімінің қызметінің ажырамас 

бөлігі Мир Мудасир басқарып келе жатқан 

«Tecas.India» фирмасымен 20жылдан астам 

уақыт табысты қызметтестік болып табылады. 

Фирмамен өзара ынтымақтастықтығы 
арқасында Семей қаласы ММУ 2013 жылдан 

Үнді жоғары оқу орны Ассоциациасының мүшесі болған бұрынғы кеңестік замандағы 

алғашқы жоғарғы оқу орны. Деканат шет ел студенттерінің бейімділігін арттыру 
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мақсатында және ұлттар арасындағы достық қарым-қатынасты нығайту үшін 
университеттің дәстүрін қолдап дамытып, әртүрлі іс-шаралар мен жобаларды іске 

асырады. Деканат Үнді және Пәкістан елдерінің Қазақстандағы елшісімен және ата-

аналармен байланыста болып отырады. Шет ел бөлімінде студенттердің өздері таңдаған 

студенттік өзін-өзі басқару ұйымы жұмыс жасайды. Студенттік өзін-өзі басқару ұйымы 

университеттің және шет ел студенттері жатақханасының ұйымдастыру қызметімен 

айналысып, мәдени шараларды өткізуге көмектеседі. Университет аясындағы «От равного 

к равному» бағдарламасы негізінде «English club» жұмыс жасайды (жоғары курс 

студенттері төменгі курс студенттеріне қажет еткен пәндерінен көмектеседі, ағылшын 

тілін меңгеруге көмектеседі) «Lady club», «Social group» (жоғары курс студенттері төменгі 

курс студенттеріне жаңа ортаға бейімделуге, тұрмыстық мәселелерді шешуге, 

медициналық көмек алуға т.б) көмектесу негізінде құрылған. Пәкістанда, Үндістанда, 

Германияда, АҚШта, Англияда қызмет етіп жатқан бітірушілеріміз туралы шолулар 

дайындаған мамандарымыздың жоғары біліктілігін көрсетеді. Шет ел бөлімі құрылғаннан 

бері 500 дәрігер дайындалып шықты. Қазіргі таңда университетте 700ден астам Үндістан, 

Пәкістан, Қытай, Монғолия, Ресей студенттері білім алуда. Алдыңғы уақытта шет ел 
бөлімінде жақын және алыс шет ел азаматтарын оқыту географиясын одан әрі кеңейту 

жоспарлануда.  

 

ДЕКАНАТ ИНОСТРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Факультет иностранных студентов был открыт в 1995 году впервые среди 

медицинских вузов Казахстана. Первым руководителем был назначен член-корр. АМН, 

доктор медицинских наук, профессор Марат Нукенович Мусин. Заместителем декана с 

2002 года была доцент, кандидат биологических наук Оразалина Айнаш Сапаровна. В 1995 

учебном году обучалось 43 студента из Индии, Пакистана, Палестины, Сирии, Иордании. 

Обучение осуществлялось на русском языке. В 1998 году было открыто английское 

отделение. Обучение иностранных студентов проводится на основе учебного плана, 

соответствующего стандарту медицинского образования в Республике Казахстан. Учебно-

воспитательный процесс и его методическое обеспечение соответствует современным 

требованиям подготовки специалистов с высшим образованием. Преподаватели 
университета прошли и проходят повышение квалификации, переподготовку и стажировку 

в образовательных учреждениях США, Англии, Японии, Кореи, Израиля, Сингапура, 

Австралии, Канады и др. Свыше 40 преподавателей имеют второе высшее образование по 

специальности – преподаватель английского языка (заочно закончили Университет 

«Кайнар», государственный университет им. Ауэзова, государственный педагогический 

институт г. Семей). 

По приказу ректора № 102 от 26.06.2008 года был создан объединенный деканат 

лечебного, медико-профилактического, стоматологического, фармацевтического 

факультетов и факультетов общественного здравоохранения и сестринского дела. В 2010 -

2011 учебном году деканат был переименован в деканат кредитной технологии обучения 

(КТО), лечебного, стоматологического факультетов и иностранного  отделения. В 2012-

2013 учебном году в связи с упразднением специальности «Лечебное дело» деканат 

переименован в деканат кредитной технологии обучения (КТО), стоматологии и 

иностранного отделения. 

С 2007 года по март 2018 деканом факультетов кредитной технологии обучения: 
стоматологического факультетов и иностранного отделения являлась Оразалина А.С. В 

2007-2008 году зам. декана иностранного отделения была к.м.н. Олжаева Р.Р. (кафедра 

биохимии); в 2008-2009 году за работу со студентами иностранного отделения отвечал 



 

97 
 

преподаватель кафедры истории Казахстана Асылбеков К.М.; в 2009-2010 году 
заместителем декана по иностранному отделению была старший преподаватель кафедры 

анатомии Щетинина Н.В.; 2010-2012 годы заместителем декана иностранного отделения 

была доцент кафедры инфекционных болезней Маукаева С.Б.; в 2012-2013 учебном году  

заместителем декана иностранного отделения назначена к.м.н. Усенова О. А. (кафедра 

физиологических дисциплин); в 2013-2014 учебном году заместителем декана 

иностранного отделения назначена Рымбаева Т.А. (кафедра СГД); в 2014-2015 учебном 

году за работу со студентами иностранного отделения отвечала преподаватель кафедры 

СГД Бытимбаева Г.М.; в 2015-2016 уч.году зам.декана была  Рымбаева Р.Д., преподаватель 

английского языка. 

По приказу ректора №194-а от 29.08.2016 года был создан объединенный деканат 

«Общей медицины» и кредитной технологии обучения, стоматологии и иностранного 

отделения в единое структурное подразделение – Деканат додипломного образования во 

главе с деканом, доцентом Оразалиной А.С. С 2016-2017 уч. года заместителем декана 

иностранного отделения является старший преподаватель Ковалева Л.В. В мае 2016 года 

декан Оразалина А.С. приняла участие в семинаре «2nd Gateway Abroad International 
Education Expo-2016», (Imphal Manipur, India), в международном образовательном ЭКСПО 

-2016 в Индии в штате Манипур г. Имфал, где обсуждались вопросы медицинского 

образования за рубежом. В работе конференции приняли участие представители 

медицинских вузов Китая, Непала, Бангладеш, Филиппин, родители, общественные 

деятели. Также в мае 2016 года участвовала в семинаре «Медицинское образование в 

Казахстане» Индия, штат Раджистан, г.Жайпур. 

В марте 2018 года по приказу ректора Деканат иностранного отделения выделен в 

отдельное подразделение во главе в деканом – доцентом Нуртазиной А.У.  В данное время 

деканат иностранного отделения объединяет иностранных студентов и казахстанских 

студентов специальностей «Общая медицина» и «Стоматология», обучающихся на 

английском языке. Нуртазина А.У. кандидат медицинских наук, доцент. Около 15 лет 

преподавала в англоязычных группах на кафедре ОВП. Врач высшей категории, 

консультант терапевт/кардиолог. Участник ряда международных семинаров, конференций. 

Прошла обучение по эпидемиологии University of London/LSHTM (postgraduate diploma), 
имеет сертификаты по эпидемиологии Гарвардского университетов. Председатель МКС по 

защитам магистерских и докторских диссертаций по терапевтическим дисциплинам. 

Руководитель рабочей группы IFOM. 

Для проживания иностранных студентов имеется общежитие, в котором проведен 

капитальный ремонт. В соответствии с особенностями культуры и просьбами родителей 

студентов, девушки проживают на отдельном этаже и имеют отдельный вход. В 

общежитии действует кухня, прачечная, парикмахерская, тренажерный зал. Проживание 

студентов в общежитии, находится под постоянным контролем администрации 

университета. Преподаватели, курирующие группы иностранных студентов, заместитель 

декана посещают общежитие по графику деканата. Совершенствуется политика приема 

иностранных студентов в медицинских ВУЗах РК. В августе 2017 г.была создана выездная 

комиссия в составе заместителя декана Ковалевой Л.В. и специалиста отдела 

международного сотрудничества Шумского Н.A для приема вступительного 

собеседования среди абитуриентов Индии. Проведена профориентационная работа в виде 

встреч с родителями (Жайпур, штат Раджистан), выспупление на 2 телевизионных каналах 
Индии в прямом эфире, прессконференция для 10 каналов в г. Хайдерабад, штат 

Телянгана. Отборочное собеседование проводится на английском языке с целью 

определения уровня владения английским языком, базовых дисциплин в рамках 
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программы общеобразовательной школы. Собеседование направлено на раскрытие 
способности к обучению, творческой активности и критичности мышления, на выявление 

личностных качеств абитуриента. 

Неотъемлемой частью работы деканата иностранного отделения является успешное 

сотрудничество с фирмой «Tecas.India» во главе с Мир Мудасиром в течение более 20 лет. 

Благодаря взаимному сотрудничеству с фирмой, ГМУ г.Семей с 2013 года является членом 

Ассоциации индийских ВУЗов, единственным ВУЗом на постсоветском пространстве. 

Деканат поддерживает и развивает традиции университета, организует различные 

мероприятия и проекты; целью которых является успешная адаптация иностранных 

студентов, укрепление дружеских отношений между народами. Деканат поддерживает 

связь с Посольством Индии и Пакистана в Казахстане, с родителями. На иностранном 

отделении действует Студенческое самоуправление, избираемое студентами. ССУ 

занимается организационной деятельностью в университете и общежитии иностранных 

студентов, оказывает помощь в организации культурно-массовых мероприятий. В  рамках 

университетской программы «От равного к равному» работает «English club» 

(старшекурсники помогают в освоении различных предметов другим студентам, 
оказывают помощь в совершенствовании английского языка), «Lady club», «Social group» 

(созданы из состава старшекурсников с целью оказания помощи первокурсникам в 

процессе адаптации к новым условиям проживания, в решении бытовых проблем, 

медицинского обслуживания). Отзывы о выпускниках, работающих в Пакистане, Индии, 

Германии, США, Англии показывают высокий уровень квалификации подготовленных 

специалистов. За годы существования иностранного отделения было подготовлено более 

500 врачей. В настоящее время в университете обучается более 700 студентов из Индии, 

Пакистана, Китая, Монголии, России, Планируется дальнейшее расширение географии 

обучения граждан из ближнего и дальнего зарубежья на иностранном отделении. 

 

DEAN’S OFFICE OF THE FOREIGN DEPARTMENT 

The faculty of foreign students was opened in 1995 for the first time among medical 

universities in Kazakhstan.  The first dean was appointed Corresponding Member. Academy of 

Medical Sciences, Doctor of Medicine, Professor Marat Nukenovich Mussin. Since 2002, the 
vice-dean was associate professor, Candidate of Biological Sciences, Orazalina Ainash 

Saparovna. In the 1995 academic year, 43 students from India, Pakistan, Palestine, Syria and 

Jordan had been studying at the university. The training was conducted in Russian. In 1998 the 

English department was organized. Foreign students are trained on the basis of a curriculum that 

corresponds to the standard of medical education in the Republic of Kazakhstan. The educational 

process and its methodological support corresponds to the modern requirements of training 

specialists with higher education. Teachers of the University undergo advanced training and 

retraining in educational institutions of the USA, England, Japan, Korea, Israel, Singapore, 

Australia, Canada, etc. Over 40 teachers have a second higher education in the specialty – teacher 

of English (in absentia graduated from the University of Kainar, the State University named after 

Auezov, the State Pedagogical Institute of Semey). 

By order of the rector №102 as of 26.06.2008 the joint dean's office of the medical, 

medical-preventive, stomatology, pharmacy, public health and nursing departments was 

established. In the academic year 2010-2011, the dean's office was renamed into the dean's office 

of credit technology of education (CTE), medical faculty, stomatology and foreign departments. 
In the academic year 2012-2013, in connection with the abolition of the specialties «Medical 

faculty», the dean’s offices have been renamed into the dean's office of credit technology of 

education (CTE), stomatology and foreign department. 
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From 2007 to March 2018, Dean of credit technology of education, stomatology and 
foreign department was Orazalina A.S. In 2007-2008, the vice-dean of the foreign department 

was CMS Olzhaeva R. R. (Department of Biochemistry); in 2008-2009, the teacher of the 

Department of History of Kazakhstan Assylbekov K. M. was responsible for the work with the 

students of the foreign department; in 2009-2010 the vice-dean of the foreign department was the 

senior teacher of the Department of Anatomy Schetinina N. V.; 2010-2012, vice-dean of the 

foreign department was Associate Professor of the Department of Infectious Diseases Maukaeva 

S. B.; in the academic year 2012-2013 the vice-dean of the foreign department was appointed  

CMS Usenova O. A. (Department of Physiological Disciplines); in the academic year 2013-2014  

the vice-dean was Rymbayeva T. A. (Department of Social and Humanitarian Disciplines); in the 

academic year 2014-2015 teacher of Department of Social and Humanitarian Disciplines 

Bytimbayeva G. M. was responsible for the work with the students of the foreign department; in 

the academic year 2015-2016 vice-dean was  Rymbayeva R. D., teacher of English language. 

In 2016 by order of the rector №194-а of 29.08.2016, the joint dean's office of 

undergraduate education was created under the leadership of Dean, Associate Professor Orazalina 

A.S. Since academic year 2016-2017 vice-dean of the foreign department is senior teacher 
Kovaleva L. V. In May 2016 dean Orazalina A. S. took part in the seminar «2nd Gateway Abroad 

International Education Expo-2016», (Imphal Manipur, India), at the International Educational 

Expo 2016 in India, Manipur State, Imphal city, where issues of medical education abroad were 

discussed. The conference was attended by representatives of medical universities in China, 

Nepal, Bangladesh, the Philippines, parents, public figures. Also in May 2016 participated in the 

seminar «Medical Education in Kazakhstan» in India, Rajasthan State, Jaipur city. 

In March 2018, by order of the rector, the dean’s office of the foreign department was 

separated into an other subdivision headed by the dean – Associate professor Nurtazina A. U. At 

present, the dean's office of the foreign branch unites foreign students and Kazakhstan students of 

the specialties «General Medicine» and «Stomatology», studying in English.  Nurtazina A. U. has 

been teaching for about 15 years in English groups at the Department of General Practitioners . 

She is a doctor of the highest category, a consultant therapist/cardiologist. Participated in a 

number of international seminars, conferences. She was trained in epidemiology at the University 

of London/LSHTM (postgraduate diploma), has epidemiology certificates of Harvard and 
Stanford universities. In 2015, she worked as a visiting professor at Nagasaki University. 

Presented reports at the meetings of the European Cardiological Society. Dean is the chairman of 

the interdepartmental meetings for master's and doctoral dissertations on therapeutic subjects and 

the chairman of IFOM working group. 

There is a hostel for foreign students, in which major repairs are carried out. In accordance 

with the peculiarities of culture and the requests of parents of students, the girls live on a separate 

floor and have a separate entrance. The hostel has a kitchen, laundry, hairdresser, gym. 

Accommodation of students in the hostel is under the constant supervision of the university 

administration. Teachers, supervising groups of foreign students, the vice-dean attend the hostel 

on the schedule created by the dean's office. The policy of admission of foreign students in 

medical universities of the Republic of Kazakhstan is being improved.  

In August 2017, a visiting commission was created consisting of vice-dean Kovaleva L.V. 

and the specialist of the international cooperation department Shumsky N. A. to receive an 

introductory interview among Indian enrollees. A professional orientation work was organized in 

the form of meetings with parents (Jaipur, Rajasthan), performance on 2 television channels of 
India live, press conference for 10 channels in Hyderabad, Telangana. Selection interview is 

conducted in English with the purpose of determining the level of English language proficiency, 

basic subjects within the framework of the general school program. The interview is aimed at 
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revealing the ability to learn, creativity and critical thinking, to identify the personal qualities of 
the enrollee. 

An integral part of the dean's office of the foreign department is the successful cooperation 

with the firm «Tecas.India» headed by Mir Mudasir for more than 20 years. Due to mutual 

cooperation with the firm, since 2013 SSMU is the only institution in the post -Soviet space, 

which is a member of the Association of Indian Institutes of Higher Education. The dean's office 

supports and develops the traditions of the university, organizes various events and projects, the 

goal of which is the successful adaptation of foreign students, the strengthening of friendly 

relations between peoples. The deanery maintains contact with the Embassy of India and Pakistan 

in Kazakhstan, with parents of students. 

Student self-government elected by students works on a foreign department. The Student 

self-government is engaged in organizational activities at the university and the hostel of foreign 

students, and assists in the organization of cultural events. Within the framework of the university 

program «From equal to equal», «English club» is working (seniors help in the studying of 

various subjects to other students, help in improving English) , «Lady club», «Social group» (were 

created from seniors to help juniors in the process of adaptation to new living conditions, in 
solving everyday problems, in medical care). Comments on graduates working in Pakistan, India, 

Germany, USA, England show a high level of skills of trained specialists. For the years of 

existence of the foreign department, more than 500 doctors have been trained. Currently, the 

university trains more than 700 students from India, Pakistan, China, Mongolia, Russia. It is 

planned to further expand the geography of training citizens from near and far abroad at the 

foreign department. 

 

ДЕКАНАТ ИНОСТРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Факультет иностранных студентов был открыт в 1995 году впервые среди 

медицинских вузов Казахстана. Первым руководителем был назначен член-корр. АМН, 

доктор медицинских наук, профессор Марат Нукенович Мусин. Заместителем декана с 

2002 года была доцент, кандидат биологических наук Оразалина Айнаш Сапаровна. В 1995 

учебном году обучалось 43 студента из Индии, Пакистана, Палестины, Сирии, Иордании. 

Обучение осуществлялось на русском языке. В 1998 году было открыто английское 
отделение. Обучение иностранных студентов проводится на основе учебного плана, 

соответствующего стандарту медицинского образования в Республике Казахстан. Учебно -

воспитательный процесс и его методическое обеспечение соответствует современным 

требованиям подготовки специалистов с высшим образованием. Преподаватели 

университета прошли и проходят повышение квалификации, переподготовку и стажировку 

в образовательных учреждениях США, Англии, Японии, Кореи, Израиля, Сингапура, 

Австралии, Канады и др. Свыше 40 преподавателей имеют второе высшее образование по 

специальности – преподаватель английского языка (заочно закончили Университет 

«Кайнар», государственный университет им. Ауэзова, государственный педагогический 

институт г. Семей). 

По приказу ректора № 102 от 26.06.2008 года был создан объединенный деканат 

лечебного, медико-профилактического, стоматологического, фармацевтического 

факультетов и факультетов общественного здравоохранения и сестринского дела. В 2010 -

2011 учебном году деканат был переименован в деканат кредитной технологии обучения 

(КТО), лечебного, стоматологического факультетов и иностранного отделения. В 2012 -
2013 учебном году в связи с упразднением специальности «Лечебное дело» деканат 

переименован в деканат кредитной технологии обучения (КТО), стоматологии и 

иностранного отделения. 
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С 2007 года по март 2018 деканом факультетов кредитной технологии обучения: 
стоматологического факультетов и иностранного отделения являлась Оразалина А.С. В 

2007-2008 году зам. декана иностранного отделения была к.м.н. Олжаева Р.Р. (кафедра 

биохимии); в 2008-2009 году за работу со студентами иностранного отделения отвечал 

преподаватель кафедры истории Казахстана Асылбеков К.М.; в 2009-2010 году 

заместителем декана по иностранному отделению была старший преподаватель кафедры 

анатомии Щетинина Н.В.; 2010-2012 годы заместителем декана иностранного отделения 

была доцент кафедры инфекционных болезней Маукаева С.Б.; в 2012-2013 учебном году  

заместителем декана иностранного отделения назначена к.м.н. Усенова О. А. (кафедра 

физиологических дисциплин); в 2013-2014 учебном году заместителем декана 

иностранного отделения назначена Рымбаева Т.А. (кафедра СГД); в 2014 -2015 учебном 

году за работу со студентами иностранного отделения отвечала преподаватель кафедры 

СГД Бытимбаева Г.М.; в 2015-2016 уч.году зам.декана была Рымбаева Р.Д., преподаватель 

английского языка. 

По приказу ректора №194-а от 29.08.2016 года был создан объединенный деканат 

«Общей медицины» и кредитной технологии обучения, стоматологии и иностранного 
отделения в единое структурное подразделение – Деканат додипломного образования во 

главе с деканом, доцентом Оразалиной А.С. С 2016-2017 уч. года заместителем декана 

иностранного отделения является старший преподаватель Ковалева Л.В. В мае 2016 года 

декан Оразалина А.С. приняла участие в семинаре «2nd Gateway Abroad International 

Education Expo-2016», (Imphal Manipur, India), в международном образовательном ЭКСПО 

-2016 в Индии в штате Манипур г. Имфал, где обсуждались вопросы медицинского 

образования за рубежом. В работе конференции приняли участие представители 

медицинских вузов Китая, Непала, Бангладеш, Филиппин, родители, общественные 

деятели. Также в мае 2016 года участвовала в семинаре «Медицинское образование в 

Казахстане» Индия, штат Раджистан, г.Жайпур. 

В марте 2018 года по приказу ректора Деканат иностранного отделения выделен в 

отдельное подразделение во главе в деканом – доцентом Нуртазиной А.У.  В данное время 

деканат иностранного отделения объединяет иностранных студентов и казахстанских 

студентов специальностей «Общая медицина» и «Стоматология», обучающихся на 
английском языке. Нуртазина А.У. кандидат медицинских наук, доцент. Около 15 лет 

преподавала в англоязычных группах на кафедре ОВП. Врач высшей категории, 

консультант терапевт/кардиолог. Участник ряда международных семинаров, конференций. 

Прошла обучение по эпидемиологии University of London/LSHTM (postgraduate diploma), 

имеет сертификаты по эпидемиологии Гарвардского университетов. Председатель МКС по 

защитам магистерских и докторских диссертаций по терапевтическим дисциплинам. 

Руководитель рабочей группы IFOM. 

Для проживания иностранных студентов имеется общежитие, в котором проведен 

капитальный ремонт. В соответствии с особенностями культуры и просьбами родителей 

студентов, девушки проживают на отдельном этаже и имеют отдельный вход. В 

общежитии действует кухня, прачечная, парикмахерская, тренажерный зал. Проживание 

студентов в общежитии, находится под постоянным контролем администрации 

университета. Преподаватели, курирующие группы иностранных студентов, заместитель 

декана посещают общежитие по графику деканата. Совершенствуется политика приема 

иностранных студентов в медицинских ВУЗах РК. В августе 2017 г.была создана выездная 
комиссия в составе заместителя декана Ковалевой Л.В. и специалиста отдела 

международного сотрудничества Шумского Н.A для приема вступительного 

собеседования среди абитуриентов Индии. Проведена профориентационная работа в виде 
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встреч с родителями (Жайпур, штат Раджистан), выспупление на 2 телевизионных каналах 
Индии в прямом эфире, прессконференция для 10 каналов в г. Хайдерабад, штат 

Телянгана. Отборочное собеседование проводится на английском языке с целью 

определения уровня владения английским языком, базовых дисциплин в рамках 

программы общеобразовательной школы. Собеседование направлено на раскрытие 

способности к обучению, творческой активности и критичности мышления, на выявление 

личностных качеств абитуриента. 

Неотъемлемой частью работы деканата иностранного отделения является успешное 

сотрудничество с фирмой «Tecas.India» во главе с Мир Мудасиром в течение более 20  лет. 

Благодаря взаимному сотрудничеству с фирмой, ГМУ г.Семей с 2013 года является членом 

Ассоциации индийских ВУЗов, единственным ВУЗом на постсоветском пространстве. 

Деканат поддерживает и развивает традиции университета, организует различные 

мероприятия и проекты; целью которых является успешная адаптация иностранных 

студентов, укрепление дружеских отношений между народами. Деканат поддерживает 

связь с Посольством Индии и Пакистана в Казахстане, с родителями. На иностранном 

отделении действует Студенческое самоуправление, избираемое студентами. ССУ 
занимается организационной деятельностью в университете и общежитии иностранных 

студентов, оказывает помощь в организации культурно-массовых мероприятий. В  рамках 

университетской программы «От равного к равному» работает «English club» 

(старшекурсники помогают в освоении различных предметов другим студентам, 

оказывают помощь в совершенствовании английского языка), «Lady club», «Social group» 

(созданы из состава старшекурсников с целью оказания помощи первокурсникам в 

процессе адаптации к новым условиям проживания, в решении бытовых проблем, 

медицинского обслуживания). Отзывы о выпускниках, работающих в Пакистане, Индии, 

Германии, США, Англии показывают высокий уровень квалификации подготовленных 

специалистов. За годы существования иностранного отделения было подготовлено более 

500 врачей. В настоящее время в университете обучается более 700 студентов из Индии, 

Пакистана, Китая, Монголии, России,  Планируется дальнейшее расширение географии 

обучения граждан из ближнего и дальнего зарубежья на иностранном отделении. 

 
DEAN’S OFFICE OF THE FOREIGN DEPARTMENT 

The faculty of foreign students was opened in 1995 for the first time among medical 

universities in Kazakhstan.  The first dean was appointed Corresponding Member. Academy of 

Medical Sciences, Doctor of Medicine, Professor Marat Nukenovich Mussin. Since 2002, the 

vice-dean was associate professor, Candidate of Biological Sciences, Orazalina Ainash 

Saparovna. In the 1995 academic year, 43 students from India, Pakistan, Palestine, Syria and 

Jordan had been studying at the university. The training was conducted in Russian. In 1998 the 

English department was organized. Foreign students are trained on the basis of a curriculum that 

corresponds to the standard of medical education in the Republic of Kazakhstan. The educational 

process and its methodological support corresponds to the modern requirements of training 

specialists with higher education. Teachers of the University undergo advanced training and 

retraining in educational institutions of the USA, England, Japan, Korea, Israel, Singapore, 

Australia, Canada, etc. Over 40 teachers have a second higher education in the specialty – teacher 

of English (in absentia graduated from the University of Kainar, the State University named after 

Auezov, the State Pedagogical Institute of Semey). 
By order of the rector №102 as of 26.06.2008 the joint dean's office of the medical, 

medical-preventive, stomatology, pharmacy, public health and nursing departments was 

established. In the academic year 2010-2011, the dean's office was renamed into the dean's office 
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of credit technology of education (CTE), medical faculty, stomatology and foreign departments. 
In the academic year 2012-2013, in connection with the abolition of the specialties «Medical 

faculty», the dean’s offices have been renamed into the dean's office of credit technology of 

education (CTE), stomatology and foreign department. 

From 2007 to March 2018, Dean of credit technology of education, stomatology and 

foreign department was Orazalina A.S. In 2007-2008, the vice-dean of the foreign department 

was CMS Olzhaeva R. R. (Department of Biochemistry); in 2008-2009, the teacher of the 

Department of History of Kazakhstan Assylbekov K. M. was responsible for the work with the 

students of the foreign department; in 2009-2010 the vice-dean of the foreign department was the 

senior teacher of the Department of Anatomy Schetinina N. V.; 2010-2012, vice-dean of the 

foreign department was Associate Professor of the Department of Infectious Diseases Maukaeva 

S. B.; in the academic year 2012-2013 the vice-dean of the foreign department was appointed  

CMS Usenova O. A. (Department of Physiological Disciplines); in the academic year 2013-2014  

the vice-dean was Rymbayeva T. A. (Department of Social and Humanitarian Disciplines); in the 

academic year 2014-2015 teacher of Department of Social and Humanitarian Disciplines 

Bytimbayeva G. M. was responsible for the work with the students of the foreign department; in 
the academic year 2015-2016 vice-dean was  Rymbayeva R. D., teacher of English language. 

In 2016 by order of the rector №194-а of 29.08.2016, the joint dean's office of 

undergraduate education was created under the leadership of Dean, Associate Professor Orazalina 

A.S. Since academic year 2016-2017 vice-dean of the foreign department is senior teacher 

Kovaleva L. V. In May 2016 dean Orazalina A. S. took part in the seminar «2nd Gateway Abroad 

International Education Expo-2016», (Imphal Manipur, India), at the International Educational 

Expo 2016 in India, Manipur State, Imphal city, where issues of medical education abroad were 

discussed. The conference was attended by representatives of medical universities in China, 

Nepal, Bangladesh, the Philippines, parents, public figures. Also in May 2016 participated in the 

seminar «Medical Education in Kazakhstan» in India, Rajasthan State, Jaipur city. 

In March 2018, by order of the rector, the dean’s office of the foreign department was 

separated into an other subdivision headed by the dean – Associate professor Nurtazina A. U. At 

present, the dean's office of the foreign branch unites foreign students and Kazakhstan students of 

the specialties «General Medicine» and «Stomatology», studying in English.  Nurtazina A. U. has 
been teaching for about 15 years in English groups at the Department of General Practitioners. 

She is a doctor of the highest category, a consultant therapist/cardiologist. Participated in a 

number of international seminars, conferences. She was trained in epidemiology at the University 

of London/LSHTM (postgraduate diploma), has epidemiology certificates of Harvard and 

Stanford universities. In 2015, she worked as a visiting professor at Nagasaki University. 

Presented reports at the meetings of the European Cardiological Society. Dean is the chairman of 

the interdepartmental meetings for master's and doctoral dissertations on therapeutic subjects and 

the chairman of IFOM working group. 

There is a hostel for foreign students, in which major repairs are carried out. In accordance 

with the peculiarities of culture and the requests of parents of students, the girls live on a separate 

floor and have a separate entrance. The hostel has a kitchen, laundry, hairdresser, gym. 

Accommodation of students in the hostel is under the constant supervision of the university 

administration. Teachers, supervising groups of foreign students, the vice-dean attend the hostel 

on the schedule created by the dean's office. The policy of admission of foreign students in 

medical universities of the Republic of Kazakhstan is being improved.  
In August 2017, a visiting commission was created consisting of vice-dean Kovaleva L.V. 

and the specialist of the international cooperation department Shumsky N. A. to receive an 

introductory interview among Indian enrollees. A professional orientation work was organized in 
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the form of meetings with parents (Jaipur, Rajasthan), performance on 2 television channels of 
India live, press conference for 10 channels in Hyderabad, Telangana. Selection interview is 

conducted in English with the purpose of determining the level of English language proficiency, 

basic subjects within the framework of the general school program. The interview is aimed at 

revealing the ability to learn, creativity and critical thinking, to identify the personal qualities of 

the enrollee. 

An integral part of the dean's office of the foreign department is the successful cooperation 

with the firm «Tecas.India» headed by Mir Mudasir for more than 20 years. Due to mutual 

cooperation with the firm, since 2013 SSMU is the only institution in the post-Soviet space, 

which is a member of the Association of Indian Institutes of Higher Education. The dean's office 

supports and develops the traditions of the university, organizes various events and projects, the 

goal of which is the successful adaptation of foreign students, the strengthening of friendly 

relations between peoples. The deanery maintains contact with the Embassy of India and Pakistan 

in Kazakhstan, with parents of students. 

Student self-government elected by students works on a foreign department. The Student 

self-government is engaged in organizational activities at the university and the hostel of foreign 
students, and assists in the organization of cultural events. Within the framework of the university 

program «From equal to equal», «English club» is working (seniors help in the studying of 

various subjects to other students, help in improving English) , «Lady club», «Social group» (were 

created from seniors to help juniors in the process of adaptation to new living conditions, in 

solving everyday problems, in medical care). Comments on graduates working in Pakistan, India, 

Germany, USA, England show a high level of skills of trained specialists. For the years of 

existence of the foreign department, more than 500 doctors have been trained. Currently, the 

university trains more than 700 students from India, Pakistan, China, Mongolia, Russia. It is 

planned to further expand the geography of training citizens from near and far abroad at the 

foreign department. 
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ЛАТЫН ТІЛДЕРІ КАФЕДРАСЫ 

Қазақ тілі кафедрасы 1990 жылы ашылды. 2008-ші жылдан бастап кафедраның 

құрамына латын тілі курсы қосылып, кафедра атауы «Қазақ және латын тілдері» болып 

өзгертілді. Қазіргі уақытта кафедра қазақ,латын және кәсіби қазақ тілдерін оқытады.  

Кафедраның алғашқы меңгерушісі ф.ғ.к., доцент М. Имаш 

болды. 2002-2007 жылдар аралығында курсты аға оқытушы Ж.Ж. 

Касенова басқарды. Әр жылдары кафедрада аға оқытушылар К.Қ. 

Тамбетова, Т.Б. Кабышев, А.Ш. Шерубаев, С.Б. Кулуспаева, 

оқытушылар С.И. Кисина, Н.А. Сербурина, А.К. Ахметжанова, Ф.С. 
Ахметов қызмет етті. 

1953 жылы жоғарғы оқу орнықұрылғаннан бастап, латын тілі 

курсы еңгізілді. Курс жұмысының негізгі міндеті – анатомиялық, 

клиникалық және фармацевтикалық терминдерді оқыту. Ұзақ 

жылдар бойы орыс және латын тілі кафедрасын ф.ғ.к. Л.Т. Баженов 

басқарды. Латын тілі курсында аға оқытушы О.А. Мустафинова, 

Т.В. Бакшецкая, оқытушы У.А. Башеева қызмет етті.  

2008-ші жылдан бастап кафедра меңгерушісі қызметін п.ғ.к. Жорокпаева Мейрамгүл 

Досанқызы атқарып келеді. М.Д. Жороқпаева Білім және ғылым министрлігінің құрмет 

грамоталары, алғыс хаттарымен және СММУ 60 жылдық мерейтойына орай «Семей 

медицина университетіне сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісімен марапатталған. Қазіргі 

уақытта кафедра ұжымында қазақ тілінің аға оқытушы Ж.С. Кусаинова, оқытушы Н.М. 

Абешова, А.Ш. Жылкыбаева, Б.А. Жоргатаева, Ш.Б. Кадирсизова латын тілінің аға 

оқытушы М.С. Нургазина, оқытушы Б.Т. Шакирова және лаборант А.Ж. Алиева қызмет 
етуде. 

Кафедра оқытушылары біліктілігін ұдайы арттырады, ашық сабақтар өткізіп, жаңа 

инновациялық әдіс-тәсілдерді қолданады. Әдістемелік жұмыстарға да көп көңіл бөлінеді, 

оқытушылар бірнеше оқу құралдарын баспадан 

шығарған. М.Д. Жорокпаева монография және 

«Қазақ тілі» оқулықтарының авторы. Кафедра 

оқытушылары халықаралық, республикалық және 

облыстық конференцияларға қатысады. 2014-2015 

жылдар аралығында кафедра рейтинг бойынша «Ең 

үздік кафедра» және Н.М. Абешова «Ең үздік 

оқытушы» номинацияларын иеленді. 2017 жылы М.Д. Жорокпаева «Ең үздік ғалым» және 

Н.М. Абешова «Ең үздік ұйымдастырушы» номинациялары иегері болып атанды. Кафедра 

меңгерушісі М.Д Жорокпаева және аға оқытушы М.С. Нургазинаның импакт-фактор 

журналдарында мақалалары жарияланды.  

Кафедра оқытушыларының жетекшілік етуімен жыл сайын «Студенттік ғылым және 

денсаулық» атты ғылыми-практикалық конференцияларда студенттер жүлделі орындарды 

иеленуде. Білімалушылар қазақ тілінен қалалық, облыстық олимпиадаларға қатысып, 

марапаттарға ие болып жүр. Кафедра оқытушылары куратор ретінде әртүрлі тәрбие 

жұмыстарын өткізіп, университеттің қоғамдық жұмыстарында белсенділік танытуда. 

 

КАФЕДРА КАЗАХСКОГО И ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКОВ 

Кафедра казахского языка основана в 1990 году. Начиная с 2008 года к кафедре 
присоединили курс латинского языка с изменением названия кафедры «Казахского и 

латинского языков». В настоящее время на кафедре преподаются предметы: казахский, 

латинский языки и профессиональный казахский язык.  

Кафедра меңгерушісі, п.ғ.к. 

Жороқпаева М.Д. 

Қазақ және латын тілдері кафедрасының ұжымы  
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С момента основания до 2002 года кафедрой заведовал к.ф.н. доцент М. Имаш. С 2002 

по 2007 г. руководила кафедрой старший преподаватель Ж.Ж. Касенова. В разные годы на 

курсе казахского языка работали старшие преподаватели С.Б. Кулуспаева, К.К. Тамбетова, 

Т.Б. Кабышев, А.Ш. Шерубаев, преподаватели А.К. Ахметжанова, С.И. Кисина, Н.А. 

Сербурина, Ф.С. Ахметов. 

Курс латинского языка в медицинском ВУЗе введен с момента основания с 1953 года. 

Главной задачей курса была обучение анатомической, клинической и фармацевтической 

терминологии. Долгие годы кафедрой русского и латинского языка заведовал кандидат 

филологических наук Леонид Тимофеевич Баженов. На курсе латинского языков работали 
старшие преподаватели О.А. Мустафинова, Т.В. Бакшецкая, преподаватель У.А. Башеева.  

С 2008 года по настоящее время кафедрой казахского и латинского языков заведует 

кандидат педагогических наук Жорокпаева Мейрамгуль Досановна. Жорокпаева М.Д. 

награждена Почетными грамотами Министерства образования и науки, благодарственным 

письмом и юбилейной медалью «Семей медицина университетіне сіңірген еңбегі үшін» за 

большой вклад в развитие университета. В настоящее время в коллектив кафедры входят 

старшие преподаватели казахского языка Ж.С.Кусаинова, преподаватели Н.М. Абешова, А.Ш. 

Жылкыбаева, Б.А Жоргатаева, Ш.Б. Кадирсизова, старший преподаватель латинского языка 

М.С. Нургазина, преподаватель латинского языка Б.Т. Шакирова и лаборант А.Ж. Алиева.  

Преподаватели кафедры постоянно повышают квалификацию, проводят открытые 

занятия, используя инновационные технологии. Большое внимание уделяется и 

методической работе, преподавателями изданы учебные пособия. Жорокпаева М.Д. издала 

монографию и учебник «Қазақ тілі». Преподаватели кафедры участвуют в 

международных, республиканских и областных конференциях. По итогам рейтинга 2014 -
2015 года кафедра получила номинацию «Лучшая кафедра» и преподаватель Абешова 

Н.М. «Лучший преподаватель» В 2017 году в номинации «Лучший ученый» признана 

Жорокпаева М.Д и «Лучший организатор» преподаватель Абешова Н.М. Заведующая 

кафедрой Жорокпаева М.Д. и старший преподаватель Нургазина М.С. опубликовали 

статьи с импакт-фактором. Ежегодно студенты под руководством преподавателей 

участвуют в научно-практической студенческой конференции «Студенческая наука и 

здоровье» и занимают призовые места. Студенты университета принимают участие в 

городских, областных олимпиадах по казахскому языку, показывая отличные знания, 

занимают призовые места. Преподаватели кафедры с кураторскими группами проводят 

различные воспитательные мероприятия и активно участвуют в общественной жизни 

университета.  

 

DEPARTMENT OF KAZAKH AND LATIN 

The Kazakh language department was founded in 1990. Since 2008, the course of Latin 

language has been attached to the department and it became known as the Deparment of Kazakh 
and Latin languages. Currently, the department conducts the course of Kazakh, Latin and 

professional Kazakh languages.  

Candidate of philological sciences M. Imash was the first head of the department. From 2002 

to 2007, the department was headed by the senior teacher Z.Z. Kasenova. In different periods, 

senior teachers K.K.Tambetova, T.B. Kabyshev, A.S. Sherubayev, S.B. Kuluspaeva, teachers S.I. 

Kisina, N.A. Serburina, A.K. Akhmetzhanova and F.S. Akhmetov worked at the department. 

The course of the Latin language has been introduced since 1953. The main goal of the course 

was to teach anatomical, clinical and pharmaceutical terminology. For many years, the department 

of Russian and Latin languages was headed by the candidate of philological sciences Leonid 

Timofeevich Bazhenov. Senior teachers O.A. Mustafinova, Т.В. Bakshetskaya and teacher U.A. 

Bacheyeva worked at the course.  
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Since 2008, Candidate of Pedagogical Sciences Meiramgul Dosanovna Zhorokpayeva has 

been the Head of the Department of Kazakh and Latin. She was awarded Diplomas and letters of 

thanks of the Ministry of Education and Science and SSMU 60th anniversary medal for the great 

contribution to the development of the university. Currently, there are following persons who work 

at the department: Z.S. Kusainova, teachers N.M. Abeshova., A.S. Zhylkybaeva, B.A. Zhorgataeva, 

S.B. Kadirsizova, the senior teacher of the Latin language M.S. Nurgazina, teacher of the Latin 

language B.T. Shakirova and laboratory assistant A.Z. Alieva. 

Teachers of the department constantly improve their qualifications, conduct open classes 

using innovative technologies. Much attention is paid to the methodological work. Teachers publish 
manuals. M.D. Zhorokpaeva has published monograph and textbook “Kazakh Tili” (Kazakh 

Language). 

Teachers of the department participate in international, republican and regional conferences. 

According to the results of the 2014-2015 rating, the department became the winner in the 

nomination "Best Department". In 2014-2015 academic year, according to the results of the rating, 

N.M. Abeshova became the winner in the nomination "Best Teacher". In 2017, teacher M.D. 

Zhorokpayeva became the winner in the nomination "The Best Scientist" and N.M. Abeshova in 

the nomination "The best organizer". M.D.Zhorokpayeva and M.S. Nurgazina have published 2 

articles with impact factor.  

Annually, students participate in conferences under the guidance of teachers and are top-

ranked. Students of the University take part in city and regional Olympiads in the Kazakh language 

and demonstrate excellent knowledge. Teachers of the department annually conduct various 

educational activities and actively participate in public life of the university.  

 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ТАРИХЫ ЖӘНЕ  

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ПӘНДЕР КАФЕДРАСЫ 

ӘГП кафедрасының қалыптасу тарихы әр жылдары доцент Фомин, доцент Гайдуков, 

доцент Б.Я. Буков, ф.ғ.к. Л.Ф. Талалаева, ф.ғ.к. А.В. Щепкин, э.ғ.к. И.З. Хайралиев, ф.ғ.к. 

У.К. Альжанова, т.ғ.к. Л.Н. Королева, т.ғ.к. В.П. Гноевых, т.ғ.к. Г.Р. Мусинова басқарған 
философия, саяси экономия, СОКП тарихы сияқты қоғамдық ғылымдар кафедрасының 

қызметімен байланысты. Әр жылдары кафедрада доцент тер В.Д. Лаптухов, А.Л. 

Птушенко, М.Х. Айдарханов, аға оқытушылар В.Ф. Туганбаева, В.И. Бабкин, Н.К. 

Иманалинова, С.Т. Тусупов, С.М. Юрин, Н.М. Яковлева, Г.Д. Суесинова қызмет атқарды. 

Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдары кафедра жаңа бағыт негізінде – қазіргі 

Қазақстанның мәдениеті мен идеологиясы бойынша жұмыс істей бастады. 1999 жылы 

қоғамдық пәндер кафедраларының бірігуінің нәтижесінде кафедра әлеуметтік пәндер 

кафедрасы болып құрылып, оған үш курс кірді: Қазақстан тарихы, философия және 

мәдениеттану, экономикалық теория негіздері және саясаттану. Оны ф.ғ.к., ҚР ЖҒА корр. 

Э.ғ.к. Хайралиев Иманбай 

Закирұлы 
Ф.ғ.к., профессор Альжанова 

Уміт Кәрімқызы 

Дихамбеков Женис Какенович Буланова Роза 

Курмашевна 



 

109 
 

мүшесі Альжанова Умет Каримовна басқарды. 2007 жылдың наурыз айында ӘГП 

кафедрасы екіге бөлінді: «Философия, мәдениеттану және психология» – кафедра 

меңгерушісі ф.ғ.к., профессор У.К. Альжанова және «Қазақстан тарихы мен саясаттану» – 

кафедра меңгерушісі т.ғ.к. Г.М. Сергазина басқарды. 2009 жылдың қыркүйегінде жоғарыда 

көрсетілген кафедралардың бірігуінің нәтижесінде ӘГП кафедрасы қайта құрылды. 

Кафедраны т.ғ.к. Г.М. Сергазина басқарады. 2014 жылы Қазақстан тарихы және 

әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы информатика, биофизика курстары қосылып, 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы және жалпы білім беретін пәндер кафедрасы болып 

өзгертілді.  
Қазіргі уақытта кафедрада 17 оқытушы, атап айтқанда, Г.М. Сергазина – т.ғ.к., 

кафедра меңгерушісі, аға оқытушылар: Г.Ж. Базарбеков, С.А. Купанова, Т.А. Муздыбаева, 

Р.К. Буланова, Ж.К. Дихамбеков, А.Е. Абдуакитова, К.Т. Кусаинова, Л.В. Ковалева; 

оқытушылар Н.Д. Аманбекова, Д.М. Рыманов, Г.Н. Табулдинова, А.Б. Букатаева, Г.К. 

Токабаева, Ә.Д. Ғалымова, М.С. Темирханова. Кафедраның көмекші мамандары, 

зертханашылар: А.К. Камшибаева мен Г.К. Садыкова. Кафедрада оқытылатын пәндер: 

«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы», «Философия», магистранттар үшін негізгі үш 

пәндер, олар: «Психология», «Философия ғылымы мен тарихы», «Биоэтика негіздері». 

Сонымен қатар, кафедрада студенттер үшін элективтік пәндер де оқытылады: Құқық 

негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Мәңгілік ел құндылықтары, 

Денсаулық сақтауды басқару этикасы, Ақпараттық-коммуникативтік технология, 

биофизика, физика, математика, медициналық информатика.  

Кафедра меңгерушісі - Сергазина Гүлжан Мақсутовна, т.ғ.к., 

оның ғылыми зерттеу тақырыбы ядролық сынақ полигонының 
мәселелері тарихын зерттеумен, сонымен қатар, Шығыс 

Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және экологиялық 

дамуымен байланысты (1991-2011 ж.ж.). Г.М. Сергазина 56 

ғылыми еңбектің, оның ішінде 1 монография, 3 оқу құралы және 

саясаттану мен әлеуметтанудан 2 типтік оқу бағдарламаларының 

авторы. 2008 жылы ҚР денсаулық сақтау министрлігінің құрмет 

грамотасымен марапатталса, 2009 жылы «ҚР білім беру 

саласының құрметті қызметкері» деген төсбелгімен марапатталды.  

2006 жылы ф.ғ.к. У.К. Альжанова білім беруді дамытуға 

үлес қосқаны үшін республикалық «Алтын Адам» конкурсының «Жыл оқытушысы» 

номинациясы жеңімпазы атанды. 

Соңғы жылдары магистратураны 

тәмамдағандар: Г.Ж. Базарбеков, С.А. Купанова, 

Н.Д. Аманбекова, Т.А. Муздыбаева, Д.М. 

Рыманов, Г.Н. Табулдинова, А.Е. Абдуакитова, 
К.Т. Кусаинова, Л.В. Ковалева, А.Б. Букатаева, 

Г.К. Токабаева, Ә.Д. Ғалымова, М.С. 

Темирханова.  

Кафедра қызметкерлері қазақ және орыс 

халықтарының рухани мәселелері бойынша 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік 6 конференция дайындалып, конференция 

материалдарында 50-ден астам мақала жарияланды. Кафедрада студенттерге арналған 

ғылыми үйірмелері: «Философия және психология», «Қазақстан тарихы», «Құқық негізі» 

деген атпен жұмыс істейді. 

Кафедра дипломға дейнгі білім беру және дипломнан кейінгі білім беру 

деканаттарымен белсенді қарым-қатынас жасау арқылы қоғамдық-саяси және патриоттық 

2017-2018 оқу жылының кафедра ұжымы 

Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к. 

Сергазина Г.М. 
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іс-шараларды өткізуде, атап айтқанда, Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаевтың жыл 

сайынғы Қазақстан халқына жолдауын түсіндіру жөніндегі және елімізде болып жатқан 

айтулы шараларды ұйымдастыруға белсене ат салысады. Кафедрада төмендегі қоғамдық 

мектептер қызмет атқарады: философия магистрі Д.М. Рыманов ұйымдастарап отырған 

«Басқару мектебі», Г.Н. Табулдинова жетекшілік ететін «Этикет клубы», аға оқытушы 

С.А. Купованың жетекшілігіндегі «Дін мәселесі бойынша жастар комитеті». 

 

КАФЕДРА СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

История становления кафедр СГД связана с деятельностью кафедр общественных наук: 

философии, политической экономии, истории КПСС, которыми разные годы руководили 

доцент Фомин, доцент Гайдуков, доцент Буков Б.Я., к.ф.н. Талалаева Л.Ф., к.ф.н. Щепкин 

А.В., к.э.н. Хайралиев И.З., к.ф.н. Альжанова У.К., к.и.н. Королева Л.Н., д.и.н. Гноевых В.П., 

д.ф.н. Бегалинова К.К. к.и.н. Мусинова Г.Р. В разные годы на кафедре работали доценты 

Лаптухов В.Д., Птушенко А.Л., Айдарханов М.Х., старшие преподаватели Туганбаева В.Ф., 

Бабкин В.И., Иманалинова Н.К., Тусупов С.Т., Юрин С.М., Яковлева Н.М., Суесинова Г.Д. 

С приобретением независимости Казахстана кафедра начала работать в новой 

парадигме, осуществляя идеологию и культуру современного Казахстана. В 1999 году в 

результате объединения кафедр общественных наук была образована кафедра социально -

гуманитарных наук, куда входили три курса: история Казахстана, философия и 

культурология, основы экономической теории и политологии. Ею руководила кандидат 

философских наук доцент, член-корр. АЕН РК Альжанова Умет Каримовна. В марте 2007 

года произошло разделение кафедры СГД на 2 кафедры «Философии, культурологии и 
психологии» - зав. кафедройк.ф.н., профессор Альжанова У.К. и «Истории Казахстана и 

политологии» - зав. кафедрой, к.и.н. Сергазина Г.М. В сентябре 2009года в результате 

объединения вышеуказанных кафедр была снова образована кафедра социально-

гуманитарных дисциплин, которой руководит по настоящее время кандидат исторических 

наук Сергазина Г.М. В 2014 году кафедра истории Казахстана и СГД была объединена с 

курсом информатики, биофизики и переименована кафедрой современной истории 

Казахстана и общебразовательных дисциплин. 

В настоящее время на кафедре работают 17 преподавателей: Сергазина Г.М.- к.и.н., 

заведующая кафедрой, старшие преподаватели: Базарбеков Г.Ж., Купанова С.А., 

Муздыбаева Т.А., Буланова Р.К., Дихамбеков Ж.К., Абдуакитова А.Е., Кусаинова К.Т., 

Ковалева Л.В.; преподаватели Аманбекова Н.Д., Рыманов Д.М., Табулдинова Г.Н., 

Букатаева А. Б., Токабаева Г.К., Ғалымова Ә.Д., Темирханова М.С. Вспомогательный 

персонал кафедры представляет лаборант кафедры Камшибаева А.К. и Садыкова Г.К. На 

кафедре преподают «Современную историю Казахстана», «Философию», Информационно-

коммуникативные технологии, Физика, Математика, 3 основных дисциплины для 
магистрантов, из них «Психология», «История и философия науки», «Основы биоэтики». 

Также на кафедре преподаются элективные дисциплины для студентов: «Основы права и 

антикоррупционной культуры», Ценности Мәңгілік ел, Этика управления в 

здравоохранении, Биофизика, Медицинская информатика.   

Заведующая кафедрой – Сергазина Гульжан Максутовна, кандидат исторических наук, 

тема ее научного исследования связана с изучением проблем истории ядерного полигона, а 

также социально-экономическим, экологическим развитием Восточного Казахстана (1991-

2011гг). Сергазина Г.М. опубликовала более 60 научных трудов, из них 1 монография, 4 

учебных пособия по политологии и социологии, в 2008  году награждена почетной грамотой 

Министерства здравоохранения РК, в 2009 г. награждена знаком «Почетный работник 

образования РК». 
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В 2006 году к.ф.н., член-корр. АЕН РК Альжанова У.К победила вРеспубликанском 

конкурсе «Алтын Адам» в номинации «Преподаватель года» за весомый вклад в развитие 

образования.  

За последние годы закончили магистратуру Базарбеков Г.Ж., Купанова С.А., 

Аманбекова Н.Д., Муздыбаева Т.А., Рыманов Д.М., Табулдинова Г.Н., Абдуакитова А.Е., 

Кусаинова К.Т., Ковалева Л.В., Букатаева А. Б., Токабаева Г.К., Ғалымова Ә.Д., 

Темирханова М.С. Сотрудники кафедры провели 6 международных научно-практических 

конференций по проблемдуховности казахского и русского народов, опубликовали в 

материалах конференции более 50 статей. На кафедре работают студенческие научные 
кружки: «Философии и психологии», «История Казахстана», «Основы права».  

Кафедра активно сотрудничает с деканатами додипломного образования и 

Постдипломного образования в проведении общественно-политических и патриотических 

мероприятий по разъяснению ежегодных Посланий президента РК Назарбаева народу 

Казахстана и др. На базе кафедры работают следующие общественные школы: «Школа 

управления» руководитель магистр философии Рыманов Д.М., «Қыз Жібек» - руководитель 

Табулдинова Г.Н., и «Молодежная организация по религиозным вопросам» - руководитель 

старший преподаватель Купанова С.А. 

 

DEPARTMENT OF MODERN HISTORY OF KAZAKHSTAN 

AND DISCIPLINES OF GENERAL EDUCATION  

The history of formation of the Department of Social and Humanitarian Subjects (SHS) is 
connected with the activity of the departments of social sciences: philosophy, political economy, 
history of, which, in various periods, were led by Associate Professors Fomin, G.E. Gaidukov, 
B.Y. Bukov, PhDs L.F. Talalaeva, A.V. Schepkin, I.Z. Khayraliev, U.K.Alzhanova,candidate of 
historical sciences (c.h.s.) L.N. Koroleva, Doctor of History V.P.Gnogov and candidate of 
historical sciences G.R.Musinova. In different periods, following persons worked at the 
department: Associate professors V.D. Laptukhov, A.L. Ptushenko, M.H. Aidarkhanov, senior 
teachers V.F. Tuganbaeva, V.I. Babkin,N.K. Imanalinova,S.T. Tusupov, S.M. Yurin, N.M. 

Yakovleva and G.D. Susinova. 
After getting Kazakhstan’s independence, the department began to work in a new way, 

implementing the ideology and culture of modern Kazakhstan. In 1999, due to consolidation 
ofpublic science departments, the Department of Social and Human Sciences was established, 
which included three courses: the history of Kazakhstan, philosophy and culture, the basis of 
economic theory and political science. Candidate of Philosophy, Associate Professor, 
Corresponding Member of NSA RK Umet Karimovna Alzhanova headed the department. In 
March 2007, the Department of SHS was divided into 2 departments: Department of Philosophy, 
Culturology and Psychology (Candidate of Philosophy, Culturology and Psychology, Professor 
U.K. Alzhanova – Head of the Department) and Department of History of Kazakhstan and 

Political Science (Candidate of Historical Sciences G.M. Sergazina – Head of the Department). In 
September 2009, due to consolidation of above-mentioned departments, Department of Social 
and Humanitarian Subjects was established. Since 2009, G.M. Sergazina has been working as the 
head of department. In 2014, Department of History of Kazakhstan and SHS was combined with 
the course of informatics and biophysics and renamed as Department of Modern History of 
Kazakhstan Subjects of General Education. 

Today, following persons work at the department: PhD, Head of the Department G.M. 
Sergazina, senior lecturers: G.Z. Bazarbekov, S.A. Kupanova, T.A. Muzdybaeva, R.K. Bulanova, 
Z.K. Dikhambekov, A.E. Abduakitova, K.T. Kusainova, L.V. Kovaleva; teachers N.D. 
Amanbekova, Rymanov D.M, Tabuldinova G.N, Bukataeva A.B, G.K. Tokabaeva, A.D. 

Kalymova and M.S. Temirkhanova. The additional staff of the department is presented by the 
laboratory assistants A.Kamshibaeva and G.K.Sadykova. "Modern history of Kazakhstan", 
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"Philosophy", "Elementary Psychology", and 3 basic disciplines for master’s degree students, 
including "Psychology", "History and Philosophy of Science", "Basics of Bioethics" are taught at 
the department. Elective disciplines for students are also taught at the department: "Fundamentals 
of Law and Anti-Corruption Culture", "Values of Mangilik El", "Ethics of Health Management", 

“Information and communication technologies”, “Biophysics”, “Physics”, 
“Mathematics”and“Medical Informatics”. 

G.M. Sergazina has published 60 scientific works, including 1 monograph, 4 manuals and 2 
standard educational programs on political science and sociology.In 2008, she was awarded 
Certificate of Merit by the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan, in 2009 - badge 
"Honorary Worker of Education of the Republic of Kazakhstan".  

In 2006, U.К.Alzhanova became the winnerof the republican contest "Altyn Adam" in the 
nomination "Teacher of the Year" and was awarded the certificate for the significant contribution 
to the development of education.Over the last years, following persons took master’s degree: G.Z. 
Bazarbekov, S.A. Kupanova, N.D. Amanbekova, T.A. Muzdybayeva, D.M. Rymanov, G.N. 

Tabuldinova, A.E. Abduakitova, K.T. Kusainova, L.V. Kovaleva, A.B. Bukatayeva, G.K. 
Tokabayeva, A.D. Galymova and M.S. Temirkhanova. Staff of the department held 6 
international scientific-practical conferences and published over 50 articles.There are scientific 
clubs “Philosophy and psychology” “History of Kazakhstan” and “Fundamentals of law” at the 
department.  

The department works in close coordination with Dean’s offices of Undergraduate and 
Postgraduate Education and they hold together socio-political and patriotic events aimed at 
explanation of the Annual State of the Nation Address for People of Kazakhstan, etc.Following 
public schools work at the premises of department: “Management School” (Master of Philosophy 
D.M. Rymanov – Head of the School), Kyz Zhybek (G.N. Tabuldinova) and “Youth organization 

for religion matters” (Head teacher S.A. Kupanova). 

 

ОРЫС ЖӘНЕ ШЕТ ТІЛДЕРІ КАФЕДРАСЫ 

Орыс және шет тілдері кафедрасы жоғары оқу орнының 

ашылған күнінен бастап жұмыс жасап келеді. Кафедра тарихы 
1953 жылдан басталады және өзінің даңқты дәстүрі қалыптасқан. 

Семей медициналық институты ашылғаннан бері шет тілдері 
кафедрасы ұйымдастырылып, ағылшын, неміс, француз,орыс 

және латын тілдері бойынша жұмыс жүргізіле бастады. Кафедра 
өзінің қалыптасу кезеңдері барысында түрлі өзгерістерді өткерді.  

Кафедраның алғашқы меңгерушілерінің бірі болған аға 
окытушы Р.Ф. Зайцева (1953-1977 жж.), доцент О.А. Пальгов 

(1977-1979 жж.), доцент Л.Т. Баженов (1979-1992 жж.) 
кафедраның қалыптасып, дамуына айрықша үлестерін қосты. 

Олардың әрқайсысы педагогикалық шеберлікті еркін меңгерген, 
жоғары мамандықты игерген жарқын тұлғалар болды. Одан 

кейінгі жылдары кафедра меңгерушілері болған аға оқытушы О.А. Әділханов (1980-
2009жж.), п.ғ.к., доцент Б.Т.Ақжалов (1992-2013 жж.) кафедра жұмысын одан әрі 

жалғастырды.  
Әр жылдары кафедрада жұмыс істеген Г.И. Бешева, Л.П. Воронина, И.М. Брысина, 

Я.К. Кортунов, В.В. Жарикова, П.С. Оралбаева, Ж.Х. Смағұлова, О.А. Әділханов, Н.И. 
Казарина, М. Василенко, Т.Ф. Ивашина, Р.Ж. Кошкимбаева, У.А. Башеева, Т.В. Макарова, 

Т.Г. Косарева, Т.В. Бакшецкая, О.А. Мұстафинова, Р.Ж. Жанғұлова, Г.Ж. Исмағұлова, Г.К. 
Смағұлова, А.К. Еленова, Т.Я. Лопатина, Р.А. Раисова, Г.Ж. Бабжанова (шет тілдері курсы), 

А.Д. Кутякова, Г.Г. Плотникова, Т.Ф. Ивашина,Т.В. Бакшецкая, О.А. Мұстафинова (латын 
тілі курсы), Р.Б. Энтина, Г.К. Ұлтарақова, Л.Л. Комиссарчук, Ж.Ж. Қасенова, С.Е. 

Орыс және шет тілдері 

кафедрасының меңгерушісі, 

ф.ғ.к. Әлина Г.М. 
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Батырханова, Ш.О. Искакбаева (орыс тілі курсы) сияқты оқытушылар кафедра тарихынан 
ойып орын алады. 

Орал Абдулғалымұлы Әділханов сияқты бүгінгі күнге дейін ұстаздық етіп жүрген 
кафедраның алғашқы оқытушылары – өз ісінің шеберлері. О.А. Әділханов 1964 жылы 

Алматы қаласында шет тілдері институтын бітіріп, 1969 жылы Семей медицина 
институтында ұстаздық жолын бастаған. 1980 жылдан 2009 жылға дейін шет тілдері 

кафедрасының меңгерушісі болған. Ұзақ жылдар бойындағы еселі еңбегі үшін О.А. 
Әділханов ССРО денсаулық сақтау Министрінің алғыс хатымен, ҚР денсаулық сақтау 

Министрлігінің Құрмет грамотасымен, ШҚО әкімінің Құрмет грамотасымен, «ҚР денсаулық 
сақтау ісінің үздігі» төсбелгісімен және «Еңбек ардагері» медалімен марапатталған. Көп 

жылдары медициналық институт қызметкерлерінің, профессор-оқытушылық құрамының 
кәсіподақ комитетін басқарған. 

Бейсенбек Тоқтарбекұлы Ақжаловтың еңбек жолы 1985 жылдан 2013 жылға дейін 
Семей медицина университетімен байланысты. Ол комсомол комитетінің хатшысынан 

бастап, кафедра меңгерушісі болған. 2012 жылы Семей қалалық маслихатының депутаты 
болып сайланды. Қазіргі уақытта Семей қалалық маслихатының хатшысы. Ұзақ жылғы 

жемісті еңбегі үшін Б.Т. Ақжалов мемлекеттік ұйымдардың медальдармен, Құрмет 
грамоталарымен, алғыс хаттарымен, «ҚР білім саласының үздігі» төсбелгісімен 

марапатталған. 
2013 жылдан осы уақытқа дейін орыс және шет тілдері кафедрасының меңгерушісі 

болып қызмет атқарып жүрген Гүлшат Мұратқазықызы Әлина кафедрада қалыптасқан 
жақсы дәстүрлерді жалғастырып келеді. Кафедрада оқу-әдістемелік саласын жетілдіруге, 

ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмыстарын жандандыруға, ұстаздардың өз мамандықтарын 

жетілдіріп, педагогикалық шеберліктерін арттыруға айрыкша көңіл бөлінуде. Қазіргі 
уақытта кафедрада 17 штаттағы оқытушылар мен 2 зертханашы жұмыс жасайды.  

Кафедра қызметкерлері орта мектептердегі жоғары сынып оқушылары мен қаладағы 
жоғары оқу орындарының тіл білімдерінен тыс мамандық студенттерінің арасында 

өткізілетін олимпиада сияқты жоғары деңгейдегі қалалық іс-шаралардың 
ұйымдастырушылары, бастамашылары болып келеді. Кафедра оқытушыларының 

жетекшілігімен жоғары оқу орнының студенттері республикалық, облыстық, қалалық 
конференцияларда неше дүркін жеңімпаз атанып, жүлделі орындарды иеленуде. Кафедрада 

түрлі клубтар мен үйірмелер жұмыс жасайды. Республикалық үш тұғырлы тіл бағдарламасы 
бойынша да үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Кафедра оқытушылары жыл сайын 

қайырлымдылық акцияларына қатысып отырады. 
Кафедрада атқарылып жатқан барлық іс-шаралар бәсекеге қабілетті мамандар 

даярлауға бағытталған. Оқытушылар сабақтарында қазіргі заман талабына сай 
бағдарламаларды, компьютерлік технологияларды жиі пайдаланады, оқытудың 

инновациялық оқу-әдістемелерін қолданады.  
Кафедра құрамы: кафедра меңгерушісі – 

ф.ғ.к. Г.М. Әлина, орыс тілі курсы бойынша оқу 
ісіне жауапты – С.А. Рахымжанова, ағылшын тілі 

курсы бойынша оқу ісіне жауапты – Ж.А. 
Мұхаметжанова. Кафедраның штаттағы 

оқытушылары: О.А. Әділханов, Б.О. 
Оразғалиева, А.Е. Берікханова, Ж.Қ. Жайрбаева, 

Г.А. Жұмаева, Р.Д. Рымбаева, К.С. Төлеубаева, 
Ж.М. Жүнісова, Ж.М. Елеукенова, Л.Е. Матина, 

З.А. Какимова (ағылшын тілі курсы), Г.Б. Егеубаева, Ж.М. Құдайбергенова, Қ.М. 
Белеуханова, М.Т. Есімханова (орыс тілі курсы). 2017-2018 оқу жылында кафедра құрамы 

Орыс және шет тілдері кафедрасының ұжымы (2018) 
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жас оқытушылармен толықты. Кафедра зертханашылары А.О. Есілқанова, А.Ы. 
Қасымханова. 

Орыс және шет тілдері кафедрасында «Ағылшын тілі», «Кәсіби ағылшын тілі», «Орыс 
тілі», «Кәсіби орыс тілі» пәндері оқытылады.  

Кафедра меңгерушісі: филология ғылымдарының кандидаты Гүлшат Мұратқазықызы 
Әлина. 1992 жылы Семей педагогикалық институтының филология факультетін үздік 

бітірді. 1999 жылдың 1 желтоқсанында Абай атындағы Алматы мемлекеттік 
университетінде филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін 

диссертациясын қорғады. Семей қаласының жоғары оқу орындарында факультет деканы, 
кафедра меңгерушісі қызметтерін атқарды. 

Кафедра оқытушылары жемісті еңбектері үшін бірнеше мәрте алғыс хаттармен, мақтау 
қағаздарымен және төсбелгілерімен марапатталған.  

2017 жылы кафедра меңгерушісі Г.М. Әлина «Үздік кафедра меңгерушісі», «Үздік 
тәлімгер» номинацияларының жеңімпазы және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

Министрінің Құрмет грамотасымен марапатталды.  
Сол жылы ағылшын тілі пәнінің оқытушысы А.Е. Берікханова Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым Министрінің алғыс хатымен марапатталды.  
Семей мемлекеттік медицина университетінің жыл сайынғы рейтинг қорытындысы 

бойынша «Үздік оқытушы» номинациясында кафедра оқытушылары С.А. Рахымжанова, Г.Б. 
Егеубаева, Ж.М. Құдайбергенова, Қ.М. Белеуханова, «Үздік куратор» номинациясында С.А. 

Рахымжанова, Г.Б. Егеубаева, Ж.М. Құдайбергенова, Қ.М. Белеуханова, Б.О. Оразғалиева, 
Ж.Қ. Жайрбаева, К.С. Төлеубаева, Ж.М. Елеукенова әр жылдары марапатталған. 

Халықаралық байланыстар: Кафедра шетелдік профессорлар сапарларының 

бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында SES ұйымымен бірлесе жұмыс атқарып, 
ағылшын тілін үйрету әдістемелерін меңгеруде жедел көмектер ұсынып отырады. Осындай 

іскерлік байланыстар нәтижесінде ағылшын тілінің маманы Штотц мырза шет тілі 
мұғалімдерінің біліктілігін арттыруға және университет оқытушыларын IELTS халықаралық 

емтиханын тапсыруға дайындау үшін жыл сайын келіп отырады. 
 

КАФЕДРА РУССКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Кафедра русского и иностранных языков начала работать с первых дней 

существования ВУЗа. История кафедры начинается с 1953 года и имеет славные традиции. 

Когда был открыт Семипалатинский медицинский институт, одной из первых была 

сформирована кафедра иностранных языков, где работа велась по пяти секциям: 

английскому, немецкому, французскому, русскому и латинскому языкам. За годы своего 

существования кафедра подвергалась неоднократным реорганизациям. 

У истоков ее стояли первые заведующие кафедрой старший преподаватель Р.Ф. 
Зайцева (1953-1977 г.г.), доцент О.А. Пальгов (1977-1979 г.г.), доцент Л.Т. Баженов (1979-

1992 г.г.), внесшие огромный вклад в становление и развитие кафедры. Каждый из них был 

яркой, самобытной личностью, обладающей высочайшим профессионализмом и 

педагогическим мастерством. Неоценимый вклад в укрепление кафедры внесли 

заведовавшие в последующие годы старший преподаватель О.А. Адильханов (1980 -2009 

г.г.), к.п.н., доцент Б.Т. Акжалов (1992-2013 г.г.).  

Добрый след в истории кафедры оставили преподаватели, в разные годы трудившиеся 

на кафедре: Бешева Г.И., Воронина Л.П., Брысина И.М., Кортунов Я.К., Жарикова В.В., 

Оралбаева П.С., Смагулова Ж.Х., Адильханов О.А., Казарина Н.И., Василенко М., 

Ивашина Т.Ф., Кошкимбаева Р.Ж., Башеева У.А., Макарова Т.В., Косарева Т. Г., 

Бакшецкая Т.В., Мустафинова О.А., Жангулова Р.Ж., Исмагулова Г.Ж., Смагулова Г.К., 

Еленова А.К., Лопатина Т.Я., Раисова Р.А., Бабжанова Г.Ж. (курс иностранныхязыков), 
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Кутякова А.Д., Плотникова Г.Г., Ивашина Т.Ф, Бакшецкая Т.В., Мустафинова О.А. (курс 

латинского языка), Энтина Р.Б., Ултаракова Г.К., Комиссарчук Л.Л., Касенова Ж.Ж., 

Батырханова С.Е., Искакбаева Ш.О. (курс русского языка). 

В числе первых преподавателей кафедры были такие мастера своего дела, как 

Адильханов О.А., который работает на кафедре и по сегодняшний день. В 1964 году он 

окончил Алматинский институт иностранных языков. Трудовую деятельность в 

Семипалатинском медицинском институте Орал Абдулгалимович начал в 1969 году в 

должности преподавателя. С 1980 года по 2009 год заведовал кафедрой иностранных 

языков. За многолетний труд Адильханов О.А. имеет благодарность Министра 
здравоохранения СССР, награжден Почетными грамотами Министерства Здравоохранения 

РК, Почетной грамотой акима ВКО, Знаком «Отличник здравоохранения РК» и медалью 

«Ветеран Труда». Долгие годы возглавлял профсоюзный комитет профессорско-

преподавательского состава и сотрудников медицинского института. 

С 1985 года по 2013 год с Государственным медицинским университетом г. 

Семейсвязана трудовая деятельность Акжалова Б.Т., в котором он занимал должности от 

секретаря комитета комсомола до заведующего кафедрой. В 2012 году избран депутатом 

маслихата города Семей. В настоящее время является секретарем маслихата города Семей. 

За многолетний и плодотворный труд Акжалов Б.Т. награжден медалями, Почетными 

грамотами и благодарственными письмами государственных органов, нагрудным знаком 

«Почетный работник образования РК». 

В настоящее время на кафедре работают 17 штатных преподавателей и 2 лаборанта. 

Сотрудники кафедры являются инициаторами и организаторами масштабных ВУЗовских и 

городских мероприятий, таких как олимпиада среди учащихся старших классов и 
студентов неязыковых специальностей ВУЗов города. Студенты под руководством 

преподавателей кафедры неоднократно занимали призовые места в студенческих 

конференциях, городских, областных, республиканских конкурсах. На кафедре 

функционируют клубы и кружки. Проводится большая работа в рамках реализации 

республиканской программы триединства языков. Ежегодно ППС кафедры принимает 

участие в благотворительных акциях.  

Вся работа, проводимая кафедрой, направлена на подготовку конкурентоспособных 

специалистов. Преподаватели на занятиях активно используют современные обучающие 

программы и компьютерные технологии, проводят занятия по инновационным методам 

обучения. 

Структура кафедры: заведующий кафедрой – к.ф.н. Алина Г.М., завуч по курсу 

«Русский язык» – Рахымжанова С.А., завуч по курсу «Английский язык» – Мухаметжанова 

Ж.А. Штатные преподаватели кафедры: Адильханов О.А., Оразгалиева Б.О., Берикханова 

А.Е., Жайрбаева Ж.К., Жумаева Г.А., Рымбаева Р.Д., Толеубаева К.С., Жунусова Ж.М., 

Елеукенова Ж.М., Матина Л.Е., Какимова З.А. (курс английского языка), Егеубаева Г.Б., 
Кудайбергенова Ж.М., Белеуханова К.М., Есимханова М.Т. (курс русского языка). В 2017-

2018 учебном году состав кафедры пополнился молодыми преподавателями. Лаборанты – 

Есильканова А.О., Касымханова А.Ы. 

На кафедре русского и иностранных языков занятия проводятся по дисциплинам 

«Английский язык», «Профессиональный английский язык», «Русский язык», 

«Профессиональный русский язык».  

Заведующий кафедрой: С 2013 года по настоящее время кафедрой русского и 

иностранных языков руководит кандидат филологических наук Алина Гульшат 

Муратказыновна. В 1992 году окончила с отличием филологический факультет 

Семипалатинского педагогического института. 1 декабря 1999 года в АГУ имени Абая 

защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. В 
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высших учебных заведениях г. Семей занимала должности декана факультета, 

заведующего кафедрой. 

Плодотворная работа преподавателей кафедры неоднократно отмечалась 

благодарственными письмами, грамотами и нагрудными знаками.  

В 2017 году заведующая кафедрой Г.М. Алина стала победителем в номинации 

«Лучший заведующий теоретической кафедрой», «Лучший наставник», награждена 

Почетной грамотой Министра образования и науки РК. 

В том же году преподаватель английского языка А.Е. Берикханова отмечена 

благодарственным письмом Министра образования и науки РК. 
По итогам ежегодного рейтинга ППС ГМУ г. Семей в номинации «Лучший 

преподаватель» в разные годы были награждены Рахымжанова С.А., Егеубаева Г.Б., 

Кудайбергенова Ж.М., Белеуханова К.М., в номинации «Лучший куратор» – Рахымжанова 

С.А., Егеубаева Г.Б., Кудайбергенова Ж.М., Белеуханова К.М., Оразгалиева Б.О., 

Жайрбаева Ж.К., Толеубаева К.С., Елеукенова Ж.М. 

Международные связи: с целью реализации программы визитинга зарубежных 

профессоров кафедра сотрудничает с организацией SES на предоставление экспертной 

помощи в области методики преподавания английского языка. В рамках данного 

сотрудничества ежегодно приезжает эксперт в области английского языка г-н Штотц с 

целью повышения квалификации преподавателей иностранного языка и подготовке 

преподавателей университета к сдаче международного экзамена IELTS. 

 

DEPARTMENT OF RUSSIAN AND FOREIGN LANGUAGES 

The department of Russian and foreign languages began its work from the very first days of 
the existence of the university. The history of the department began in 1953 and has glorious 
traditions. When Semipalatinsk Medical Institute was opened, the Department of Foreign 
Languages was one of the first ones, where the work was conducted in five sections: English, 
German, French, Russian and Latin. During the years of its existence, the Department was 
subjected to numerous reorganizations. 

First head of the department, senior teacher R.F. Zaitseva (1953-1977), associate professor 
O.A. Palgov (1977-1979), associate professor L.T.Bazhenov (1979-1992) were its founders and 
made a huge contribution to the formation and development of the department. Each of them was a 
bright and original personality, possessing the highest professionalism and pedagogical skills. A 
major role in the strengthening of the department was made by the senior teacher O.A .Adilkhanov 
(1980-2009), associate professor B.T. Akzhalov (1992-2013), who were in charge in the following 
years. 

A good trace in the history of the department was left by teachers who worked at the 
department in different years: G.I. Besheva, L.P. Voronina, I.M. Brysina, Ya. K. Kortunov, V.V. 
Zharikova, P.S. Oralbaeva, Zh.Kh. Smagulova, O.A. Adilkhanov, N.I. Kazarina, M. Vasilenko, 
T.F. Ivashina, R.Zh.Koshkimbaeva, U.A. Basheyeva, T.V. Makarova, T.G. Kosareva, T.V. 
Baksheckaya, O.A. Mustafinova, R.Zh. Zhangulova, G.Zh. Ismagulova, G.K. Smagulova, A.K. 
Elenova, T.Ya. Lopatina, R.A. Raisova, G.Zh. Babzhanova (foreign language course), A.D. 
Kutyakova, G.G. Plotnikova, T.F. Ivashina, T.V. Baksheckaya, O.A. Mustafinova (Latin language 
course), R.B. Entina, G.K. Ultarakova, L.L. Komissarchuk, Zh.Zh. Kasenova, S.E. Batyrkhanova, 
Sh.O. Iskakbaeva (Russian language course). 

O.A. Adilkhanov was one of the first teachers of the department. He works at the department 
by this day. In 1964, he graduated from the Almaty Institute of Foreign Languages. Oral 
Abdulgalimovich began his labor activity at the Semipalatinsk Medical Institute in 1969 as a 
teacher. From 1980 to 2009, he had been in charge of the Department of Foreign Languages. O.A. 
Adilkhanov has following awards for the long service: gratitude by the Ministry of Health of 
USSR, Honorary Diplomas of the Ministry of Health of the RK, Certificate of Honor of the Akim 
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of the East Kazakhstan region, the medal "Veteran of Labor" and the Badge “Excellence Worker of 
Healthcare” of the Republic of Kazakhstan. He was also the Head of Trade  Union Committee for 
many years.  

From 1985 to 2013, the labor activity of B.T. Akzhalov had been connected with the State 
Medical University of Semey where he held positions from trainee to the head of the department. In 
2012, he was elected a deputy of the Maslikhat of the city of Semey. Now he works as a secretary 
of the Maslikhat of Semey. B.T. Akzhalov was awarded medals, diplomas and letters of gratitude 
from state bodies, a badge "Honorary Worker of Education of the Republic of Kazakhstan" for the 
long and fruitful serive. 

Since 2013, the Department of Russian and foreign languages has been headed by the 
candidate of Philology Gulshat Muratkazynovna Alina, who continues the good traditions of the 
Department. Great attention is paid to the development of educational – methodical, research and 
educational work at the Department, improvement of professional level and pedagogical skills of 
teachers. Currently, there are 17 full-time teachers and 2 laboratory assistants at the department. 

Employees of the department are initiators and organizers of large-scale university and city 
events, such as the Olympiad among school students and students of non-linguistic specialties of 
the city's universities. Students under the guidance of teachers of the department repeatedly won 
prizes in student conferences, city, regional and republican competitions. The department has clubs 
and societies. A lot of work is carried out within the framework of the implementation of the 
republican program of Trinity of languages. Annually, the staff of the Department takes part in 
charitable actions. 

All work carried out by the department is aimed at preparing competitive specialists. During 
the classes, teachers actively use modern educational programs and computer technologies, as we ll 
as innovative teaching methods. 

Structure of the department: Head of the department – Candidate of Philology G.M. Alina, 
head teacher at the Russian Language course S.A. Rakhimzhanova, head teacher at the English 
language course Zh.A. Mukhametzhanova and teaching staff.Full-time teachers of the department: 
O.A. Adilkhanov, B.O. Orazgalieva, A.E. Berikhanova, Zh.K.Zhairbaeva, G.A. Zhumaeva, R.D. 
Rymbaeva, K.S. Toleubaeva, Zh.M. Zhunusova, Zh.M. Eleukenova, L.E. Matina, Z.A. Kakimova 
(English language course), G.B. Egeubaeva, Zh.M. Kudaibergenova, K.M. Beleukhanova, M.T. 
Esimkhanova (Russian language course). In 2017-2018 the academic year the staff of the 
department was replenished with young teachers.Labs A.O. Esilkanova, A.Y. Kasymkhanova. 

The department teaches following subjects: "English language", "Professional English", 
"Russian language", "Professional Russian language". 

The head of the department is Gulshat Muratkazynovna Alina, candidate of philological 
sciences. In 1992, she graduated from the Philological Faculty of the Semipalatinsk Pedagogical 
Institute with honours. On December 1, 1999 she defended her thesis for the degree of Candidate of 
Philology in ASU named after Abay. 

Achievements of the department: Teachers of the department are repeatedly awarded letters of 
the thanks and badges.  

In 2017, the head of the department G.M. Alina became the winner in the nomination "The 
Best Head of the Theoretical Department" and "The Best Curator". She was awarded the Certificate 
of Honor by the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. 

In the same year, the teacher of English A.E. Berikhanova was awarded a letter of thanks by 
the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. 

Based on the results of the annual rating of the Staff of the State Medical University of Semey 
in the nomination "The Best Teacher", following teachers of the department were awarded: S.A. 
Rahymzhanova, G.B. Egeubaeva, Zh.M. Kudaibergenova, K.M. Beleukhanova; in the nomination 
"Best curator" – S.A. Rakhymzhanova, G.B. Egeubaeva, Zh.M. Kudaibergenova, K.M. 
Beleukhanova, B.O. Orazgalieva, Zh.K. Zhairbaeva, K.S. Toleubaeva, Zh.M. Eleukenova. 
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International relations: for the purpose of implementing the program of visiting foreign 
professors, the department cooperates with SES organization to provide expert assistance in the 
field of methods of English teaching. Within the framework of this cooperation, Mr. Stotz, an 
expert in the field of English, annually visits our university to improve English skills of teachers 
and prepare for IELTS. 

 
 

 

М.Ғ.Д. ПРОФЕССОР С.О. ТАПБЕРГЕНОВ АТЫНДАҒЫ 

БИОХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ПӘНДЕР КАФЕДРАСЫ 

Институттың алғашқы құрылған жылдарында биохимия, бейорганикалық, 

аналитикалық, органикалық, физикалық және коллоидты химияны оқыту жалпы химия 
кафедрасында жүргізілді, ол Семей медициналық институтының ұйымдастырылу кезеңінде – 

1953 жылы құрылды. 
Кафедраның бірінші меңгерушісі Ленинград Университетінің түлегі Коновалов 

Александр Михайлович болды. 1959-60 жылдары кафедраның бейорганикалық және 
аналитикалық химия (меңгерушісі доцент Коновалов Александр Михайлович) және 

биохимияның, органикалық, физикалық және коллоидты химия (кафедра меңгерушісі доцент 
Русинова Капиталина Ивановна) болып бөлінді. 1963 жылдан 2017 жылға дейінгі кафедра 

меңгерушілері: профессор Долгова Зинаида Яковлевна, доцент Есенгулова Шайзада 
Камзиновна, доцентКаратыш Борис Владимирович, доцент Гавриленко Ирина Владимировна, 

б.ғ.к. Сүлейменова Айнаш Елеусизовна, х.ғ.к. Болысбекова Салтанат Манарбековна, м.ғ.д., 
профессор Тапбергенов Салават Оразович. 2017 жылдың қыркүйек айынан бастап кафедра 

меңгерушісі болып м.ғ.к., профессор РАЕ Смаилова Жанаргуль Қайырғалиқызы 
тағайындалды. 

2017 жылдың қазанында Ғылыми Кеңестің шешімімен кафедраға 
РАЕ академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор 

Тапбергенов Салават Оразовичтің есімі берілді. 
Әр жылдары биохимия кафедрасында Березницкая Л.М., 

Астрожникова Е.В., Басаргина Т.А., доценттер Самойлов П.М., Фирсов 
А.П., ассистенттер Тагильцева Л.П., Пронина Н.М., Крючкова Т.А., 

Бусурманова Б.Т., Топшиноев А.П., Мынжанов М.Р., Килибасова, С.М., 
Кусаева А.С., Каратыш Б.В., Байзаурова Р.О., Жангелова М.Б., Недостоева 

Г.А., Кожабеков Б.Т., Калимулина, С.В. Гурская Н.В., Гавриленко И.В., 
Прозор И. И., Нысамбаева К.С. жұмыс істеді. 

Қазіргі уақытта биохимия және химиялық пәндер кафедрасында 
профессор Тапбергенов С.О., доцент Бекбосынова Р.Б., доцент С.М. 

Болысбекова, доцент міндетін атқарушы Олжаева Р.Р., доцент міндетін 
атқарушы А.Ш. Омарова, оқытушылар - Муртазина Д.Д, Сыдыкова К.Т., Советов Б.С., А.Т. 

Абленова, Г.С. Бабаева, Б.А. Шеризатова сабақ жүргізеді. 
Смаилова Жанаргүл Қайырғалиқызы. Семей қ. Мемлекеттік Медицина Университетінің 

медицинағылымдарының докторы, профессор Тапбергенов Салават Оразовичтің атындағы 

биохимия және химиялық пәндер кафедрасының меңгерушісі, РАЕ профессоры. 
Медициналық білім беруде инновациялық технологияларды қолдану сұрақтары бойынша 

СММА-да; ҚарММА-да, МУА-да оқыды, 2009 жылы АҚШ-та (Флорида штатында) 
медициналық білім беруде симуляциялық технологияларды қолдану бағдарламасы бойынша 

дайындықтан өтті. Ғылыми журналдарда және конференция материалдарында 40-тан астам 
жарияланымдарды жарияланды, 1 авторлық куәліктің иегері. Шығыс Қазақстан облысының, 

Семей қаласы Маслихатының Алғыс хатымен, ҚР ДСМ «Денсаулық сақтау үздігі» төс 
белгісімен, «Семей медицина университетіне сіңірген еңбегі үшін» төс белгісімен 

марапатталды. 

Кафедра меңгерушісі,  

м.ғ.к., РАЕ профессоры 

Смаилова Ж.Қ. 
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Биохимия және химиялық пәндер кафедрасының ұжымы  

Тапбергенов Салават Оразович – медицина ғылымдарының 

докторы, профессор, Еуропа Жаратылыстану ғылымдарының мүшесі, 

Ғылым және білім берудің еңбегі сіңген қайраткері, Ресей 

Жаратылыстану ғылымдарының Академигі, Ғылыми мектептің негізін 

салушы, Семей қ. ММУ еңбегі сіңген профессор. 1965 жылы Семей 

Медицина институтының емдеу факультетін тәмамдады.1966 және 

1969 жылдар аралығында Харьков қаласында аспирантурада оқыды. 

1983 жылы АН Украинада ҒЗИ-ның криобиология және 

криомедицинада «Адам және жануар физиологиясы» тақырыбында 
докторлық диссертация қорғады. Биохимия, медициналық және 

клиникалық биохимия саласының ғылым және педагогика қайраткері. 

Ғылыми зерттеуде кең қолданылатын сукцинатдегидрогеназа, АМФ-

дезаминаза, аденозиндезаминаза және моноаминоксидазаның 

ферменттерінің белсенділігін Тапбергенов С.О. биохимиялық әдіспен 

анықтауды өңдеп және құрастырып, тәжірибеге енгізген. Адрено-

тиреоидті жүйенің қатысуымен жүретін адаптациялық үрдістердің 

теориялық негізін қалыптастырды. Академик Тапбергенов С.О. ТМД 

және Ресей ЖОО оқулық ретінде қолданылатын, Қазақстанда басып 

шығарылған алғашқы «Медициналық биохимия» оқулығының авторы. Алғашқы қазақ 
тіліндегі медициналық ЖОО студенттерге арналған «Медициналық биохимия» оқулығының 

авторы. 2009 жылы отандық ғылымның дамуына ат салысқаны үшін В.И. Вернадскийдің 

алтын медалімен марапатталды. «Адрено-тиреоидті жүйе және стрессорлық әсерге 

адаптация механизмі» ғылыми мектебінің негізін қалаушы ретінде танылды. 2010 жылдары 

Ресей Жаратылыстану Академиясында «Клинико-биохимиялық анализ интерпретациясы» 

оқулығы оқу-әдістемелік саласының ең үздік басылымы болып, Бүкілресейлік Көрме 

Лауреаты Дипломымен марапатталды. 

2013 жылы Ресей Жаратылыстану Академиясы әлемдік масштабта ғылым мен білімнің 
дамуына ат салысқаны үшін «Labore et scientia» орденмен марапатталды. Европа бизнес 

ассамблеясының Сократ комитеті қаулысымен «The Name in Science» беделді титулберілді. 
«Отандық ғылымның алтын қоры» атты Ресейдің Жаратылыстану Академиясының ұлттық 

бағдарламасы аясында және «Еуропалық ғылыми-өнеркәсіптік консорциумы» атты 
марапаттау комиссиясының шешіміне сәйкес 2015 жылы «Ғылымға және ағарту ісіне 

қызмет еткені үшін» атты Ұлы Екатерина орденімен, «Ғылыми жеңістері мен қызметі үшін» 
атты Ұлы Александр орденімен, «Рrimus interpares (қатарластар арасындағы көшбасшы)» 

атты орденмен марапатталды. Семей қаласының Мемлекеттік медициналық университетінің 
ғылыми Кеңесінің 2016 жылғы шешімі бойынша ғылыми-педагогикалық жұмыстарының 

ерекше еңбегін бағалап «Еңбегі сіңген профессор» құрметті атағы берілді. 
Кафедра "ССЯП аумағында тұратын 

халықтардың денсаулық жағдайлары" 
тақырыбындағы Семей полигонындағы ядролық 

жарылыстың адам және жануарлар ағзасына 
тигізген зардаптары және жедел жағдайлардағы 

алмасу үрдістерінің гормональді реттелу 
механизмдері бойынша жұмыстарды 

жалғастыруда.  
Кафедрада жүргізілетін зерттеулердің негізгі 

бағыттары мыналар: «Имунитет, клетканың 
биоэнергетикалық реттелу механизміндегі адрено 

- тиреоидтік жүйе және радиациялық период 

Медицина ғылымдарының 

докторы, профессор, 
Еуропа Жаратылыстану 

ғылымдарының мүшесі, 

Ғылым және білім берудің 

еңбег і сіңген қайраткері, 

Ресей Жаратылыстану 
ғылымдарының Академигі, 

Ғылыми мектептің нег ізін 

салушы 
Тапбергенов С.О.  
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кезіндегі стрестік әсерлерге ағзаның бейімделу процесі» және Иммунитет бұзылулары 
кезіндегі энзимдік диагностика және бейімделу механизмінің бұзылуларын қалпына келтіру 

тәсілдері». Осы тақырыптар бойынша докторлық диссертация және 2 кандидаттық 
диссертациялар қорғалды. Кафедрада патентті жұмыстар және авторлық куәлікке және 18 

рационалды ұсыныстар бар. 
2009 жылдың мамыр айында Ресей Жаратылыстану Академиясының Президиумының 

шешімі бойынша Семей қаласының Мемлекеттік медициналық университетінің биохимия 
кафедрасы «Золотая кафедра России» атағына ие болды және № 00438 дипломымен 

марапатталды. 
Кафедрада Біріккен оқу-ғылыми зертхананың биохимиялық бөлімі жұмыс істейді. Ол 

автоматтандырылған биохимиялық анализатор және гематологиялық анализатор, 
ақуыздардың электрофорезіне арналған қондырғы және Гельдок сияқты заманауи 

құралдармен жабдықталған.  
TBL, интеграцияланған дәрістер және сабақтар тәрізді инновациялық оқыту әдістері 

кеңінен қолданылады. 15-тен астам оқу-әдістемелік құралдар, оқулықтар және 
монографиялар дайындалып, басып шығарылды. 

Кафедра мүшелері бірнеше рет халық депутаттарының қалалық, аудандық Кеңестеріне, 
ҚР Парламентіне депутаттыққа сайланды, деканатта қызмет етті, Қазақстан Республикасы 

«Невада-Семей» қоғамдық-саяси қозғалысын ұйымдастырып, үлкен жұмыс атқарды.  
Кафедра Украина (Харьков, Киев), Белоруссия (Минск, Гродно), Ресей (Москва, Санкт-

Петербург), Польша жоғары оқу орындарымен ғылыми және достық қарым-қатынаста. 
«Студенттен – студентке» бағдарламасы бойынша «Химия», «Медициналық 

биохимия» пәндерінен қосымша сабақтар жүргізіледі. 2016 жылдан бастап кафедрада 

оқушылар үшін химия пәнінен қалалық олимпиада, 2-курс студенттері үшін биохимиядан 
пәндік олимпиадалар өткізіледі. 

 
КАФЕДРА БИОХИМИИ И ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

ИМЕНИ Д.М.Н., ПРОФЕССОРА ТАПБЕРГЕНОВА С.О. 

Первые годы становления института преподавание биохимии, неорганической, 

аналитической, органической, физической и коллоидной химии велось на кафедре общей 
химии, которая была организована в год организации Семипалатинского медицинского 

института – в 1953 году. Её первым заведующим был Коновалов Александр Михайлович, 
выпускник Ленинградского Университета. В 1959-60 году произошло разделение кафедры 

на кафедру неорганической и аналитической химии (заведующий кафедрой доцент 
Коновалов Александр Михайлович) и на кафедру биохимии с курсом органической, 

физической и коллоидной химии (заведующий кафедрой доцент Русинова Капитолина 
Ивановна). С 1963 по 2017 годы кафедрой заведовали: профессор Долгова Зинаида 

Яковлевна, доцент Есенгулова Шайзада Камзиновна, доцент Каратыш Борис Владимирович, 
доцент Гавриленко Ирина Владимировна, к.б.н. Сулейменова Айнаш Елеусизовна, к.х.н. 

Болысбекова Салтанат Манарбековна, д.м.н., профессор Тапбергенов Салават Оразович. С 
сентября 2017 года заведующей кафедрой биохимии и химических дисциплин является 

к.м.н., профессор РАЕ Смаилова Жанаргуль Кайыргалиевна. 
Решением Ученого Совета в октябре 2017 года кафедре присвоено имя  Заслуженного 

профессора ГМУ г. Семей, Академика Российской Академии Естествознания, доктора 
медицинских наук, профессора, Заслуженного деятеля науки и образования, 

Действительного члена Европейской Академии Естествознания Тапбергенова С.О. 
В разные годы на кафедре биохимии работали Березницкая Л.М., Астрожникова Е.В., 

Басаргина Т.А., доценты Самойлов П.М., Фирсов А.П., ассистенты Тагильцева Л.П., 
Пронина Н.М., Крючкова Т.А., Бусурманова Б.Т., Топшиноев А.П., Мынжанов М.Р., 

Килибасова, С.М., Кусаева А.С., Каратыш Б.В., Байзаурова Р.О., Жангелова М.Б., 
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Недостоева Г.А., Кожабеков Б.Т., Калимулина, С.В. Гурская Н.В., Гавриленко И.В., Прозор 
И. И., Нысамбаева К.С. 

Смаилова Жанаргуль Кайыргалиевна – заведующая кафедрой, к.м.н., профессор РАЕ. 
Обучалась по вопросам медицинского образования на базе ГМУ г.Семей, КарГМУ, МУА, 

прошла подготовку в США (штат Флорида). Имеет более 40 публикаций в научных 
журналах и материалах конференций, обладатель 1 авторского свидетельства. Награждена 

Благодарственным письмом Маслихата г. Семей ВКО, нагрудным знаком МЗ РК «Отличник 
здравоохранения», нагрудным знаком «Семей медицина университетіне сіңірген еңбегі 

үшін».  
Тапбергенов Салават Оразович – доктор медицинских наук, профессор, Академик 

Российской Академии Естествознания, член Европейской Академии Естествознания, 
Заслуженный Деятель Науки и Образования, Основатель Научной Школы. Родился 22 июня 

1941 года в г. Алма-Ата. В 1965 году закончил лечебный факультет Семипалатинского 
медицинского института. В период с 1966 по 1969 год обучался в аспирантуре в г. Харькове. 

В 1983 году в НИИ криобиологии и криомедицины АН Украины, защитил докторскую 
диссертации по специальности «Физиология человека и животных». Область научной и 

педагогической деятельности: биохимия, медицинская и клиническая биохимия. 
Тапбергеновым С.О. разработаны и внедрены в практику биохимические методы 

определения активности ферментов: сукцинатдегидрогеназа, АМФ-дезаминаза, 
аденозиндезаминаза и моноаминоксидаза, широко используемые в научных исследованиях. 

Разработаны теоретические основы формирования адаптационных процессов с участием 
адрено-тиреоидной системы. Академик Тапбергенов С.О. является автором первого в 

Казахстане учебника «Медицинская биохимия» (Астана, 2001), используемого в качестве 

учебника в ВУЗах России и странах СНГ. Автор первого на казахском языке учебника для 
студентов медицинских ВУЗов «Медициналык биохимия». В 2009 году за успехи в развитии 

отечественной науки награжден золотой медалью В.И. Вернадского. Признан как 
Основатель научной школы «Адрено-тиреоидная система и механизмы адаптации к 

стрессорным воздействиям»  
В 2010 году на конкурсе при Российской Академии Естествознания «Золотой фонд 

отечественной науки» руководство для врачей С.О. Тапбергенова «Интерпретация клинико-
биохимических анализов» признано лучшим учебно-методическим изданием в отрасли c 

вручением Диплома Лауреата Всероссийской Выставки. В 2013 году Российской Академией 
Естествознания за признанный мировым сообществом вклад в науку и образование, 

награжден орденом «LABOREETSCIENTIA». Решением Сократовского комитета 
Европейской бизнес ассамблеи (Europe Business Assembly, Е.В.А., Oxford, UK), 

Тапбергенову С.О. присвоен почётный титул «The Name in Science» в области научных 
исследований с вручением Ордена на голубой ленте. Его имя, как ученого с мировым 

именем, включено в официальный реестр обладателей международного звания в области 
научных исследований «The Name in Science» по версии Е.В.А. 

Профессор Тапбергенов С.О в 2015 году награжден орденом Екатерины Великой «За 
служение науке и просвещению», Орденом Александра Великого «За научные победы и 

свершения», орденом «Рrimusinterpares (первый среди равных)».  
Решением Ученого Совета Медицинского Университета в 2016 году академику 

Российской Академии Естествознания, доктору медицинских наук, профессору 
Тапбергенову Салавата Оразовичу за особые заслуги научно–педагогической работы 

присуждено почетное звание «Заслуженный профессор». 
Кафедра продолжает работу по изучению механизмов гормональной регуляции 

обменных процессов при экстремальных состояниях и последствий ядерных взрывов на 
Семипалатинском полигоне на организм человека и животных по тематике: "Состояние 

здоровья населения, проживающего в районе СЯП". Основными направлениями 

http://rae.ru/ru/awards/CatherineGreat.html
http://rae.ru/ru/awards/CatherineGreat.html
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исследований, проводимых на кафедре, является: «Адрено-тиреоидная система в регуляции 
биоэнергетических механизмов клетки, иммунитета и процессов адаптации организма к 

стрессорным воздействиям в пострадиационный период» и «Способы восстановления 
нарушений механизмов адаптации и энзимная диагностика нарушений иммунитета», грант 

фонда науки АН РК. По данной тематике защищены докторская диссертация и 2 
кандидатские диссертации. Кафедра имеет патент и авторское свидетельство на изобретение 

и 18 рацпредложений. В мае 2009 года Решением Президиума Академии Естествознания 
России кафедра биохимии Семипалатинского медицинского Университета удостоена 

почетного звания «Золотая кафедра России» с вручением диплома № 00438 . 
На кафедре функционирует биохимический отдел Обьединенной учебно-научной 

лаборатории, оснащенный современным оборудованием и приборами, такими как 
автоматический биохимический и гематологический анализаторы, аппарат для 

электрофореза белков и Гельдок.  
Активно применяются инновационные методы обучения и преподавания, такие как 

TBL, интегрированные лекции и занятия. Подготовлены и изданы более 15 учебно-
методических пособий, учебников и монографий.  

Все годы сотрудники кафедры принимают активное участие в общественной жизни 
института и академии, города и республики. Неоднократно члены кафедры избирались 

депутатами городского, районного Совета народных депутатов, избирались в Парламент РК, 
работали в деканате, организовывали и вели большую работу в общественно-политических 

движении «Невада-Семипалатинск» Республики Казахстан. 
Кафедра имеет научные и дружеские связи с ВУЗами Украины (Харьков, Киев) 

Белоруссии (Минск, Гродно) и России (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград), Польши.  

На кафедре проводятся дополнительное обучение по дисциплинам «Химия», 
«Медицинская биохимия» по программе «От студента к студенту». С 2016 года на кафедре 

проводятся городская олимпиада по химии для школьников, предметные олимпиады по 
биохимии для студентов 2 курса. 

 

THE DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY AND CHEMISTRY NAMED AFTER 

DOCTOR HABILITATED, PROFESSOR S. O. TAPBERGENOV 

During the institute fledging years, biochemistry, inorganic, analytical, organic, physical and 
colloidal chemistry had been taught by the Department of General Chemistry, which was established 
in 1953. Its first head was graduate of Leningrad University Alexander Konovalov.  

In 1959-60th, the department was divided into the Department of Inorganic and Analytical 
Chemistry (Head of the Department Associate Professor Alexander Konovalov) and the Department 
of Biochemistry with the course of Organic, Physical and Colloidal Chemistry (Head of the 
Department Associate Professor Kapitolina Ivanovna Rusinova). From 1963 to 2017, the department 
had been headed by: Professor Zinaida Yakovlevna Dolgova, Associate Professor Shaizada 
Kamzinovna Yesengulova, Associate Professor Boris Vladimirovich Karatysh, Associate Professor 
Irina Vladimirovna Gavrilenko, Ph.D. Ainash Eleusizovna Suleimenova, Associate Professor 
Saltanat Manarbekovna Bolysbekova, MD, Professor Salavat Orazovich Tapbergenov. Since 
September 2017, Candidate of Medical Sciences, Professor of the Russian Academy of Natural 
Sciences Zhanargul Kaiyrgalievna Smailova has been working as the head of the Department of 
Biochemistry and Chemistry.  

By the decision of the Academic Council on October 2017, the department was given the name 
of Honored Professor of Semey Medical University, Academician of the Russian Academy of 
Natural Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, Honored Worker of Science and Education, 
Full Member of the European Academy of Natural Sciences Salavat Orazovich Tapbergenov. 

In different years, following persons worked at the Department of Biochemistry: L.M. 
Bereznitskaya, E.V. Astrozhnikova, T.A. Basargina, associate professors P.M. Samoilov, A.P. 
Firsov, assistants L.P. Tagiltseva, N.M. Pronina, T.A. Kryuchkova, B.T. Busurmanova, A.P. 
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Topshinoyev, M.R. Mynzhanov, S.M. Kilibasova, A.S. Kusaeva, B.V. Karatish, R.O. Baizaurova, 
M.B. Zhangelova, G.A. Nedostoyeva, B.T. Kozhabekov, S.V. Kalimulina, N.V. Gurskaya, I.V. 
Gavrilenko, I.I. Prozor, K.S. Nysambaeva  

Today, following persons work at the Department of Biochemistry and Chemistry: Professor S. 
Tapbergenov, Candidate of Medical Sciences, Professor of RANS Zhanargul Kaiyrgalievna 
Smailova, Associate Professor S.M. Bolysbekova, Associate Professor R.B. Bekbosynova, Candidate 
of Biological Sciences R.R. Olzhayeva, Ph.D. A.S. Omarova, teachers D.D. Murtazina, K.T. 
Sydykova, B.S. Sovetov, A.T. Ablenova, G.S. Babayeva, B.A. Sherizatova. 

Zhanargul Kaiyrgaliyevna Smailova- Candidate of Medical Sciences, Professor of the Russian 
Academy of Natural Sciences, Head of the Department of Biochemistry and Chemistry named after 
Doctor Habilitated, Professor S. O. Tapbergenov of Semey State Medical University. 

She received advanced training in the field of use of medical education innovative technologies 
at Semey State Medical University, KarGMU, AMU and in the USA (Florida). She has published 
over 40 articles in scientific journals and conference materials. She is the holder of 1 copyright 
certificate. She was awarded Letter of thanks by the Maslikhat of Semey city of the East Kazakhstan 
region, lapel pin by the Ministry of Health of the RK “Excellent Worker of Healthcare” and 
“Семеймедицинауниверситетінесіңіргенеңбегіүшін". 

Salavat Orazovich Tapbergenov – Doctor Habilitated, Professor, Academician of the Russian 
Academy of Natural Sciences, member of the European Academy of Natural Sciences, Honored 
Worker of Science and Education, Founder of the Scientific School. He was born on June 22, 1941 in 
the city of Alma-Ata. In 1965, he graduated from the medical faculty of the Semipalatinsk Medical 
Institute. In the period from 1966 to 1969, he studied at graduate school in Kharkov. In 1983, in the 
Institute of Cryobiology and Cryomedicine of the Academy of Sciences of Ukraine, he defended his 
doctoral dissertation on the specialty "Physiology of Man and Animals". Area of scientific and 
pedagogical activity: biochemistry, medical and clinical biochemistry. S.O. Tapbergenov developed 
and introduced into practice biochemical methods for determining the activity of enzymes: succinate 
dehydrogenase, AMP-deaminase, adenosine deaminase and monoamine oxidase, widely used in 
scientific research. Theoretical bases of formation of adaptive processes with participation of adreno-
thyroid system are developed. 

Academician S.O. Tapbergenov is the author of the first in Kazakhstan textbook "Medical 
Biochemistry" (Astana, 2001), which is used as a textbook at the universities of Russia and CIS 
countries. His is also an author of the first Kazakh language textbook for students of medical high 
schools "Медициналық биохимия". In 2009, he was awarded V.I. Vernadsky Gold Medal for the 
great contribution in the development of domestic science. He was recognized as the founder of the 
scientific school "Adreno-thyroid system and mechanisms of adaptation to stressful effects". 

In 2010, within the competition under the Russian Academy of Natural Sciences "The Golden 
Fund of Russian Science" a guide for doctors by S.O. Tapbergenov "Interpretation of clinical and 
biochemical analyzes" was recognized as the best educational and methodical publication in this field 
and he was awarded the Diploma of the Laureate of the All-Russian Exhibition. In 2013, was 
awarded the Order "Labore et scientia" by the Russian Academy of Natural Sciences for the 
internationally recognized contribution to science and education. By the decision of the Socratic 
Committee of the European Business Assembly (Europe Business Assembly, EBA, Oxford, UK), 
Tapbergenov S.O. was awarded the honorary title "The Name in Science" in the field of scientific 
research with awarding the blue line order.  

In 2015, Professor Tapbergenov was awarded the Order of Catherine the Great "For Service to 
Science and Education"; the Order of Alexander the Great "For scientific wins and developments"; 
the Order of Primusinterpares (first among equals).  

In 2016, by the decision of the Academic Council of the Medical University, the Academician 
of the Russian Academy of Natural Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor Salavat 
Orazovich Tupbergenov was awarded the honorary title "Professor Emeritus" for the special merits in 
the field of scientific and pedagogical work.  
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The department continues to study the mechanisms of hormonal regulation of metabolic 
processes under extreme conditions and consequences of nuclear explosions at the Semipalatinsk 
nuclear test site on the human and animal organism: "Health status of the population living in the 
SNTS area". The main areas of research conducted at the department are: "Adreno-thyroid system in 
the regulation of bioenergetic mechanisms of the cell, immunity and adaptation processes of the 
organism to stress effects in the post radiation period" and "Methods of rehabilitation of adaptation 
mechanisms and enzyme diagnostics of immunity disorders" (grant by the Science Foundation of the 
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan). One doctoral and 2 candidate’s dissertations 
were protected on this topic. The department has a patent and an author's certificate for an invention 
and 18 rational proposals. In May 2009, by the decision of the Presidium of the Academy of Natural 
History of Russia, the Department of Biochemistry of the Semey State Medical University was 
awarded the honorary title "Golden Department of Russia" and diploma.  

The department has a biochemical office of the Joint Educational and Scientific Laboratory 
equipped with up-to-date equipment and instruments, such as automatic biochemical and 
hematological analyzers, device for protein electrophoresis and Geldok. 

Innovative training and teaching methods, such as TBL and integrated lectures and classes are 
actively used. More than 15 teaching aids, textbooks and monographs have been prepared and 
published.  

All the staff of the department take an active part in the social life of the university, the city and 
the republic. Repeatedly the members of the department were elected as the deputies of the city, 
regional Council of People's Deputies, elected to the Parliament of the Republic of Kazakhstan, 
worked in the dean's offices, organized and conducted a great work in the social and political 
movement "Nevada-Semipalatinsk" of the Republic of Kazakhstan. 

The department has scientific and friendly relations with the universities of Ukraine (Kharkov, 
Kiev), Belarus (Minsk, Grodno), Russia (Moscow, St. Petersburg, Volgograd) and Poland. 

At the department, additional training is provided on the disciplines "Chemistry", "Medical 
Biochemistry" under the program "From student to student". Since 2016, the department hold city 
Olympiad in chemistry for pupils, subject Olympiads in biochemistry for second-year students. 

 

ФАРМАКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ДӘЛЕЛДІ МЕДИЦИНА КАФЕДРАСЫ 

Фармакология кафедрасы Семей мемлекеттік медицина институтында 1955-1956 оқу 
жылдары ашылды (Гребнева Л.А, А.А.Алтымышев кейін атақты ғалымдар, медицина 
ғылымдарының докторлары, профессорлары, Қырғыз ғылыми Академиясының 
академиктері атанған). 1962 жылдан бастап кафедраны м.ғ.к., доцент К.О. Оралбаев, 1971 
жылдан бастап – м.ғ.д., профессор М.Д. Гаевый басқарды. Олардың жетекшілігімен бірнеше 
диссертациялар қорғалды, негізгі бағыттары ми қанайналымының фармакологиясын зерттеу 
болды. 1975 жылдан 1979 жылға дейін кафедраны м.ғ.к., доцент Е.О. Омарханов, 1979 
жылдан 1980 жыл аралығында С.П. Трофименко басқарды. 

1980-2015 жылдар аралығында Семей қаласының ММУ фармакология кафедрасын 
м.ғ.д., профессор, ҚР медициналық ғылым Академиясының корреспондент-мүшесі Мусин 
Марат Нукенұлы басқарды. 1975 жылы Киев қаласында «Фармакологическое изучение 
полифенольного препарата, полученного из мяты перечной» тақырыбында кандидаттық 
диссертациясын, 1993 жылы Мәскеу қаласында КСРО МҒА фармакология институтының 
базасында «Фармакологическое изучение противоаритмических свойств нового класса 
соединений – 1,2-замещенных пирролов» тақырыбында докторлық диссертациясын 
қорғады. Мусин М.Н. жетекшілігімен 2 докторлық және 5 кандидаттық диссертациялар 
қорғалды. Қазақ тіліндегі фармакология бойынша кітаптардың авторы.  

2013 жылдан бастап Рэдинг қ. (Ұлыбритания) университетінің Фармация мектебімен 
бірлесіп «Изучение глазных лекарственных форм с использованием мукоадгезивных 
полимеров неионной природы» атты ғылыми жобаны жүзеге асырды.  

Клиникалық фармакология және клиникалық лабораторлы диагностика кафедрасы 
1989 жылы ашылды. Алғаш негізін қалап, кафедра меңгерушісі болған м.ғ.д., профессор 
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Жангелова Майра Бельгибаевна. СММИ емдеу факультетін 1964 жылы бітірген. СММИ 
биохимия кафедрасында ассистент, Харьков медициналық институтының биохимия 
кафедрасының аспиранты (1966-1968 ж.ж.), ассистент, доцент, профессор. Жетекшілігімен 1 
кандидаттық диссертация қорғалған. Дүниежүзілік алтын медальмен, «Еңбек ардагері» 
медлімен марапатталған. ҚР Жоғарғы Совет депутаты болған (1990-1994ж.ж.). 

2000 жылдан 2009 жж аралығында клиникалық фармакология курсын СММА 
профессоры Байсугуров Ж.Б. басқарды. Семей мемлекеттік медицина институтының емдеу 
факультетін 1969 жылы бітірген. 1984 жылы «Лечение больных гонореей мужчин 
бензилпенициллином и иммунопрепаратами в комплексе с адъювантами при вялотекущем 
процессе» тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғаған. 45 жазба жұмысының, 
студенттерге, интерндергежәне дәрігерлерге арналған 6 оқу құралының авторы. 1983 жылы 
«Денсаулық сақтау саласының үздігі» төсбелгісімен, ал 1987, 1995 жылдары ҚР Денсаулық 
сақтау Министрлігінің «Мақтау қағазымен» марапатталған.  

Әр түрлі жылдары кафедрада доцент Мальцев В.Г., доцент Кулубеков Р.Е., доцент 
Капанова Г.К., Пчелинцева Т.М., Доланбекова М.А., Рахимгалиева Г.Б., Алиева С.А., 
Нугманова З.Е., Сундеева Е.А., Махатова А.Р., Мусина А.Е. ассистенттер жұмыс істеді. 

Кафедра құрылғалы Акимжанова Есенгайша Фаруазбекқызы лаборант қызметін 
атқаруда. 

2015 жылдан бүгінгі күні кафедра меңгерушісі қызметін 
Тулеутаева Райхан Есенжанқызы атқарады, 1988 жылы Семей 
Мемлекеттік Медицина Институтын үздік бітірді. Дәрігер-нефролог 
және жоғары категориялы терапевт, нефрология және терапия 
бойынша тәуелсіз аккредиттелген эксперт, Астана Медициналық 
Университетінде және ҚазҒЗИ кардиология және ішкі аурулары 
резидентура мамандығы бойынша ұлттық эксперт ретінде 
аккредитациялауға қатысты. 2005 жылы «Патогенетические 
механизмы пневмонии на фоне хронической обструктивной 
болезни легких и вопросы совершенствования лечения» 
тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғады. 2007 жылдан 

бастап жалпы және клиникалық фармакология кафедрасында 
ассистент қызметін атқарды, 2009 жылдан клиникалық 

фармакология дисциплинасына жауапты болды. 2013 жылы АҚШ, 2015 жылы Австралияда 
өндірістік тәжірибеден өтті. 

2012 жылы «ҚР Денсаулық Сақтау Үздігі» төс белгісімен марапатталды, 2013 жылы 
Халықаралық «Болашақ» стипендиясының иегері. 2016 жылы Ресей Жаратылыстану 
Академиясының Профессоры атағын иеленді, «Ғылым және білім саласының еңбек сіңірген 
қайраткері» төс белгісімен, «Фармация кафедрасына адалдығы үшін» медальмен 
марапатталды. 70 астам ғылыми публикациялар, клиникалық фармакология бойынша қазақ 
тілінде 5 оқу әдістемесі, клиникалық фармакология және фармакотерапия бойынша орыс, 
қазақ, ағылшын тілдерінде 1 терминологиялық сөздік, 4 рационализаторлық ұсыныс, зерттеу 
жұмыстарын жүргізуге 1 авторлық куәлік бар. Клиникалық фармакология мамандығы 
бойынша 3 резидент дайындады, 2 магистрант, PhD докторанттарына жетекшілік етеді. 
Медицинаның әр түрлі саласы бойынша ҚР диагностика және емдеу клиникалық 
протоколдарының құрастырушысы ретінде 2015 жылдан бастап жұмыс тобының құрамында 
қызмет етеді.  

Қазіргі таңда кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысындағы негізгі бағыт жас ғалымдар 
(Мусина А.Е. және Махатова А.Р.) жұмыс істеп жатқан - фармакоэпидемиология және 
фармакогенетика, заманауи фармацевтикалық технологиялар және жаңа дәрілік заттар, 
биопленкаларды қолдану (Ожмухаметова Э.К.). 

2013, 2015 жж. профессор және Ұлыбритания, Беркшир, Рэдинг қ. Университетінің 
фармация Мектебінің постдипломды оқу департаментінің директоры Хуторянский В.В. 
шақырылды. «Современные фармацевтические технологии и новые лекарственные формы, 

Кафедра меңгерушісі, м.ғ.к., 
Тулеутаева Р.Е. 
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Фармакология және дәлелді медицина кафедрасының ұжымы 

увеличивающие доставку лекарственных средств при лечении патологических состояний» 
тақырыбында барлық деңгей және мамандық студенттеріне, сонымен қатар «Фармация» 
бөліміне лекция оқыды.  

2016 және 2017 жж. ДДСҰ эксперті, дәрілік заттарды рационалды және қауіпсіз тұтыну 
бойынша Коалицияның директоры Чеботаренко Н.А. профессорлық оқытушылық құрамға, 
тәжірибелік денсаулық сақтау өкілдеріне және постдипломды деңгей студенттеріне Мастер-
класс өткізді.  

Дәлелді медицина курсы арнайы 
пәндер кафедрасында 2009-2010 оқу 
жылындағы функционалдық бөлім ретінде 
ұйымдастырылды. 

Курстың негізін қалаушы және оның 
жетекшісі 2009 жылдан 2016 жылға дейін 
медицина ғылымдарының кандидаты, 
доцент Ахметова Альмира Капановна. 

Курс МЖМБС-ның 2006 жылға 
сәйкес жаңа базалық пән енгізуіне 
байланысты құрылған. Клиникалық 
эпидемиология және дәлелді медицина 
негіздері жалпы медицина, фармация және 
мейірбике ісі мамандықтары бойынша 3 

курс студенттеріне беріледі. 2010-2011 оқу жылынан бастап студенттер контингенті едәуір 
кеңейді. Бакалаврлардан басқа курстабарлық мамандықтары бойынша 
резиденттер,«Медицина» және «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандықтары бойынша 1 
және 2 жылғы магистранттар мен докторанттар қатысады. Курс қызметкерлері 
республикалық (ҚР ҚДСЖМ) және халықаралық деңгейде (Ресей, Австралия, АҚШ) 
тәжірибеден өткен оқытушылардан ұйымдастырылды. Қазіргі уақытта кафедра 
қызметкерлері PhD докторы Касым Л.Т., PhD докторы Искакова А.М., лаборант Джамбаева 
Б. 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруде жаңа пәндерді дамытуға және оқытуға 
айтарлықтай үлес қосқан, м.ғ.к., доцент Ахметова А.К., м.ғ.к., доцент Пивина Л.М., м.ғ.к., 
доцент Семенова Ю.М.  

2012 жылы «Дәлелді медицинаның таңдаулы сұрақтары» оқу-әдістемелік құралы 
(Ахметов А.К., Семенова Ю.М., Шалгумбаева Г.М., Ибраева Т.Б.) жарияланды. 2015 жылы 
курс оқытушылары «Пациент орталығына күтім жасау және дәлелді тәжірибе» 
Республикалық жобасына жұмысқа тартылды (Ахметова А.К.). Бүгінгі таңда «Мейірбике 
саласындағы жоғары білімнің инновациялық әлеуетін дамыту» жобасы бойынша Эразмус + 
(Ахметова А.К., Қасым Л.Т.) бағдарламасының шеңберінде «Дәлелденген мейірбике 
тәжірибесі» орындалуда. 

 

КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ И ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Кафедра фармакологии организована в Семипалатинском медицинском институте 

в 1955-1956 учебном году (Гребнева Л.А, А.А. Алтымышев, который в последующем 

стал видным ученым, д.м.н., профессор, академик Киргизской Академии наук). С 1962 

г. кафедрой руководил к.м.н., доцент К.О. Оралбаев, 1971 г. – д.м.н. профессор М.Д. 
Гаевый. Под их руководством был защищены ряд диссертаций, основным направлением 

которых было изучение фармакологии мозгового кровообращения. С 1975 по 1979 гг. 

кафедрой руководил к.м.н., доцент Е.О. Омарханов, с 1979 по 1980 гг. – доцент С.П. 

Трофименко. 

С 1980-2015 гг. кафедру фармакологии в ГМУ г. Семей возглавлял д.м.н., 

профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук РК Мусин Марат 
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Нукенович. В 1975 году в г. Киев защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Фармакологическое изучение полифенольного препарата, полученного из мяты 

перечной», в 1993 г. в г. Москва на базе института фармакологии АМН СССР защитил 

докторскую диссертацию на тему: «Фармакологическое изучение противоаритмических 

свойств нового класса соединений – 1, 2-замещенных пирролов». Под его руководством 

защищены 2 докторские и 5 кандидатских диссертаций. Автор учебников по 

фармакологии на казахском языке.  

С 2013 г. осуществлял совместный научный проект «Изучение глазных 

лекарственных форм с использованием мукоадгезивных полимеров неионной природы» 
со Школой Фармации университета г. Рэдинг (Великобритания). 

Кафедра клинической фармакологии и клинической лабораторной диагностики 

была открыта в 1989 г. Основала впервые и заведовала кафедрой д.м.н., профессор 

Жангелова Майра Бельгибаевна, доктор медицинских наук, профессор. Окончила 

лечебный факультет СГМИ в 1964 г. Работала ассистентом кафедры биохимии СГМИ, 

была аспирантом кафедры биохимии Харьковского медицинского института (1966-

1968), ассистентом, доцентом, профессором. Под ее руководством защищена 1 

кандидатская диссертация. Награждена Золотой медалью мира (Советский комитет 

защиты мира), медалью «Ветеран труда». Была депутатом Верховного Совета РК (1990 -

1994 г.г.). 

С 2000 года по 2009 гг. курс клинической фармакологии возглавлял профессор 

СГМА Байсугуров Ж.Б., окончил лечебный факультет Семипалатинского медицинского 

института в 1969 г. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию: «Лечение 

больных гонореей мужчин бензилпенициллином и иммунопрепара-тами в комплексе с 
адъювантами при вялотекущем процессе». Автор 45 печатных работ, 6 учебных 

пособий для студентов, интернов и врачей. В 1983 году был награжден значком 

«Отличник здравоохранения», а в 1987, 1995 году «Почетной грамотой» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан. 

В разные годы на кафедре работали доцент Мальцев В.Г., доцент Кулубеков Р.Е., 

доцент Капанова Г.К., ассистенты Пчелинцева Т.М., Доланбекова М.А., Рахимгалиева 

Г.Б., Алиева С.А., Нугманова З.Е., Сундеева Е.А., Махатова А.Р., Мусина А.Е. Со дня 

основания кафедры работает лаборантомАкимжанова Есенгайша Фаруазбековна. 

С 2015 года по настоящее время заведующей кафедры является Тулеутаева Райхан 

Есенжановна, в 1988 году окончила с отличием Семипалатинский государственный 

медицинский институт. Врач-нефролог и терапевт высшей категории, независимый 

аккредитованный эксперт по нефрологии и терапии, в качестве национального эксперта 

участвовала в аккредитации специальностей резидентуры в Медицинском Университете 

Астана и КазНИИ кардиологии и внутренних болезней. В 2005 году защитила 

кандидатскую диссертацию по теме «Патогенетические механизмы пневмонии на фоне 
хронической обструктивной болезни легких и вопросы совершенствования лечения». С 

2007 года работала ассистентом кафедры общей и клинической фармакологии, с 2009 года 

– ответственная за дисциплину клиническая фармакология. Прошла стажировки в 2013 г. в 

США, в 2015 г. Австралии. 

В 2012 году награждена знаком «Отличник здравоохранения Республики Казахстан», 

обладатель Международной стипендии «Болашак» в 2013 г. В 2016 году присвоено ученое 

звание Профессор Российской Академии Естествознания, награждена нагрудным знаком 

«Заслуженный работник науки и образования», медалью «За верность профессии 

Фармация». Более 70 научных публикаций, 5 учебных пособий по клинической 

фармакологии на казахском языке, 1 терминологический словарь по клинической 

фармакологии и фармакотерапии на русском, казахском и английском языках, 4 
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рационализаторских предложения, 1 авторское свидетельство на изобретение. 

Подготовила 3 резидента по специальности Клиническая фармакология, 2 магистранта, 

ведет руководство докторантов PhD. В составе рабочих групп с 2015 года является 

разработчиком Клинических протоколов диагностики и лечения РК по разным 

направлениям медицины. 

В настоящее время на кафедре приоритетными направлениями в научно-

исследовательской работе являются фармакоэпидемиология и фармакогенетика, которыми 

занимаются молодые исследователи (Мусина А.Е. и Махатова А.Е.), современные 

фармацевтические технологии и новые лекарственные формы, использование биопленок 
(Ожмухаметова Э.К.). 

В 2013, 2015 гг. был приглашен визитирующий профессор и директор департамента 

постдипломного обучения Школы фармации Университета г. Рединга, Беркшир, 

Великобритания – Хуторянский В.В. Читал лекции на тему: «Современные 

фармацевтические технологии и новые лекарственные формы, увеличивающие доставку 

лекарственных средств при лечении патологических состояний» для обучающихся всех 

уровней и специальностей, в том числе «Фармации». 

В 2016 и 2017 г. Экспертом ВОЗ, Исполнительным директором CorSUM (Коалиции 

по рациональному и безопасному использованию лекарств) Чеботаренко Н.А. были 

проведены мастер-классы для ППС, работников практического здравоохранения и 

обучающихся постдипломного уровня.  

Курс доказательной медицины был организован как функциональное подразделение в 

2009-2010 учебном году при кафедре специальных дисциплин. Основателем курса и его 

руководителем с 2009 по 2016 годы являлась к.м.н., доцент Ахметова Альмира Капановна. 
Курс был создан в соответствии с ГОСО 2006 в связи с введением новой базовой 

дисциплины. Основы клинической эпидемиологии и доказательной медицины 

преподаются студентам 3 курса факультетов общая медицина, фармация и сестринское 

дело. С 2010-2011 года контингент обучающихся значительно расширился. Помимо 

бакалавров, обучение на курсе проходят резиденты всех специальностей, магистранты и 

докторанты 1-го и 2-го года обучения по специальностям «Медицина» и «Общественное 

здравоохранение».  

Коллектив курса организовался из преподавателей, прошедших стажировку на 

республиканском (ВШОЗ РК) и международном уровнях (Россия, Австралия, США). На 

сегодняшний день штатными сотрудниками курса являются PhD Касым Л.Т., PhD 

Искакова А.М., лаборант Джамбаева Б. 

Значительный вклад в разработку и преподавание новых дисциплин на 

постдипломном уровне внесли к.м.н., доцент Ахметова А.К., к.м.н., доцент Пивина Л.М., 

к.м.н., доцент Семенова Ю.М. В 2012 году издано учебно-методическое пособие 

«Избранные вопросы доказательной медицины» (Ахметова А.К., Семенова Ю.М., 
Шалгумбаева Г.М., Ибраева Т.Б.). В 2015 году сотрудники курса были вовлечены в 

Республиканский проект «Пациент центрированный уход и доказательная практика» 

(Ахметова А.К.). На сегодняшний день осуществляется проект «Содействие 

инновационному потенциалу высшего образования в области сестринского дела. 

Доказательная сестринская практика» в рамках программы Erasmus+ (Ахметова А.К., 

Касым Л.Т.). 

 

DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY AND EVIDENCE-BASED MEDICINE 

Department of Pharmacology was established in 1955-1956 academic year. A.A. 

Altymyshev was the first head of the department (subsequently, he became Doctor Habilitated, 

Professor and Academician of Kyrgyz Academy of Sciences). In different years, the depar tment 
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was headed by the following persons: Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor K.O. 

Oralbayev (1962-1971), Doctor Habilitated, Professor M.D. Gayevyi (1971-1975), Candidate 

of Medical Sciences, Assistant Professor E.O. Omarkhanov (1975-1979), Assistant Professor 

S.P. Trofimenko (1979-1980). 

From 1980 to 2015, the Doctor Habilitated, Professor, Corresponding Member of the 

Academy of Medical Sciences of RK Marat Nukenovich Musin was the head of the department. 

In 1975, he defended his candidate’s thesis “Pharmacological study of polyphenolic drug made 

of brandy mint” in Kiev. In 1993, he defended his doctoral thesis at the Institute of 

Pharmacology under the AMS USSR. 2 doctoral and 5 candidate’s dissertations were defended 
under his guidance. He is an author of pharmacology textbooks in Kazakh.  

In 2013, together with School of Pharmacy of Reading University, he implemented 

scientific project “Study of eye dosage form using non-ionic mucoadhesive polymers”.  

Department of clinical pharmacology and laboratory diagnostics was established in 

1989.Doctor Habilitated, Professor Maira Belgibayevna Zhangelova. She graduated from SSMI 

in 1964. She worked as an assistant of the Department of Biochemistry at SSMI. She was also a 

resident at the Department of Biochemistry at Kharkov Medical Institute (1966-1968) and then 

assistant, Associated Professor and Professor. One candidate’s thesis was defended under her 

guidance. She was awarded World Gold Medal (Soviet Piece Committee) and medal “Veteran 

of labor”. She was elected as the Deputy of Supreme Council of the Republic of Kazakhstan 

(1990-1994). 

From 2000 to 2009, Professor Z.B. Baisugurov was the head of the course of clinical 

pharmacology. He graduated from Semipalatinsk State Medical Insitute in 1969. In 1984, he 

defended his candidate’s thesis. He is an author of over 45 articles, 6 study guides for students, 
interns and physicians. In 1983, he was awarded a badge “Excellent Worker of Healthcare”, and 

in 1987 and 1995 – Diploma of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan.  

In different periods, following persons worked at the department: Assistant Professors 

V.G. Maltcev, R.E. Kulubekov, G.K. Kapanova, assistants T.M. Pchelinceva, M.A. 

Dolanbekova, G.B. Rakhimgaliyeva, S.A. Aliyeva, Z.E. Nugmanova, E.A. Sundeyeva, A.R. 

Makhatova and A.E. Musina. Esengaisha Faruazbekovna Akimzhanova has been working as an 

laboratory assistant since the establishment of the department.  

Since 2015, Raikhan Esenzhanovna Tuleutayeva has been working as the Head of the 

Department of Pharmacology and Evidence-based Medicine. In 1988, she graduated from 

Semipalatinsk State Medical Institute with honors. She is Board Certified in Therapy and 

Nephrology. She is an independent accredited expert on nephrology and therapy. She 

participated in accreditation of residency specialties at Astana Medical University and KazRI 

for Cardiology and Internal Diseases as national expert. She defended her candidate’s thesis in 

2005. From 2007 o 2009, she worked as an assistant of the Department of General and Clinical 

Pharmacology. In 2009, she was responsible for clinical pharmacology. She completed training 
courses in USA and Australia (2013, 2015).  

She was awarded a badge “Excellent Worker of Health” in 2012. She was a holder of 

Bolashak international scholarship in 2013. In 2016, she was conferred academic title Professor 

of Russian Academy of Natural Sciences, awarded lapel pin “Honored Worker of Science and 

Education” and a medal “For the Adherence to Pharmacy Profession”. She is an author of over 

70 scientific publications, 5 study guides on clinical pharmacology in Kazakh, 1 terminological 

vocabulary on clinical pharmacology and pharmacological therapy in Russian, Kazakh and 

English, 4 rationalization proposals, 1 authorship certificate for invention. She has prepared 3 

residents on clinical pharmacology, 2 master’s degree  students and she prepares PhD students. 

Since 2015, she has been a member of working group for development of diagnos tic and 

treatment protocols. 
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Pharmacological epidemiology and pharmacological genetics, modern pharmaceutical 

technologies and new pharmaceutical forms are the priority fields of research, conducted by the 

young researchers A.E. Musina, A.E. Makhatova and E.K. Ozhmukhametova. 

In 2013 and 2015, Director of the Department of Postgraduate Education at School of 

Pharmacy University of Reading V.V. Khutoryanskiy visited our university as visiting 

professor upon the invitation of the Department of Pharmacology and Evidence-based 

Medicine. He read the lectures on pharmacology for students of all levels and specialties. 

In 2016 and 2017, WHO expert, Executive Director CorSUM (Coalition on rational and 

safety use of pharmaceuticals) N.A. Chebotarenko gave master classes for faculty, staff of 
practical health and postgraduate students. 

In 2009-2010 academic year, Course of Evidence-based Medicine was established as 

functional structural unit under the Department of Special Subjects. Almira Kapanovna 

Akhmetova is the founder of the course, who headed it from 2009 to 2016. The course was 

established in accordance with SOES 2006 and due to introduction of a new basic subject. 

Basics of clinical epidemiology and evidence-based medicine are taught for 3-year students of 

general medicine, pharmacy and nursing specialties. Since 2010-2011 academic year, the 

number of students has significantly increased. Besides bachelor students, residents, master’s 

degree and 1st and 2nd-year PhD students of Medicine and Public health specialties study at the 

course.  

Staff of the course includes teachers, who passed training at the republican (Graduate 

School of Public Health RK) and international (Russia, Australia, USA) levels. Today, 

following persons are staff employees of the course: PhD L.T. Kasym, PhD A.M. Iskakova and 

laboratory assistant B. Dzhambayeva.  
Significant contribution to the development and teaching of new subjects at postgraduate 

level was made by c.m.s. A.K. Akhmetova, c,m,s,, Assistant Professor L.M. Pivina, c.m.s., 

Assistant Professor Y.M. Semenova. Study guide “Selected problems of evidence-based 

medicine” was published by A.K. Akhmetova, Y.M. Semenova, G.M. Shalgumbayeva and T.B. 

Ibrayeva in 2012. In 2015, staff of the course took part in the republican project “Patient -

centered care and evidence-based practice” (A.K. Akhmetova. Currently, A.K. Akhmetova and 

L.T. Kasym participate in Erasmus+ project “Promoting the Innovation Capacity of Higher 

Education in Nursing During Health Services”.  

 

ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ КАФЕДРАСЫ 

Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы Семей мемлекеттік медицина институтының 
«Медицина тарихы курсымен Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды басқару» 

кафедрасы ретінде1956 жылы ашылды. Қазіргі таңда «Қоғамдық денсаулық сақтау» 
кафедрасы деп аталады.  

Алғашқы меңгеруші М.П. Исаханов кафедраның педагогикалық, әдістемелік және 

ұйымдастыру жұмыстарының негізін қалады. Ол көптеген қоғамдық жұмыстарға араласты. 
1965-1972 жылдары кафедраны тәжірибелі денсаулық сақтау ұйымдастырушы Кислицина 
Наталья Петровна басқарды. 1972-1981 жылдары кафедраны медицина ғылымдарының 

кандидаты Понамарева Светлана Станиславовна басқарды. 1981 жылдан 1991 жылға 
дейін,10 жыл бойы кафедраны медицина ғылымдарының кандидаты, доцент Байбатырова 
Зоя Сейітқазықызы басқарды. Оның жетекшілімен оқу-әдістемелік, ғылыми, тәрбиелік 

жұмыстарда алға ұмтылыстар болды. З.С. Байбатырова басқаруымен клиникалық 
кафедраларымен қарым-қатынастар жақсарды, денсаулық сақтауды ұйымдастыру 
субординаторлары дайындалды. 1991 жылы конкурс арқылы кафедра меңгерушісі болып 

медицина ғылымдарының кандидаты Камалиев Мақсұт Әділханұлы сайланды. 1993-2013 
жылдар аралығында «Әлеуметтік медицина, денсаулық сақтау экономикасы және 
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басқарылуы» кафедрасын медицина ғылымдарының кандидаты Жеңісбек Базарбекұлы 
Базарбек басқарды. 2013-2015 ж.ж. кафедраны м.ғ.к. Хисметова Зайтуна Абдулкасимовна 

басқарды. 2015 жылдан бастап кафедраны PhD, ассоцирленген профессор Мысаев Аян 
Оралханұлы басқарады. 

2007 жылы ЖОО-да «Қоғамдық денсаулық сақтау» және «Мейірбике ісі» 
факультеттері ашылды. Кафедра осы факультеттердің ашылуының және қалыптасуының 
басында тұрды. Қазіргі уақытта кафедра студенттердің осы мамандықтарды бітіріп 

шығуына жауапты.  
Қазіргі таңда кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы ЖОО мен ҚР ДСМ 

ғылыми жобаларына белсенді жұмыс жүргізуде. Мысалы, РДСДО «Семей қ. АМСК 

дәрігерлерінің жүктемесін хронометражды зерттеу» атты екіжылдық жобасын сәтті 
аяқтады. Кафедрада студенттердің ғылыми-зерттеу үйірмесі жемісті жұмыс атқаруда, 
«Басқарушылық Олимпиада» (2016 ж.), «Қоғамдық денсаулық сақтау мектебі» сынды 

университеттік жобалар белсенді жұмыс атқарады. 2018 жылы студенттік жастардың 
көшбасшылары арасында сәтті өткен «ҚДС қысқы мектебі» өз есігін ашты.  

Кафедра көптеген Семей қ. медициналық мекемелерімен және Қазақстан 

Республикасының ЖОО-мен тығыз қарым-қатынаста. Академиялық ұтқырлық және 
бенчмаркинг бағдарламалары шеңберінде тәжірибе алмасу мақсатында кафедра 
оқытушылары Алматы қ. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-не (2014 ж.), Шымкент қ. 

ОҚМФА (2015 ж.) барып қайтты. 2016 жылы кафедра, ғылыми редакторлардың Европалық 
ассоциациясының Президиумының мүшесі (EASE), European Science Editing журналының 
бас редакторы, Бирмингем Университетінің (Дадли, Ұлыбритания) оқу орталығының 

зерттеулер Департаментінің ассоцирленген профессоры визитинг-профессор А.Ю. 
Гаспарянның қатысуымен ғылыми коммуникация бойынша семинар ұйымдастырды.  

Кафедра Erasmus Plus Tutorial, Fullbright сияқты әртүрлі халықаралық 
бағдарламаларда белсенді қатысады. Достыққарым-қатынастарRitsumeikan Asia Pasific 
University, Graduate School of Asia Pacific Studies, Pablic Health Department (Japan), Удин 

мемлекеттік университеті (Италия) экономика және менеджмент бойынша талдамалықлық 
жұмыстарды басқару және зертхана бөлімімен орнатылған. 2018 жылдың мамыр айында 
Fullbright бағдарламасы аясында Hosseini профессордың келуі жоспарлануда. 

Барлық ОПҚ әртүрлі курс студенттері топтарында кураторміндетін атқарады. 
Кафедрада сабақтар дипломға дейінгі және дипломнан кейінгі деңгейлерде, үш тілде 
жүргізіледі. Оқу үрдісінде заманауи инновациялық оқыту әдістері белсенді қолданылады. 

Мысаев Аян Оралханович – 2005 жылы СММА-ның емдеу 

факультетін үздік бітірді. 2006 жылдан 2010 жылға дейін 
интернатурада, клиникалық ординатурада оқып, травматология 

және ортопедия кафедрасында ассистент болып қызмет атқарды. 

2010-2013 жж. Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша 

докторлық диссертацияны (PhD) сәтті қорғады. 2015 жылдың 

қыркүйегінен Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының 

меңгерушісі қызметін атқарады. 98-ден астам ғылыми 

жұмыстардың авторы. Магистранттардың, докторанттардың 

ғылыми жетекшісі. 2017 жылы адьюнт-профессор атағын алды. 

Базарбек Жеңісбек Базарбекұлы – медицина ғылымдарының 

кандидаты, доцент, СГМУ профессоры. Семей мемлекеттік 

медицина институтын 1968 жылы бітірген. 1970-1973 жылдары 

Мәскеу қаласында аспирантурада оқыды. 1993-2013 жылдар аралығында «Әлеуметтік 

медицина, экономика және денсаулық сақтауды басқару» кафедрасын басқарды. 100-ден 

астам ғылыми еңбектері бар. 2007-ші жылы Америка құрама штаттарының Вирджиния 

штатының астанасы Ричмонд қаласының университетінде оқып қайтты. «Денсаулық 

Қоғамдық денсаулық сақтау 

кафедрасының меңгерушісі, PhD, 

ассоцирленген профессор 

А.О. Мысаев  
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сақтау үздігі» атағы бар. Денсаулық сақтау Министрлігінің Мадақтамасымен 

марапатталған. 

Самарова Үмітжан Сапарғалиқызы – медицина ғылымдарының кандидаты, доцент. 

1994 жылдан қазірге дейін қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасында жұмыс атқарады. 

Кафедрада үлкен оқу-әдістемелік жұмыс жүргізеді. 80-нен аса ғылыми жұмыстары бар. 

2006 жылы «Денсаулық сақтау үздігі» атағы берілді. «Қоғамдық денсаулық сақтау» 

мамандығы бойынша магистранттардың және докторанттардың ғылыми кеңесшісі. 2009-

2017 жж. ЖОО рейтингі қорытындысы бойынша «Үздік доцент». 2016 жылдан «Қоғамдық 

денсаулық сақтау» мамандығы бойынша кафедрааралық кеңестің төрайымы. 1995 жылдан 
– ДДБ деканатының кіші Оқу кеңесінің хатшысы. 

Хисметова Зайтуна Абдулкасимовна – медицина ғылымдарының кандидаты, доцент 

міндетін атқарушы. 75-тен аса ғылыми жұмыстардың зияткері. «Қоғамдық денсаулық 

сақтау» мамандығы бойынша 3 докторанттың, 8 магистранттың ғылыми жетекшісі және 

қоғамдық денсаулық сақтау дәрігер-ұйымдастырушыларға МАК-ның және 

докторантураның, магистратураның МАК мүшесі. 2015 жылы РЖА профессоры атағы 

берілді. Семей қ. ММУ-дегі Қоғамдық Денсаулық Сақтау мектебінің үйірме жетекшісі. 

ЖОО-ның «Үздік доцент», «Үздік ғалым» номинанты.  

Рахимжанова Фарида Сергазиновна – медицина ғылымдарының кандидаты, доцент. 

80 аса ғылыми жұмыстары бар. Докторантураның, магистратураның МАК мүшесі. 

Докторантура, магистратура бойынша Қоғамдық денсаулық сақтау білім бағдарламасының 

мамандандырылған аккредитациясының БСҚТҚА эксперті.«Қоғамдық денсаулық сақтау» 

мамандығы бойынша магистранттардың және докторанттардың ғылыми кеңесшісі. «Үздік 

доцент», «Үздік аға оқытушы» конкурстарының номинанты. 
Горемыкина Майя Валентиновна – медицина ғылымдарының кандидаты. 2001 жылы 

Семей мемлекеттік медицина институтын емдеу ісі факультетін бітірді. Жоғары санатты 

дәрігер ревматолог. 2013 жылдан бастап Семей қаласының бас ревматологі. 80-нен астам 

ғылыми жұмыстары бар. 2016 жылдан бастап қазіргі таңда СММУ 6D110200 -Қоғамдық 

денсаулық сақтау диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы. 

Нұрмұқанов Дулат Кабденұлы - медицина ғылымдарының кандидаты, оқытушы. 1988 

жылы Семей мемлекеттік медицина институтының емдеу ісі факультетін бітірді. 2010 

жылы наурыз айында кандидаттық диссертациясын қорғады. Қазіргі кезде 40-тан астам 

мақалалар жазған. Кафедрада Кәсіподақ жетекшісі және тәрбие жұмысына жауапты.  

Тусмаганбетова Дали Гиаевна – оқытушы. 2000 жылы Семей қ. Шәкәрім атындағы 

Мемлекеттік университетінің есептік-экономикалық факультетін тәмамдады. Халықаралық 

экономикалық қатынастар, мамандығы шет тілін білумен халықаралық экономикалық 

қатынастар бойынша экономист. 2009 жылы магистрлік диссертацияны сәтті қорғады. 25 

ғылыми еңбектің, 2 оқу әдістемесінің зияткері. 

Искакова Назым Серикановна 2013 жылы 
СММУ-нің Қоғамдық денсаулық сақтау 

факультетін үздік бітірді. 2015 жылы Қоғамдық 

денсаулық сақтау мамандығы бойынша 

магистрлік диссертацияны сәтті қорғады. 2015 

жылдың қыркүйегінен Қоғамдық денсаулық 

сақтау кафедрасының оқытушысы. 5 ғылыми 

жұмыстың зияткері. 

Сыдықова Бибінұр Қабдығалиқызы 2013 

жылы Семей қ. ММУ бітірді. 2015 жылы Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы 

бойынша магистрлік диссертацияны сәтті қорғады. 2017 жылдың қыркүйегінен кафедрада 

Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының ұжымы 
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оқытушы қызметін атқарады. Оқу және әдістемелік жұмыс жүргізеді. 5 ғылыми жұмыстың 

зияткері.  

Калбагаева Жадра Ерболовна 2012 жылы Семей мемлекетік медицина университетін 

бітірген. 2013-2015 ж.ж. «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша 

магистратураны аяқтады. 2015 жылдың қыркүйек айынан бастап кафедра оқытушысы 

болып жұмыс атқарады. 4 ғылыми жұмыстың зияткері. Университеттің ғылыми және 

қоғамдық өміріне белсене қатысады.  

Мукушева Айгерим Акмкановна 2013 жылы Семей мемлекетік медицина 

университетін бітірді.2014-2016 ж.ж. «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша 
магистратураны аяқтады және магистр атағын қорғады. 2016 жылдың қыркүйек айынан 

бастап кафедра оқытушысы болып жұмыс атқарады. Кафедрада оқу – әдістемелік жұмыс 

жүргізеді. Университеттің қоғамдық және ғылыми жұмыстарына белсенді қатысады. 4 

ғылыми жұмыстың зияткері. 

Атабаева Әлия Калметовна 2013 жылы Семей мемлекетік медицина университетін 

бітірді. 2014-2016 жылы Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша магистрлік 

диссертацияны сәтті қорғады. 2016 жылдың қыркүйегінен «Қоғамдық денсаулық сақтау» 

кафедрасының оқытушысы болып жұмыс атқарады. Кафедраның қоғамдық және ғылыми 

жұмыстарына белсенді қатысады, 4 ғылыми жұмыстың зияткері. 

Зыханова Фарида Төлеубекқызы 2000 жылдан бастап кафедра лаборанты. Адал 

қызметі үшін ЖОО әкімшілігінен алғыс хат және қала әкімнің мақтау қағазын алды. 

«Көптеген мини-сұхбаттасу» семинар-тренингіне қатысып, сертификатын алған. 

Қасымханова Майгүл Қасымханқызы 2008 жылдан «Қоғамдық денсаулық сақтау» 

кафедрасында лаборант болып қызмет атқарады. Семей мемлекеттік медицина 
университетінін Ғылыми техникалық бағдарламасына қатысады. Адал қызметі үшін СМУ 

әкімшілігінен алғыс хат және қала әкімнің мақтау қағазын алды. 

 

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Кафедра общественного здравоохранения была создана в Семипалатинском 

государственном медицинском институте в 1956 году. Первое название кафедры было 

«Cоциальная медицина и управления здравоохранением с курсом истории медицины». В 
настоящее время называется кафедра «Общественного здравоохранения». 

Первым заведующим кафедрой был к.м.н. Исаханов М. П. Им были заложены основы 

педагогической, методической и организаторской работы кафедры. Он вел большую 

общественную работу. С 1968 по 1972 годы кафедру возглавляла опытный организатор 
здравоохранения Кислицина Наталья Петровна. С 1972 по 1981 годы кафедрой руководила 

кандидат медицинских наук Пономарева Светлана Станиславовна. В течение 10 лет (1981 -

1991) кафедрой руководила доцент, кандидат медицинских наук Байбатырова Зоя 

Сейтказовна. Под ее руководством продолжалось совершенствование учебно-методической, 
научной, воспитательной работы кафедры. Укреплялась связь с органами практического 

здравоохранения. Велась подготовка субординаторов-организаторов здравоохранения. Зоя 

Сейтказовна активно занималась общественной работой и в институте. В 1991 году избран 

по конкурсу на должность заведующего кафедрой старший преподаватель, кандидат 

медицинских наук Камалиев Максут Адильханович. С 1993 по 2013 годы кафедру 
социальная медицина, экономики и управления здравоохранением возглавлял кандидат 

медицинских наук Базарбек Жеңісбек Базарбекұлы. С 2013 по 2015 г.г. кафедрой 

руководила к.м.н. Хисметова Зайтуна Абдулкасимовна. С 2015 года кафедрой руководит 

MD, PhD, ассоциированный профессор Мысаев Аян Оралханович. 
В 2007 году в ВУЗе открылись факультеты «Общественное здравоохранение» и 

«Сестринское дело». Кафедра стояла у истоков открытия и становления этих факультетов. В 
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настоящее время кафедра ответственна за выпуск по данным специальностям. Первый 

выпуск состоялся в 2011 году по специальности «Сестринское дело», а в 2012 году по 
специальности «Общественное здравоохранение».  

В настоящее время профессорско-преподавательский состав кафедры ведет активную 

работу над научными проектами ВУЗа, и МЗ РК. Например, успешно завершен 

двухгодичный проект «Хронометражное исследования нагрузки врачей ПМСП в г. Семей», 
по заказу РЦРЗ. Много лет на кафедре плодотворно работает студенческий научный кружок, 

активно работают внутриВУЗовские проекты, такие как «Школа общественного 

здравоохранения» с 2011 г., «Управленческая Олимпиада» в 2016 году. В 2018 году открыла 

свои двери «Зимняя школа ОЗ», которая имела успех у лидеров студенческой молодежи. 

Кафедра тесно сотрудничает со многими медицинскими организациями г.Семей и 
ВУЗами Республики Казахстан. В рамках программыакадемической мобильности и 

бенчмаркинга с целью обмена опытом сотрудники кафедры посетили КазНМУ им. 

Асфендиарова г. Алматы (2014 г.), ЮКГФА г. Шымкент (2015 г). В 2016 году кафедрой был 

организован семинар по научной коммуникации с участием визитинг-профессора А.Ю. 
Гаспаряна, членом Президиума Европейской ассоциации научных редакторов (EASE), 

главным редактором журнала European Science Editing, ассоциированным профессором 

Департамента исследований и разработок учебного центра Университета Бирмингема 

(Дадли, Великобритания). 
Кафедра активно принимает участие в различных международных программах Erasmus 

Plus Tutorial, Fullbright. Имеет дружеские связи с Ritsumeikan Asia Pasific University, Graduate 

School of Asia Pacific Studies, Pablic Health Department (Japan); кафедрой управления и 

лабораторией аналитической работы в экономике и менеджменте, Удинский 

Государственный Университет (Италия). В мае 2018 года в рамках программы Fullbright 
планируется визит профессора Hosseini. 

Все ППС являются кураторами и наставниками у студентов младших и старших 

курсов. На кафедре занятия ведутся на трех языках, на двух уровнях до дипломного и 

постдипломного образования. В учебном процессе активно используются современные 
инновационные методы обучения. 

Мысаев Аян Оралханович в 2005 году с отличием закончил лечебный факультет 

СГМА. С 2006 по 2010 гг. проходил обучение в интернатуре, клинической ординатуре, 

работал ассистентом на кафедре травматологии и ортопедии. В 2010-2013 гг. проходил 
обучение в докторантуре PhD и 2013 успешно защитил докторскую диссертацию (PhD) по 

специальности Общественное здравоохранение. С сентября 2015 г. возглавляет кафедру. 

Автор более 98 научных работ. Является научным руководителем магистрантов, 

докторантов. В 2017 году получил ученое звание ассоциированного профессора.  
Базарбек Жеңісбек Базарбекұлы – доцент, кандидат медицинских наук. В 1968 году 

окончил СГМИ. С 1970 по 1973 гг. учился в аспирантуре в г. Москве. 1993-2013 заведовал 

кафедру «Социальной медицины, экономики и управления здравоохранения». Имеет более 

100 научных работ. В 2007 году проходил учебу в городе Ричмонд штат Вирджиния США. 

Имеет звание «Отличник здравоохранения». Награжден Грамотой Министерства 
здравоохранения.  

Самарова Умытжан Сапаргалиевна – доцент  кандидат медицинских наук. С 1994 года 

по настоящее время работает на кафедре. С 1996 года по настоящее время является завучем 

кафедры. Имеет более 80 научных работ. В 2006 г. присвоено звание «Отличник 
здравоохранения». Является научным руководителем магистрантов и научным 

консультаном докторанта по специальности «Общественное здравоохранение». По итогам 

рейтинга ВУЗа за 2009-2017 учебные года была обладательницей номинации «Лучший 

доцент». С 2016 года являюсь председателем межкафедрального совета по специальноти 
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«Общественное здравоохранение». С 1995 года – секретарь малого Ученого Совета деканата 

ДДО. 
Хисметова Зайтуна Абдулкасимовна – доцент, кандидат медицинских наук. Имеет 

более 75 научных работ. Является научным руководителем 3 докторантов и 8 магистрантов 

по специальности «Общественное здравоохранение», членом ГАК врачей-организаторов 

здравоохранения, членом МКС и ГАК докторантуры и магистратуры. В 2015 году 
присуждено звание профессора РАЕ. Руководит Школой Общественного Здравоохранения 

ГМУ г. Семей. Номинант ВУЗа «Лучший доцент», «Лучший ученый».  

Рахимжанова Фарида Сергазиновна – доцент, кандидат медицинских наук. Имеет 

более 80 печатных работ. Является членом ГАК докторантуры и магистратуры. Эксперт 

НКАОКО по специализированной аккредитации образовательной программы 
Общественного здравоохранения по магистратуре, докторантуре. Научный руководитель 

магистрантов, научный консультант докторанта по специальности «Общественное 

здравоохранение». Номинант конкурса «Лучший доцент, лучший старший преподаватель».  

Горемыкина Майя Валентиновна – кандидат медицинских наук. В 2001 году окончила 
лечебный факультет Семипалатинской государственной медицинской академии. Врач 

ревматолог высшей категории. Главный внештатный ревматолог г. Семей с 2013 года. 

Является автором более 80 научных публикаций. С 2016 года и по настоящее время 

исполняет обязанности Ученого секретаря диссертационного совета по специальности – 
Общественное здравоохранение. 

Нұрмұқанов Дулат Кабденұлы – кандидат медицинских наук, преподаватель. В 1988 

году окончил Семипалатинский государственный медицинский институт. В 2010 году 

защитил кандидатскую диссертацию. Является автором 40 научных статей. Является 

профоргом и ответственным по воспитательной работена кафедре.  
Тусмаганбетова Дали Гиаевна – преподаватель. В 2000 году окончила 

Государственный университет имени Шакарима г. Семей – учетно-экономический 

факультет, Международные экономические отношения, специальность – экономист по 

международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка. В 2009 году 
успешно защитила магистерскую диссертацию. Является автором 25 научных трудов, 2 

учебных пособий.  

Искакова Назым Серикановна в 2013 году с отличием окончила факультет 

Общественного здравоохранения СГМУ. И в 2015 году успешно защитила магистерскую 
диссертацию по специальности Общественное здравоохранение. С сентября 2015 года 

является преподавателем кафедры Общественное здравоохранение. Ведет учебную и 

методическую работу. Автор 5 научных работ. 

Сыдықова Бибінұр Қабдығалиқызы в 2013 году окончила ГМУ г. Семей. В 2013-2015 г. 
успешно защитила магистерскую диссертацию по специальности «Общественное 

здравоохранение». С сентября 2017 года является преподавателем кафедры «Общественное 

здравоохранение». Ведет учебную и методическую работу. Автор 5 научных работ. 

Калбагаева Жадра Ерболовна в 2012 году окончила ГМУ г. Семей. 2013-2015 г.г. 

окончила магистратуру по специальности общественное здравоохранение. С сентября 2015 
года работает на кафедре преподавателем. Ведет учебную и методическую работу. Имеет 4 

научных трудов. 

Мукушева Айгерим Акмкановна в 2013 году окончила ГМУ г. Семей. В 2014-2016 г.г 

окончила магистратуру по специальности общественное здравоохранение. С сентября 2016 
года работает преподавателем на кафедре «Общественного здравоохранения». Ведет 

учебную и методическую работу. Активно участвует в научной и общественной жизни 

университета. Имеет 4 научных трудов. 
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Атабаева Алия Калметовна в 2013 году окончила ГМУ г. Семей. 2014- 2016 году 

успешно защитила магистерскую диссертацию по специальности «Общественное 
здравоохранение». С сентября 2016 года является преподавателем кафедры «Общественное 

здравоохранение». Ведет учебную и методическую работу. Автор 4 научных работ. 

Зыханова Фарида Толеубековна с 2000 года работает лаборантом на кафедре 

Общественного здравоохранения. Имеет грамоту Акима города и благодарственное письмо 
от администрации ВУЗа за добросовестный труд. Участвовалав семинаре – тренинге. Имеет 

Сертификат «Множественное мини – интервюирование (ММI)» 

Қасымханова Майгүл Қасымханқызы с 2008 года работает в ГМУ г. Семей на кафедре 

«Общественное здравоохранение» лаборантом. Является участником НТП, 

осуществляемого в ГМУ. Имеет благодарственные письма от акима города и администрации 
ВУЗа за хорошую работу. 

 

DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 

Department of Public Health was established in 1956. The first name of the department was 
“Social medicine and health management with the course of history of medicine”.  

Candidate of Medical Sciences M.P. Isakhanov was the first head of the department. He laid 
the basis for pedagogical, methodical and organizational work of the department.He did a great 

social work. In different periods, following persons were the heads of the department: Natalya 
Petrovna Kislicina (1968-1972), candidate of medical sciences Svetlana Stanislavovna 

Ponomareva (1972-1981), Ass. Prof., c.m.s. Zoya Seitkazovna Baibatyrova (1981-1991), Head 
Teacher, Candidate of Medical Sciences Maksut Adilkhanovich Kamaliyev (1991-1993), 

Candidate of Medical Sciences Zhenisbek Bazarbekuly Bazarbek (1993-2013), Candidate of 
Medical Sciences Zaituna Abdulkasimovna Khismetova (2013-2015). Since 2015, MD, PhD, 

Associated Professor Ayan Oralkhanovich Myssayev has been the Head of the Department of 
Public Health. 

In 2007, Public Health and Nursing faculties were opened at the university. The department 
was one of the originators of these faculties. Today, the department is responsible for these 

specialties. The first Nursing graduates finished their study in 2011 and Public Health in 2012. 
Today, staff of the department implements research projects. For example, two-year project 

“Time observation study of Emergency Hospital physicians’ work load” to the order of RCHD 
was successfully completed. There are students’ scientific clubs and such intrauniversity projects 

as “School of Public Health”, “Management Olympics” at the department. In 2018, PH Winter 

School was established and it was highly appreciated by the leaders of students’ youth. 
The Department closely cooperates with many medical organizations and universities of 

Kazakhstan. Within the academic mobility program and benchmarking, and for the purpose of 
sharing experiences, employees of the department visited Asfendiyarov KazNMU (Almaty, 2014) 

and SKSPA (Shymkent, 2015). In 2016, the department organized scientific communication 
workshop, which was held by the member of Presidium of European Association of Scientific 

Editors, Head Editor of the journal “European Science Editing”, Associated Professor  of the 
Department of Researches and Development of Educational Center of Birmingham University 

A.Y. Gasparyan. 
The department takes an active part in the various international projects within Erasmus+ 

and Fullbright programs. The department has established friendly relations withRitsumeikan Asia 
Pasific University, Graduate School of Asia Pacific Studies, Public Health Department (Japan), 

Department of Management and Laboratory of Economic and Management Analytical Work of 
Udine State University (Italy).  

The subjects are taught in three languages at the level of undergraduate and postgraduate 
education. Up-to-date innovative teaching methods are used at the department. 
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A.O. Myssayev graduated from SSMA with honors in 2005. From 2006 to 2010, he studied 
in internship, clinical residency and then he was an assistant at the Department of Traumatology 

and Orthopedics. In 2010-2013, he was pursuing his PhD in Public Health and defended it in 
2013. Since September 2015, he has been headed the department. He is an author of over 98 

scientific papers and is academic advisor for master’s degree and PhD students. He received 
academic title “Associated Professor”. 

Z.B. Bazarbek is an Assistant Professor, Candidate of Medical Sciences. He graduated from 
SSMI in 1968. From 1970 to 1973, he was pursuing his PhD in Moscow. He was the Head of the 

Department of Social Medicine, Economics and Health Management (1993-2013). He has over 
100 scientific works. In 2007, he studied in Richmond, Virginia, USA. He has a title “Excelle nt 

Worker of Healthcare”. He was awarded the Diploma of the Ministry of Health. 
U.S. Samarova is an Ass. Prof., Candidate of Medical Sciences. He has been working at the 

department since 1994. She is an author of over 80 scientific papers. In 2006, she was  awarded a 
title “Excellent Worker of Healthcare”. She is an academic advisor for master’s degree and PhD 

students in “Public Health” specialty. Based on the results of the university’s rating, she became 
the holder of the title “Best Associated Professor”. Since 2016, she has been a Chair of 

Intradepartmental Council for Public Health Specialty. Since 1995, she has been a Secretary of 
the Small Council of DOUE.  

Z.A. Khismetova is an Ass. Prof., Candidate of Medical Sciences. She is an author of over 
75 scientific works. She is an academic advisor for 3 PhD and 8 master’s degree Public Health 

students. She is a member of State Attestation Committee (SAC) for physicians, health 
professionals, member of Intradepartmental Council and SAC for PhD and master’s degree 

course. She was awarded the title of RANH Professor. She is the Head of Public Health School at 

SSMU. She was nominated for the title “Best Associated Professor” and “Best Scientist”. 
F.S. Rakhimzhanova is an Ass. Prof., Candidate of Medical Sciences. She is an author of 

over 80 printed papers. She is a member of SAC for PhD and Master’s Degree courses, expert of 
IQAA for specialized accreditation of PhD and master’s degree educational programs in Public 

Health. She is an academic advisor for master’s degree students, scientific consultant of PhD 
student in Public Health specialty. She was nominated for the title of “Best Associated Professor” 

and “Best Head Teacher”.  
M.V. Goremykina is a Candidate of Medical Sciences. She graduated from SSMA in 2001. 

She is board certified in rheumatology. She has been the head non-staff rheumatologist of Semey 
since 2013. She is an author of over 80 scientific publications. She has been working as the 

Acting Scientific Secretary of the Dissertation Committee for Public Health specialty since 2016. 
D.K. Nurmukanov is a Candidate of Medical Sciences, teacher. He graduated from SSMI in 

1998. In He defended his candidate’s thesis in 2010. He is an author of over 40 scientific articles. 
He is trade union organizer and responsible for educational work at the department.  

D.G. Tusmagambetova is a teacher. She graduated from Shakarim State University of 
Semey in 2000 (accounting and economic faculty, international relations, specialty – economist 

for international relations). She successfully defended her master’s degree thesis in 2009. She is 
an author of over 25 scientific papers and 2 study guides. 

N.S. Iskakova graduated cum laude from SSMU (Public Health faculty). She defended her 
master’s thesis in public health in 2015. She has been working as a teacher of public health since 

September 2015. She is an author of 5 scientific works. 
B.K. Sydykova graduated from SSMU in 2013. She defended her master’s thesis in public 

health in 2015. She has been working as a teacher at the Department of Public Health since 
September 2017. Author of 5 scientific papers.  

Z.E. Kalbagayeva graduated from SSMU in 2012. She completed master’s course in 2015. 
She has been working as a teacher at the Department of Public Health since September 2015 . She 

is an author of 4 scientific papers. 
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A.A. Mukusheva graduated from SSMU in 2013. She completed master’s course in public 
health in 2016. She has been worki as a teacher at the Department of Public Health since 

September 2016. She participates in scientific and public life of the university. She has published 
4 scientific papers.  

A.K. Atabayeva graduated from SSMU in 2013. She defended her master’s thesis in 2016. 
She has been working as a teacher at the Department of Public Health since September 2016. She 

has published 4 scientific papers.  
F.T. Zykhanova has been working as an assistant at the Department of Public Health since 

2000. She was awarded the Diploma of the Akim of Semey city and Letter of thanks of the 
university’s management. She took part in the training seminar. 

M.K. Kasymkhanova has been working as a laboratory assistant at the Department of Public 
Health since 2008. She is a participant of scientific and technical project implemented at SSMU. 

She has letters of thanks from the Akim of Semey and university’s management. 
 

ҚР ҰҒА АКАДЕМИГІ Т.Қ. РАИСОВ АТЫНДАҒЫ  

МОЛЕКУЛАЛЫҚ БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ МИКРОБИОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ 

Биология кафедрасы 1953 жылы құрылған. 

Алғашқы кезеңде кафедра құрамында меңгеруші, 

үш ассистент, үш зертханашы және бір препарат 

даярлаушы болды. 

Кафедраның алғашқы меңгерушісі б.ғ.д., 

профессор Е.А. Финкельштейн. Атақты ғалым, әрі 

тамаша педагог Е.А. Финкельштейн 1930 ж. 

Харьков медициналық институтының биология 

кафедрасын бітіріп, 1940 ж. докторлық 

диссертация қорғап шықты. Семейге 

тағайындалар алдында қырықтан астам ғылыми жұмыс, оқулық, монографиялардың 

авторы болған. Оның бай педагогикалық тәжірибесінің арқасында биология кафедрасы 

бірінші жылдың өзінде-ақ қажетті құралдармен қамтамасыз етілді. Сабаққа қажетті 

кестелер мен препараттарды сол уақытта меңгеруші жетекшілігімен кафедра 

қызметкерлері дайындады. 

1956 жылы Л.В. Кельштейн биология және генетика кафедрасының доценті ретінде 

қызметін бастады.  

1962 жылы профессор Е.А. Финкельштейн зейнеткерлікке шыққан соң, Л.В. 

Кельштейн кафедра меңгерушілігін қабылдап, 1973 жылы зейнеткерлікке шыққанға дейін 

осы қызметті атқарды. 

Л.В. Кельштейн – жоғары білікті биолог, тамаша педагог және зерттеуші, 1937 ж. 
биология ғылымдарының кандидаты, 1938 ж. «Генетика» кафедрасының доценті. Кафедрада 

Л.В. Кельштейн жұмыс жасаған уақытта қалыптасқан дәстүрлер дамып, кафедра қажетті 

құралдармен, кестелермен, муляждармен, препараттармен қамтамасыз етілді. 

1973-1974 жж. кафедра меңгерушісінің міндетін доцент Л.И.Виноградов атқарды. Ол 

– тамаша педагог, Обь-Ертіс бассейнінің сібір сорғышының дернәсілдерімен 

инвазиялылығын зерттеумен айналысқан биолог. Бұл зерттеулер биологиялық үйірме 

мүшелері болған студенттермен бірге жүргізілді. 

1974-1978 жж. кафедрада доцент М.В. Северин меңгеруші болды. Осы уақытта 

меңгеруші жетекшілігімен кафедра қызметкерлері омыртқалылардың ұйқы безінің 

регенерациялық үрдістерін, олардың ағзаның биоырғақтарымен байланысынзерттеумен 

айналысты.  

Финкельштейн Евгений 

Александрович  
 

Кельштейн Люся 

Владимировна 
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1978 жылдан кафедраны Қазақстанның еңбегі сіңген Ғылым және техника қайраткері, 

биология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА, ҚР ЖҒҰА, ҚР МҒА, Мәскеу қ. 

ақпарттандыру Академиясының академигі, Мәскеу қ. (Ресей) П.Г. Сергиев атындағы 

премиясының лауреаты, ШҚО-ның құрметті азаматы Төлеген Қазезұлы Раисов басқарды. 

240-ден астам ғылыми жұмыстың, 6 монографияның авторы. Т.Қ. 

Раисовтың жетекшілігімен паразитологтар мектебі құрылып, “паразит-

ие” жүйесінде иммундық реттеуге байланысты жаңа бағыт қалыптасты.  

Кафедра “Гельминтоздар патогенезі мен терапиясының 

иммунологиялық аспектілері” атты ғылыми бағдарламаны орындауда 
басты ұйым болып табылады. Аталған бағдарлама бойынша «Семей 

полигонына қарасты территориялардың экологиялық мәселелері» 

тақырыбына «Инко-Коперникус» қорының гранты тағайындалған. 

Т.Қ. Раисовтың шәкірттері профессор, б.ғ.д. М.Р. Мыңжанов, 

профессор, м.ғ.д. О.З. Ілдербаев, доцент, б.ғ.к. А.С.Оразалина, доцент 

Д.А. Темірбеков, доцент м.ғ.к. Н.М. Уразалина, б.ғ.к. И.В. Агафонова, 

университеттің әртүрлі кафедраларында еңбек етуде.  

2009 жылдың қыркүйек айынан бастап кафедраға биология 

ғылымдарының докторы Масығұт Рахымұлы Мынжанов жетекшілік етеді. Жаратылыстану 
ғылымдарының Ұлттық Академиясының мүшесі. 1998 жылы Мәскеу қаласының ВИГИС 

докторлық жұмысын қорғап шықты. 3 монографиясы, 90 жуық шетелдік және отандық 

басылымдары бар, өнертабыстық 2 патенті бар. 

Мынжанов М.Р. жетекшілігімен кафедрада оқу-әдістемелік жұмыстарының жаңа 

бағыттары енгізілуде. Мәселеге бағытталған оқыту (PBL) жәнекомандамен бағытталған 

жұмыс (TBL) әдістерін пайдалана отырып сабақтар өткізілуде. CBL, 

шағын топтардағы жұмыстардың инновациялық әдістері мен 

формалары жаңарды, сабақтар мультимедиялық және интербелсенді 

технологияларды қолдану арқылы өтеді. Оқу-әдістемелік жұмыстарға 

профессорлар М.Р. Мынжанов, Л.Н. Маусунбаева, О.З. Ілдербаев, 

кафедра доценттері О.Т. Акишпаева, А.С. Оразалина, аға оқытушы Г.Р. 

Ибраева, оқытушы Э.С. Темекбаева өздерініңүлестерін қосуда. 

Кафедрада әр жылдары доцент М.Қ. Жұмабаев, профессор Ш.Б. 

Садықов, доцент О.А. Заворохина, аға оқытушы Н.Д. Беляева, аға 

оқытушы Ф.С. Бектемирова, аға зертханашы И.П. Шушаковалар ұзақ 

уақыт табысты жұмыс атқарған. 

Кафедраның жылдар бойындағы жұмысы нәтижесінде 28 мыңға жуық жас болашақ 

дәрігерлер жалпы биология, молекулалық биология, медициналық генетика,медициналық 

паразитология және микробиология сияқты негізгі пәндерді игеріп шықты. 

Кафедраның ғылыми жұмыстарының негізі, өндірістік зиянды факторлар (цемент 

және асбест шаңы) мен иондаушы радиацияның әсерінен ағзаның иммунологиялық және 

биохимиялық механизмдерінің бейімділігін, цитогенетикалық өзгерістерін зерттеуге 

бағытталған. 

Кафедра қызметкерлері шетелдік халықаралық конференцияларда (АҚШ, Жапония, 
Италия, Венгрия, Тайланд, Ресей, Украина), сонымен қатар Республикалық халықаралық 

конференцияларда бірнеше баяндамалар жасады (Астана, Алматы, Қарағанды, Ақтөбе, 

Павлодар, Семей). 

Соңғы жылдары ғылыми, оқу-әдістемелік бағытта бірнеше монографиялар жарыққа 

шықты: Антропогендік стрессорлық факторлардың ұзақ мерзімдегі қосарлы әсерлері. - 

Алматы, 2011. 116 бет. Антропогендік факторларға адаптацияның иммундық және 

1978 жылдан 2009 жылға 

дейін кафедра меңгерушісі 
Т.Қ. Раисов  

 

2009 жылдан қазірге дейін 

кафедра меңгерушісі  

М.Р. Мынжанов  
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биохимиялық аспектілері. - Алматы, 2011. 197 бет. Пенитенциарный стресс и иммунная 

система.- Алматы, 2011. 120 бет. Стресс и иммунная система. - Алматы, 2009. 236 бет. 

Антропогендік факторлардың иммундық жүйеге қосар әсерлері. – Алматы, 2009. 116 бет. 

Хризотил-асбест: тарихы, ағзаға әсері, ғылыми деректер. – Семей, 2008. 120 бет. 

2013 жылы «Фармация» мамандығына арналған «Ботаника» оқу – әдістемелік құралы 

басылып шығарылды, оқулықтың авторлары кафедра оқытушылары М.Р. Мыңжанов, Г.Р. 

Ибраева, О.З. Ильдербаев, О.Т. Акишпаева, А.С. Оразалина, Э.С. Темекбаева болды. 2018 

жылы үш тілде терминологиялық сөздік шығарылды. 

Кафедра қызметкерлері қоғамдық-саяси және ұйымдастыру жұмыстарына белсене 
қатысады. Т.К. Раисов бірнеше жыл бойы ОӘжТЖ жөнінде проректор қызметінде (1978 – 

1987жж.) және СММИ ректор қызметінде (1987-2001), облыстық маслихат депутаты, 

қоғамдық кеңестердің төрағасы болды.  

М.Р. Мынжанов 2003-2007 жж. аралығында СММА бірінші проректоры, 

диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы, С.М. Торайғыров атындағы ПМУ және 

СММУ екі диссертациялық кеңестің мүшесі болды.  

Маусунбаева Л.Н. бірнеше жыл бойы «Қайнар» 

университетінің ректоры және жоғарғы мектеп 

ұйымдастырушысы, Семей қаласының құрметті 

азаматы. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарына зор үлес қосқан 

м.ғ.д., профессор О.З. Ильдербаев – 7 монография, 25 

аса баспа жұмыстары, жоғарғы импактфактор мен 

сілтемелілігі жоғары индексті жұмыстарының 
авторы. «ЖОО үздік оқытушысы» (2008 және 2013) 

және «Мемлекеттік ғылыми стипендия» (2008, 2014) 

бойынша екі рет мемлекеттік грант иегері атанды.  

Доцент А.С. Оразалина ұзақ уақыт бойы шетел бөлімі деканының орынбасары, кейін 

факультет деканының қызметін атқаруда.  

Кафедра мамандық таңдау жұмыстары бойынша мол тәжірибеге ие, кафедра 

қызметкерлері 8 жыл бойында орта білімді оқу орындарының, колледж түлектеріне 

арналған қалалық және облыстық олимпиадаларды өткізуде. 

Қазіргі кезде молекулалық биология және микробиология кафедрасының ұжымында 

профессорлар М.Р. Мынжанов, Л.Н. Маусунбаева, доцент А.С. Оразалина, аға 

оқытушылар Г.Р. Ибраева, Э.С. Темекбаева, оқытушылар А.Т. Тарғынова, И.Н. Ордабаева, 

А.Қ. Қабдуалиева, Б.З. Елькенова, А.Д. Айтжанова, аға зертханашы А.О. Кусаинова, 

зертханашы М.М. Жусупова қызмет атқарады. 

 

КАФЕДРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ 

И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА НАН РК РАИСОВА Т.К. 

Кафедра биологии была организована в 1953 году. Штат кафедры к началу работы 

включал заведующего, трех ассистентов, трех лаборантов и одного препаратора.  
Первым ее заведующим был д.б.н., профессор Евгений Александрович Финкельштейн. 

Прекрасный педагог и крупный ученый, Е.А. Финкельштейн с 1930 г. заведовал кафедрой 
биологии Харьковского медицинского института. В 1940 г. он защитил докторскую 

диссертацию и к моменту назначения в Семипалатинске был уже автором более 40 научных 
работ, учебников, монографий. Благодаря его энергии и большому педагогическому опыту, 

кафедра биологии уже в первый год работы располагала самыми необходимыми учебными 
таблицами и препаратами. Большинство из них в то время изготовлялось сотрудниками 

кафедры под руководством заведующего.  

Молекулалық биология және микробиология 

кафедрасының ұжымы (2008 ж.)  
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В 1956 году в качестве доцента кафедры биологии и генетики приступила к работе 
Люся Владимировна Кельштейн. 

С 1962 года, после ухода на пенсию профессора Е.А. Финкельштейна, она приняла 
заведование кафедрой и работала в этой должности до ухода на пенсию в 1973 году.  

Л.В. Кельштейн – кандидат биологических наук с 1937 г., доцент на кафедре 
«Генетика» с 1938 г. Высококвалифицированный биолог, прекрасный педагог и 

исследователь. В период ее работы на кафедре продолжал совершенствоваться учебный 
процесс, поддерживались и развивались сложившиеся ранее традиции. Росло оснащение 

кафедры необходимыми пособиями, таблицами, муляжами, препаратами. 
С 1973 года по 1974 год обязанности заведующего кафедрой исполнял доцент Леонид 

Иванович Виноградов – замечательный педагог, биолог широкого профиля, занимался 
исследованием инвазированности рек Обь-Иртышского бассейна личинками описторхиса. 

Выполнение данных исследований осуществлялось при активном участии студентов – 
членов биологического кружка.  

С 1974 года по 1978 год кафедрой заведовал доцент Макс Валентинович Северин. В это 
время сотрудники кафедры под его руководством занимались изучением регенерационных 

процессов поджелудочной железы позвоночных, их связью с биоритмами организма. 
В 1978 году кафедрой биологии стал заведовать Толеген Казезович Раисов, 

Заслуженный деятель науки и техники РК, доктор биологических наук, профессор, 
Академик НАН РК, НАЕН РК, АМН РК, Академии информатизации г. Москва, лауреат 

премии им. П.Г. Сергиева, г. Москва, Россия, Почетный гражданин ВКО. Автор более 250 
научных работ, 6 монографий. Под руководством Т.К. Раисова была создана целая школа 

паразитологов, разработано новое направление, связанное с иммунокоррекцией в системе 

«паразит-хозяин». Под его руководством подготовлены и защищены 3 докторских и 18 
кандидатских диссертаций.  

Кафедра является головной организацией в выполнении научной программы: 
«Иммунологические аспекты патогенеза и терапии гельминтозов». По данной программе 

получен грант фонда «Инко-Коперникус» по теме «Экологические проблемы территорий, 
прилегающих к Семипалатинскому полигону». 

Ученики Т.К. Раисова: профессор, д.б.н. М.Р.Мынжанов, профессор, д.м.н. О.З. 
Ильдербаев, доцент, к.б.н. А.С.Оразалина, доцент Д.А.Темирбеков, доцент к.м.н. Н.М. 

Уразалина и многие другие работают на разных кафедрах университета. 
С сентября 2009 г. кафедрой заведует доктор биологических наук, профессор 

Мынжанов Масыгут Рахимович. Член-корреспондент Национальной Академии 
Естественных наук РК. В 1998 г. защитил докторскую диссертацию в ВИГИС г. Москва. 

Имеет 3 монографии, 90 печатных работ в зарубежных и отечественных изданиях, 2 патента 
на изобретения. 

В разные годы на кафедре биологии долгое время плодотворно работали: доцент 
Жумабаев М.К., профессор Садыков Ш.Б., доцент Заворохина О.А., старшие преподаватели 

Беляева Н.Д., Рахвалова С.А., Бектемирова Ф.С., старший лаборант Шушакова И.П. 
За годы работы кафедры свыше 28 тысяч будущих медиков освоили такие 

фундаментальные дисциплины, как: общая биология, молекулярная биология, медицинская 
генетика и медицинская паразитология. 

Учебная работа на кафедре биологии обогатилось инновационными методами и 
формами, такими как PBL, TBL, CBL, «мозговой штурм», работа в малых группах, занятия 

проходят с использованием мультимедийных и интерактивных технологий. В это внесли 
вклад профессора М.Р. Мынжанов, Л.Н.Маусунбаева, О.З.Ильдербаев, доценты кафедры: 

О.Т.Акишпаева, А.С.Оразалина, старший преподаватель Г.Р. Ибраева, преподаватель Э.С. 
Темекбаева.  
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Основными направлениями научной работы кафедры работают над изучением 
иммунологических и биохимических механизмов адаптации организма, цитогенетические 

изменения ионизирующей радиации на организм, и разработкой на этой основе новых 
способов коррекции адаптационных механизмов. Сотрудники кафедры неоднократно 

выступали с докладами на международных конференциях в США, Японии, Италии, 
Венгрии, России, Украине, а также, на республиканских международных конференциях в 

городах: Астана, Алматы, Караганда, Актюбинск, Павлодар, Семей. 
За последние годы опубликовано несколько монографий научного и учебно-

методического направления: в 2013 году выпущено учебное пособие  «Ботаника» для 
специальности «Фармация», на казахском языке, авторы М.Р.Мынжанов, Г.Р. Ибраева, О.З. 

Ильдербаев, О.Т. Акишпаева, А.С. Оразалина, Э.С. Темекбаева. 
В 2018 году выпускается толковый терминологический словарь на 3-х языках 

(казахском, русском, английском). 
Сотрудники кафедры занимаются большой организационной и общественно-

политической работой. Т.К. Раисов многие годы был проректором по УМВР (с 1978 по 
1987гг.) и ректором СГМИ (с 1987 по 2001 г.), депутатом областного маслихата, 

председателем многих общественных советов и комиссий.  
М.Р. Мынжанов с 2003 по 2007 год работал первым проректором СГМА, ученым 

секретарем диссертационного совета, член 2-х диссертационных советов: ПГУ им. С.М. 
Торайгырова (г. Павлодар) и СГМИ (г. Семей). Л.Н. Маусунбаева организатор высшей 

школы, многие годы была ректором университета «Кайнар», почетный гражданин г. Семей. 
Большой вклад в научно-исследовательскую работу, внес д.м.н., профессор О.З. 

Ильдербаев – автор 7 монографий, свыше 25 печатных изданий работ, с высоким 

импактфактором и индексом цитируемости. Дважды становился обладателем 
республиканского гранта «Лучший преподаватель ВУЗа» (2008 г. и 2013 г.), 

«Государственной научной стипендии» (2008 г. и 2014 г.) 
Доцент А.С. Оразалина на протяжении многих лет являлась заместителем декана 

иностранного отделения, а затем и деканом факультетов.  
Кафедра имеет богатый опыт профориентационной работы, на протяжении 15 лет 

сотрудниками кафедры проводились городские и областные олимпиады по биологии для 
выпускников средних учебных заведений и колледжей. 

В настоящее время штат кафедры молекулярной биологии и микробиологии 
составляют: профессора М.Р. Мынжанов, Л.Н. Маусунбаева, доцент А.С. Оразалина, 

старшие преподаватели Г.Р. Ибраева, Э.С. Темекбаева, преподаватели А.Т. Таргынова, И.Н. 
Ордабаева, А.К.Кабдуалиева, Б.З.Елькенова, А.Д.Айтжанова, ст.лаборант А.О. Кусаинова, 

лаборант М.М. Жусупова.  
С 2013 года предмет «микробиология» и ее преподаватели входят в состав кафедры 

молекулярной биологии и микробиологии. (заведующий кафедрой д.б.н., профессор 
М.Р.Мынжанов). 

Кафедра микробиологии была основана в 1954 году. 
Первым заведующим был Исаак Карлович Бабич, написавший учебник «Определитель 

микробов». С 1963 по 1965 год кафедрой заведовала Александра Николаевна Ковалевская, 
впоследствии руководившая кафедрой микробиологии Благовещенского медицинского 
института. С 1965 по 1986 год кафедрой руководил доктор медицинских наук, профессор 

Хатмуш Лутфуллиевич Галикеев. В это время кафедра имела все необходимое оборудование 
для практики, каждый выполнял самостоятельную практическую работу. 

Х.Л. Галикеев, помимо преподавательской деятельности, подготовил несколько 
кандидатов наук, руководил научной работой и возглавлял студенческий научный кружок, 
который всегда был одним из лучших в институте. На протяжении многих лет И.К. Бабич, 
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затем Х.Л. Галикеев возглавляли местное отделение Всесоюзного общества микробиологов , 
эпидемиологов и инфекционистов. 

За время существования кафедры многие преподаватели, выполнив научные работы, 
защитили кандидатские и докторские диссертации. Это Ф.Ф. Ягофаров, Т.Ф. Шевченко, Н.И. 

Потатуркина, С.М. Куфтерин, Л.М. Акимбекова, Г.Д. Довгаль, О.А. Заворохина. 
Марат Маутканович Уразалин, окончив с отличием наш институт, учился в аспирантуре, 

успешно защитив кандидатскую диссертацию в Харьковском медицинском институте, 
вернулся на кафедру микробиологии, стал доцентом, а с 1986 года руководил кафедрой. Автор 
и соавтор 90 печатных работ, в том числе за рубежом. Имеет высокий индекс цитирования. 

В эти годы продолжались и развивались все лучшие традиции кафедры. За последние 
годы произошло много изменений в методике преподавания, внедрено много инновационных 
технологий, в том числе электронное сопровождение всех лекций и практических занятий. 
М.М. Уразалин – научный руководитель Кайрхановой Ы.О., которая закончила сначала 
магистратуру, а в последующем докторантуру при кафедре, за последние три года имеет 35 

научных печатных статей в Республиканских, Российских и зарубежных журналах (с импакт- 
фактором), получен патент на изобретение. 

Постоянно работает СНО (руководитель – доцент О.А. Заворохина), в последние годы 
студенты не только всегда представляли доклады на студенческих конференциях, но и 
печатались в материалах зарубежных научных конференций. 

Преподавательский состав: профессор М.М. Уразалин, доцент О.А. Заворохина, старшие 
преподаватели: Б.К. Рахимжанова – заведующая учебной частью, М.Т. Абишева, преподаватель 
Ы.О. Кайрханова. Лаборант: А.М. Курманова. 

Издан учебник «Микробиология» на казахском языке (соавтор М.М.Уразалин), учебное 
пособие «Общая и частная вирусология» на русском и казахском языке (авторы 

О.А.Заворохина, М.Т. Абишева – «Эверо». – 2017). Издан «Медицинский терминологический 
словарь» по дисциплине «микробиология» на русском, казахском и английском языках 
(составители О.А. Заворохина, М.Т. Абишева – Семей – 2017) 

Разработаны и сняты 3 учебных фильма по курсу микробиологии, которые постоянно 
используются в учебном процессе (автор – доцент О.А. Зворохина) 

Завуч по разделу «микробиология» - Б.К. Рахимжанова, выполняет большую учебно-
методическую работу (на трех языках), доцент О.А. Заворохина – ответственная по науке, 
читает лекции, выполняет методическую работу, за последние 5 лет имеет 15 печатных работ, в 
том числе со студентами-кружковцами в различных изданиях: в Республиканских, Российских 
и зарубежных журналах и материалах конференций, М.Т. Абишева – выполняет методическую 

работу, читает лекции, ответственная по воспитательной работе, член терминологического 
комитета, за последние 5 лет имеет 3 печатные работы. 

 

DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY AND MICROBIOLOGY 

NAMED AFTER NAS RK ACADEMICIAN T.K. RAISSOV 

Department of biology was established in 1953. There were the head, three assistants, 

three laboratory technicians and one preparatory at the department.  

Doctor of biological sciences, Professor Yevgeniy Aleksandrovich Finkelstein was the 
first head of the department. A great teacher and scientist Y.A. Finkelstein was the Head of the 

Department of Biology at Kharkov Medical Institute from 1930. He defended his doctoral 

thesis in 1940. He was already an author of over forty scientific papers, textbooks and 

monographs as of the moment of his appointment in Semipalatinsk. Due to his energy and great 

pedagogical experience, the department had all necessary tables and preparations. Most of them 

were prepared by the staff under the guidance of the head of department. 

Lyusya Vladimirovna Kelshtein began to work as an Assistant Professor of the 

Department of Biology and Genetics in 1956. 
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In 1962, after Y.A. Finkelstein’s retirement, L.V. Kelstein became the head of department.  

L.V. Kelstein is a candidate of biological sciences and Associated Professor at the 

Department of Genetics, highly qualified biologist, great teacher and researcher.  

Leonid Ivanovich Vinogradov was acting head of the department from 1973 to 1974. He is 

a great teacher and biologist. He studied opisthorchiasis invasiveness of rivers of Ob-Irtysh 

basin.These studies were conducted together with students-members of biological club.  

From 1974 to 1978, Ass. Prof. Max Valentinovich Severin was the head of the 

department. At that time, staff of the department studied regeneration processes of pancreas 

gland of vertebrata and its connection with organism biorhythms. 
In 1978, Raissov Tolegen Kazenovich became the head of department. He is Honored 

Scientist and Engineer of RK, D.B.S., Professor, Academician of NAS RK, NANS RK and 

AMS RK, Academy of Information of Moscow, P.G. Sergiyev award holder and honorary 

citizen of EKR. He is an author of over 250 scientific papers and 6 monographs. School of 

parasitologists was established. Three PhD and eighteen candidate’s dissertations were 

defended under the auspices of T.K. Raissov.  

The Department of Microbiology and Molecular Biology is the central coordinating body 

of scientific program: “Immunological aspects of helminthosis pathogenesis and therapy”. Inco-

Copernicus allocated grant for the program “Ecological problems of territories sited adjacent to 

Semipalatinsk nuclear test site”. 

Students of T.K. Raissov d.b.s., Professor M.R. Mynzhanov, d.m.s., Professor O.Z. 

Ilderbayev, c.b.s., Ass. Prof. A.S. Orazalina, Ass. Prof. D.A. Temirbekova, c.m.s., Ass. Prof. 

N.M. Urazalina and others work at the various departments of the university. 

Doctor of Biological Sciences, Professor Masygut Rakhimovich Mynzhanov has been 
working as the head of the department since September 2009. He is Corresponding Member of 

the National Academy of Natural Sciences of RK. He defended his doctoral thesis in Moscow. 

He has published 3 monographs, 90 articles in foreign and domestic journals, and he  has 2 

patents for invention. 

In different periods, following persons productively work at the department: Ass. Prof. 

M.K. Zhumabayev, Professor S.B. Sadykov, Ass. Prof. O.A. Zavorohina, head teachers N.D. 

Belyaeva, S.A. Rakhvalova, F.S. Bektemirova and senior laboratory assistant I.P. Shushakova. 

During the years of department’s existence, over 28 future health professionals mastered 

such fundamental subjects as general biology, molecular biology, medical genetics and medical 

parasitology. 

There are such teaching methods and forms as PBL, TBL, CBL, “Brain storm”, “Small 

group work”, which are used at the department. Professors M.R. Mynzhanov, L.N. 

Mausunbayeva, O.Z. Ilderbayev, Associated Professors O.T. Akishpayeva, A.S. Orazalina, 

senior teacher G.R. Ibrayeva and teacher E.S. Temekbayeva made a great work to introduce 

these teaching methods. All lessons are held using multimedia and interactive technologies.  
Staff of department study immunological and biochemical adaptation mechanisms of an 

organism, cytogenetic changes which are caused by ionizing radiation, and, based on these 

results, develop new methods of adaptation mechanism correction. Staff of the department have 

made reports at the conferences in USA, Japan, Italy, Hungary, Russia, Ukraine, Astana, 

Almaty, Karaganda, Aqtobe, Pavlodar and Semey. 

Over the last years, several monographs were published. In 2013, study guide “Botany” 

was published in Kazakh for Pharmacy specialty (authors: M.R. Mynzhanov, G.R. Ibrayeva, 

O.Z. Ilderbayev, O.T. Akishpayeva, A.S. Orazalina and E.S. Temekbayeva).  

In 2018, dictionary of terms in Kazakh, Russian and English was published. В 2018 году 

Employees of the department do a great organizational and public work. T.K. Raissov 

worked as the Vice-rector for academic and educational work (1978-1987) and Rector of SSMI 
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(1987-2001), Deputy of Regional Maslikhat and Chair of various public councils and 

committees.  

From 2003 to 2007, M.R. Mynzhanov worked as the First Vice-rector at SSMA, Scientific 

Secretary of the Dissertation Committee (S.M. Taroigyrov PSU (Pavlodar) and SSMI (Semey). 

L.N. Mausunbayeva is the organizer of higher school. She had been working as the Rector of 

“Kainar” university for many years. She is the honored citizen of Semey. 

Dr. Hab., Prof. O.Z. Ilderbayev is n author of over 7 monographs, 25 printing papers with 

a high impact factor and citation index. He was twice awarded republican grant “Best teacher of 

the University” (2008 and 2013) and “Government research scholarship” (2008 and 2014). 
Ass. Prof. A.S. Orazalina had been working for many years as the Vice-Dean of the 

Dean’s office for international students and then Dean of the faculty.  

The department did a lot of profession-oriented work. Staff of the department has held city 

and regional Biology Olympiads for school and college leavers. 

Today, following persons work at the Department of Molecular Biology and 

Microbiology: Professors M.R. Mynzhanov, L.N. Mausunbayeva, Ass. Prof. A.S. Orazalina, 

head teachers G.R. Ibrayeva, E.S. Temekbayeva, teachers A.T. Targynova, I.N. Ordabayeva, 

A.K. Kabdualiyeva, B.Z. Elkenova, A.D. Aitzhanova, senior laboratory assistant A.O. 

Kusainova and laboratory assistant M.M. Zhussupova.  

 

АНАТОМИЯ ЖӘНЕ ГИСТОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ  

Адам анатомиясы кафедрасы 1953 

жылы құрылған. Қалыпты анатомия 

кафедрасының бірінші меңгерушісі Минскі 
медицина институтының түлегі доцент, 

кейіннен профессор атанған И.М. Турецкий 

болды,. И.М. Турецкий кафедраны 

ұйымдастыруға, қызметкерлердлің ғылыми 

жұмысына жетекшілік етуде, студенттердің 

тәрбие жұмысы мен оқу үрдісін 

ұйымдастыруға көп күш салды. Кафедраның 

алғышқы жұмыс күнінен бастап И.М. Турецкий басшылығымен қызметкерлер, анатомиялық 

музейді ұйымдастыруға ат салысты. И.М. Турецкий 1953 ден 1962 жылға дейін жетекшілік 

етті. 1964-1971 кафедра меңгерушісі доцент Федор Петрович Плякин, ал 1971 -1973 ж. 

доцент Н.Б. Абсалямов, м.ғ.д. профессор, Нина Ивановна Арямкина 1973-1977, 1979-1987 

жж. кафедра меңгерушісі міндетін атқырды. И.М. Турецкого жетекшілігімен кафедрада 

алғаш қызмет атқарғандар: доцент Яков Михайлович Криницкий, Семен Львович Драч; 

ассистенттер: З.А. Потемкина, Н.Б. Абсалямова, Ф.З. Просоленко, К.К. Власова, Н.И. 

Попова-Арямкина, Ж.М. Байльдинова, Т.И. Морозова. Кейіннен кафедраға жастар қосылды: 
Г.В. Дружинина, Б.М. Жангелов, А.К. Жаксылыкова, Э.Ф. Андреева, Д.Е. Жаныбеков, Б.Н. 

Нурмухамбетова, Н.Н. Пимкина, Г.Г. Рыхликова, А.С. Рахметов, И.Н. Соколова-Милюшина, 

Г.Р. Мынжанова. 1991 – 2002 жылдары кафедраға д.м.н. профессор Жүрсін Есенбекұлы 

Жаныбеков жетекшілік етті. Оның жетекшілігімен доценттер: Ж.М. Байльдинова, И.Н. 

Милюшина, Г.Р. Мынжанова, С.К. Қожанова, аға оқытушы Г.В. Дружинина, ассистенттер 

Б.К. Утегенова, М.Б. Кемешева, М.М. Мукашева-Жампозбаева, Р.В. Ищенко, Н.В. 

Щетинина жұмыс істеді. 2002-2005 жыл арағында анатомия курсын біздің университеттің 

түлегі, профессор Канат Нуртазинович Муканов басқарды. Ол кезде кафедрада қызмет 

жасағандар: И.Н. Милюшина, Г.Р. Мынжанова, С.К. Кожанова, К.К. Кудайбергенов, аға 

оқытушы Н.В. Щетинина, ассистенттер: М.М. Мукашева – Жампозбаева, Г.М. Есболатова, 

Я.А. Милюшина, А.К. Букатов, А.Г. Куанышева. 2004 жылдың маусымынан қарашаға дейін 

Кафедра меңгерушісі, м.ғ.к., доцент С.К. Кожанова  
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доцент Г.Р. Мынжанова жетекші болды. 2005 ж. мамыр айынан қазіргі уақытқа дейін 

кафедраны м.ғ.к., доцент С.К. Кожанова басқаруда. Қазіргі таңда кафедрада жұмыс істейді: 

аға оқытушылар – м.ғ.к. И.Н. Милюшина, Н.В. Щетинина, м.ғ.к Я.А. Милюшина, Г.М. 

Есболатова, М.М.Мукашева, оқытушылар: А.Н. Мекебаева, М.Б. Жандаулетова және Д.О. 

Садыкова. Оқу үрдісін ұйымдастыруға зертханашылар: О.В. Зайкина, Т.Н. Саду, А.Т. 

Исатаева, және ритуалды қызметкерлер: А.Н. Торыбаева, Г.Ж. Нургалиева, А.М. Чаусканова 

үлкен үлес қосуда. Кожанова Сауле Кенесхановна СММУ 1991 жылы үздік аяқтап, 

И.М.Сеченов атындағы Мәскеумедицина академиясында академик РАМН, профессор 

М.Р.Сапин жетекшілігімен мақсатты аспирантурада оқыды. 1995 жылдан, кандидаттық 
диссертациясын сәтті қорғап, кафедрада жұмыс жасайды. 2005 ж. осы уақытқа дейін м.ғ.к., 

доцент С.К. Кожанова кафедраға жетекшілік етуде. Кафедра қызметкерлерімен 20 

кандидаттық, 3 магистерлік, 6 докторлық диссертациялар қоғалған, 350 астам ғылыми 

еңбектер, 10 монография, 6 оқу-әдістемелік дярламалар жарық көріп, 50 рационализаторлық 

ұсынысытар, 12 ақпараттық парақтар жасалды. Семей қ. ММУ кафедралары мен курстары 

арасындағы рейтинг қорытындысы бойынша 2010-2013 жылдарда «Үздік инновациялық 

теориялық кафедра» номинациясы бойынша марапатталды. Кафедра қызметкерлері 

алғашқылардың бірі болып инновациялық 

оқытужәне бақылау әдістерін енгізді – PBL, 

ТBL, CBL, ОСПЭ және ОСКЭ, 

интегрирленгендәрістер мен сабақтар. 

Инновациялық әдіс бойынша біліктілігн 

көтерген кафедраның аға оқытушылары 

каскадты әдіспен басқа кафедраларың 
оқытушыларын оқытты.  

Кафедрада студенттерді оқытуды жақсарту жобалары құрылған: «Radix» мектебі 

(«теңнен – теңге» принципі бойынша студенттен - студентке), «Анатомия барлығы үшін» 

(мектеп оқушылары мен түлектерімен жұмыс). Студенттік ғылыми үйірме «Анатом» 

кафедра құрылғаннан бері жұмыс істейді, және бірнеше рет студенттік үйірмелер арасында 

силы орындарға ие болды. 

Кафедра құрылғаннан бері қызметкерлер анатомиялық препараттар музейін 

ұйымдастыруға тынымсыз жұмыс жүргізілуде, қазіргі таңда онда 450 астам экспонаттар бар, 

тек қызметкерлер мен студенттердің ғана емес бүкіл аймақтың жетістігіне айналған. Барлық 

алемнің ғалымдары, журналисттері мен саясаткерлері музейді тамашалайды. 
Гистология кафедрасы 1953 жылы құрылған. 

Кафедраның алғашқы меңгерушісі ҚазССР еңбегі сіңген 
қайраткері профессор С.А. Предтеченский (1953-1968 ж.) 

болды. Одан кейінгі жылдары профессор Ю.В.Погорелов 
(1968-1976 ж.) кафедрада жетекшілік етті. 1977 жылы 

кафедра меңгерушісі болып доцент А.С.Рахметов 
тағайындалды. Бұл кезде гистология кафедрасында 

доценттер В.И. Головнева, К.К. Құдайбергенов, Д.А. 

Темірбеков, Т.Н. Ганифельд қызмет атқарды. 1999 
жылдан 2008 жылға дейін кафедраны доцент Д.А. 

Темірбеков басшылық етті. Семей қ. ММУ кафедралар мен курстар рейтингісінің 
қорытындысы бойынша гистология кафедрасы «Үздік теориялық кафедра» номинациясында 

екі рет жүлделі орынды иеленді (2007-2008, 2008-2009 оқу жылы.) 2008 жылдан 2010 жылға 
дейін гистология курсы анатомия және гистология кафедрасы құрамына кірді. Екі оқу жылы 

бойы (2010-2011, 2011-2012) гистология курсы молекулалық биология және гистология 
кафедрасы құрамында болды. 2011-2012 оқу жылында молекулалық биология және 

Анатомия кафедрасының ұжымы 

Гистология кафедрасының ұжымы 
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гистология кафедрасы құрамында «Үздік теориялық кафедра» номинациясында бірінші 
орынды иеленді. Бүгінгі таңда гистология кафедрасы анатомия және гистология 

кафедрасының құрамында. 

Қазіргі уақытта кафедра ұжымында доцент Токешева А.М., доцент Темірбеков Д.А., 

профессор м.а. Мусайнова Ә.Қ., доцент м.а. Узбекова С.Е., оқытушы Секей Н.С., оқытушы 
Байгазиева Н.А., оқытушы Тортаев А.Б., оқытушы Турусбекова У.К., лаборант Уалханова 

Ж.К. қызмет етуде. 

 

КАФЕДРА АНАТОМИИ И ГИСТОЛОГИИ 

Кафедра анатомии человека организована в 1953 году. Первым заведующим кафедры 

нормальной анатомии был доцент, а затем профессор И.М. Турецкий, выпускник Минского 
медицинского института. И.М. Турецкий вложил много сил в организацию кафедры, в 
руководство научной работой сотрудников, в организацию учебного процесса и 

воспитательной работы со студентами. С первых дней работы кафедры сотрудники под 
руководством И.М. Турецкого приложили немало усилий для создания анатомического 
музея, ставшего ныне не только достоянием сотрудников и студентов, но и всего региона. 

И.М. Турецкий руководил кафедрой с 1953 по 1962  г. С 1964 по 1971 кафедрой заведовал 
доцент Федор Петрович Плякин, в 1971-1973 обязанности заведующего кафедрой были 
возложены на доцента Н.Б. Абсалямову. Д.м.н. профессор, Нина Ивановна Арямкина, 

заведовала кафедрой нормальной анатомии человека в 1973-1977, 1979-1987 гг. Первыми 
сотрудниками кафедры, работавшими под руководством И.М.Турецкого, были: доценты 
Яков Михайлович Криницкий, Семен Львович Драч; ассистенты: З.А. Потемкина, Н.Б. 

Абсалямова, Ф.З. Просоленко, К.К. Власова, Н.И. Попова-Арямкина, Ж.М. Байльдинова, 
Т.И.Морозова. В дальнейшем на кафедру пришло молодое пополнение: Г.В. Дружинина, 

Б.М.Жангелов, А.К. Жаксылыкова, Э.Ф. Андреева, Д.Е. Жаныбеков, Б.Н. Нурмухамбетова, 
Н.Н. Пимкина, Г.Г. Рыхликова, А.С. Рахметов, И.Н. Соколова-Милюшина, Г.Р. Мынжанова. 
С 1991 по 2002 г. кафедрой руководилд.м.н. профессор Джурсун Есенбекович Жаныбеков. 

Под его руководством работали доценты: Ж.М. Байльдинова, И.Н. Милюшина, Г.Р, 
Мынжанова, С.К.Кожанова, старший преподаватель Г.В.Дружинина, ассистенты Б.К. 
Утегенова, М.Б. Кемешева, М.М. Мукашева-Жампозбаева, Р.В. Ищенко, Н.В. Щетинина. С 

2002-2005 год курс анатомии возглавлял выпускник нашего ВУЗа, профессор Канат 
Нуртазинович Муканов. В то время на кафедре работали: доценты: И.Н. Милюшина, Г.Р. 
Мынжанова, С.К. Кожанова, К.К. Кудайбергенов, старший преподаватель Н.В. Щетинина, 

ассистенты: М.М. Мукашева – Жампозбаева, Г.М. Есболатова, Я.А. Милюшина, А.К. 
Букатов, А.Г. Куанышева. С июля по ноябрь 2004 г. кафедрой руководила доцент Г.Р. 
Мынжанова. С июля 2005 г. и по настоящее время кафедрой руководит к.м.н., доцент С.К. 

Кожанова. В настоящее время на кафедре работают: старшие преподаватели – к.м.н. 
И.Н.Милюшина, Н.В. Щетинина, к.м.н. Я.А. Милюшина, Г.М. Есболатова, М.М. Мукашева, 
преподаватели: А.Н. Мекебаева, М.Б. Жандаулетова и Д.О. Садыкова. Большой вклад в 

организацию учебного процесса вносят лаборанты: О.В. Зайкина, Т.Н. Саду, А.Т. Исатаева, 
рабочие ритуальных услуг: А.Н. Торыбаева, Г.Ж. Нургалиева, А.М. Чаусканова. 

Кожанова Сауле Кенесхановна после окончания с отличием СГМИ в 1991 году обучалась 

в целевой аспирантуре на кафедре анатомии человека Московской медицинской академии им. 
И.М. Сеченова под руководством академика РАМН, профессора М.Р.Сапина.С 1995 года, 
после успешной защиты кандидатской диссертации, работает на кафедре. С июля 2005 г. и по 
настоящее время к. м. н., доцент С.К. Кожанова руководит кафедрой. Сотрудниками кафедры 
защищено 20 кандидатских, 3 магистерские, 6 докторских диссертаций, издано более 350 
научных трудов, 10 монографий, 6 учебно-методических пособий, оформлено 50 
рационализаторских предложений, 12 информационных листков. По итогам рейтинга кафедр 
и курсов ГМУ г. Семей кафедра занимала призовые места в номинации «Лучшая 
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инновационная теоритическая кафедра» с 2010 по 2013 годы. Сотрудники кафедры одними из 
первых стали внедрять инновационные методы обучения и контроля знаний студентов – PBL, 
ТBL, CBL, ОСПЭ и ОСКЭ интегрированные лекции и занятия. Старшие преподаватели 
кафедры, прошедшие обучение по инновационным методам, участвовали в обучении 

преподавателей других кафедр каскадным методом. 
На кафедре разработаны проекты улучшения обучения студентов: школа «Radix» 

(занятия от студента - к студенту по принципу «равный-равному»), «Анатомия для всех» 
(работа со школьниками выпускных классов). Студенческий научный кружок «Анатом» 
работает с момента основания кафедры, неоднократно занимал призовые места по итогам 
конкурсов студенческих кружков. 

С момента образования кафедры сотрудниками ведется кропотливая работа по 
формированию музея анатомических препаратов, который в настоящее время насчитывает 
более 450 экспонатов и является достоянием не только нашего Университета, но и всего 
региона. Ученые, журналисты и политики всего мира посещают музей. 

Кафедра гистологии была основана в 1953 году. Первым заведующим кафедрой был 
заслуженный деятель КазССР профессор С.А.Предтеченский (1953-1968 гг.). В 
последующие годы кафедрой руководил профессор Ю.В.Погорелов (1968-1976 гг.). С 1977 
по 1998 год кафедрой заведовал доцент А.С.Рахметов. В этот период на кафедре гистологии 
работали доценты В.И.Головнева, К.К.Кудайбергенов, Д.А.Темирбеков, Т.Н.Ганифельд. С 
1999 года по 2008 год курс гистологии возглавлял доцент Д.А.Темирбеков. По итогам 
рейтинга кафедр и курсов ГМУ г.Семей курс гистологии дважды занимал призовые места в 
номинации «Лучший теоретический курс» (2007-2008, 2008-2009 учебный год). С 2008 по 
2010 гг. курс гистологии входил в состав кафедры анатомии и гистологии. В течение двух 
учебных лет (2010-2011, 2011-2012) кафедра гистологии была в составе кафедры 

молекулярной биологии и гистологии. В 2011-2012 учебном году в составе кафедры 
молекулярной биологии и гистологии первое место в номинации «Лучшая теоретическая 
кафедра». С 2012-2013 учебного года курс гистологии входит в состав кафедры анатомии и 
гистологии.  

В настоящее время в составе коллектива кафедрегистологии доцент Токешева А.М., 
доцент Темирбеков Д.А., и.о.профессора Мусайнова А.К., и.о.доцента Узбекова С.Е., 
преподаватель Секей Н.С., преподаватель Байгазиева Н.А., преподаватель Тортаев А.Б., 
преподаватель Турусбекова У.К., лаборант Уалханова Ж.К. 

 

DEPARTMENT OF ANATOMY AND HISTOLOGY 

Department of Human Anatomy was established in 1953. Graduate of Minsk Medical 
Institute, Professor I.M. Tureckiy was the first Head of the Department. He has made a great 
contribution in organization of the department, scientific work of staff, academic process and 
educational work with students.Staff of the department fostered significant efforts to create 
anatomical museum, which became property not only for university students and staff, but the 
whole region.From 1953 to 1962, department was headed by I. M. Tureckiy. From 1964 to 1971, 
Fedor Petrovich Plyakin was the head of the department. From 1971 to 1973, duties of the head of 
department were imposed on Assistant Professor N.B. Absalyamova. Doctor Habilitated, Professor 
Nina Ivanovna Aryamkina was the head of department in 1973-1977 and 1979-1987. Following 
persons worked under the guidance of I.M. Tureckiy: Associate Professors Yakov Krinitsky, 

Semen Lvovich Drach; assistants: ZA Potemkin, NB Absalyamova, FZProsolenko, K.Vlasov, N.I. 
Popov-Aryamkin, J.M.Bayldinov, T.Morozova. Then, following young specialists came to 
department: G.V. Druzhinina, BM Zhangelov, AK Zhaksylykova, EF Andreeva, DE Zhanybekov, 
BN Nurmukhambetova, NN Pimkina, GG Rykhlikova, AS Rakhmetov, I.N. Sokolov-Milyushin, 
G.R. Mynzhanova. From 1991 to 2002, the department was headed by. Professor Jursun 
Yesenbekovich Zhanybekov. Associate professors Z. M. Bailedinov, I.Milyushin, G.R., 
Mynzhanov, SKKozhanov, senior teacher G.V. Druzhinin, assistants B.K.Utegenov, M.M. B. 



 

149 
 

Kemeshev, M.Mukashev-Zhampozbaev, R.V. Ishchenko, N.V. Schetinina worked under his 
leadership.  

From 2002 to 2005, graduate of our university, Professor Kanat Nurtazinovich Mukanov was 
the head of the course.Following persons worked at the department at that time: Assistant 

Professors: I.N. Milyushina, G.R. Mynzhanova, S.K. Kozhanova, K.K. Kudaibergenov, head 
teacher N.V. Schetinina, assistants M.M. Mukasheva – Zhampozbayeva, G.M. Esbolatova, Y.A. 
Milyushina, A.K. Bukatov and A.G. Kuanysheva. Assistant Professor G.R. Mynzhanova was the 
head of the department from July to November 2004. Since July 2005, c.m.s., Assistant Professor 
S.K. Kozhanova has been working as the head of the department. Following persons work at the 
department today: head teachers: c.m.s. I.N. Milyushina, N.V. Schtenina, c.m.s. Y.A. Milyushina, 
G.M. Esbolatova, M.M. Mukasheva, teachers A.N. Mekebayeva, M.B. Zhandauletova and D.O. 
Sadykova. Following persons makes great contribution to educational process: laboratory assistants 
O.V. Zaikina, T.N. Sadu, A.T. Isatayeva and employees of funeral services A.N. Torynbayeva, 
G.Z. Nurgaliyeva and A.M. Chauskanova. 

After the graduating from SSMI in 1991, Saule Keneskhanovna Kozhanova was pursuing a 
PhD at the Department of Human Anatomy at I.M. Sechenov Moscow Medical Academy under 
the guidance of RAMS Academician, Professor M.R. Sapin. Since 1995, after successful 
defending PhD thesis, she has been working at the department. Since July 2005, c.m.s., Assistant 
Professor S.K. Kozhanova has been working as the head of the department. Staff of the 
department defended 20 candidates’ 3 master’s and 6 PhD dissertations. Over 350 scientific 
papers, 10 monographs, 6 study guides were published, 50 rationalization proposals and 12 
explanation sheets were made. From 2010 to 2013, based on the results of departments rating, the  
department was top-ranked in nomination “Best innovative theoretical department”. Staff of 
department were one of the first who began to introduce such innovative teaching methods and 

academic performance control as PBL, TBL, OSPE and OSCE, integrated lectures and lessons. 
Head teachers of the department, who received training on innovative teaching methods, taught 
other teachers these methods. 

Staff of department have developed improvement projects “Radix” (from student to student 
– peer to peer), “Anatomy for everyone” (lessons for school leavers). Students’ scientific club 
“Anatom” has been functioning since the establishment of the department.  

Since the date of establishment of the department, staff have been taking great efforts to 
create museum of anatomical drugs, which includes over 450 items and is the property not only 
of the university, but also the whole region. Scientists, journalists and politicians from around the 
world visit our museum. 

Department of Histology was established in 1953. Honored Worker of KazSSR, Professor 
S.A. Predtechenskiy (1953-1968) was the first head of the department. From 1968 to 1976, 
Professor Y.V. Pogorelov was the head of the department. From 1977 to 1998, Assistant Professor 
A.S. Rakhmetov was the head of the department. Assistant Professors V.I. Golovneva, K.K. 
Kudaibergenov, D.A. Temirbekov and T.N. Ganifeld worked at the department at that time.Based 
on the results of the department rating, histology course was top-ranked twice in the nomination 
“Best theoretical course” (2007-2008, 2008-2009 academic years). From 2008 to 2010, histology 
course was the part of the Department of Anatomy and Histology. During two academic years 
(2010-2011, 2011-2012), Department of Histology was the part of the Department of Molecular 
Biology and Histology. Since 2012-2013 academic year, course of histology has been the part of 

the Department of Anatomy and Histology.  
Today, following persons work at the department: Assistant Professors A.M. Tokesheva, 

D.A. Temirbekov Acting Professor A.K. Musainova, Acting Assistant Professor S.E. Uzbekova, 
teachers N.S. Sekei, N.A. Baigaziyeva, A.B. Tortayev, Turusbekova and laboratory assistant Z.K. 
Ualkhanova. 
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ПРОФЕССОР Ю.В. ПРУГЛО АТЫНДАҒЫ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ АНАТОМИЯ 

ЖӘНЕ СОТ МЕДИЦИНА КАФЕДРАСЫ 

Патологиялық анатомия және сот медицина кафедрасы 1955 жылы, ал сот медицина 

кафедрасы 1957 жылы ұйымдастырылды. 2008 жылы аталған кафедралар біріктіріліп, 

кафедра меңгерушісі м.ғ.д. Шабдарбаева Дария Муратқызы тағайындалды. Патологиялық 

анатомия кафедрасы 1955-1965 жылдар аралығында профессор, м.ғ.к. Д.М. Таранов 

басшылығымен жүргізілді. Кафедраның құрылу жылдары Д.М. Тарановпен бірге Кох В.К., 

Ефимов М.Л., Лисункин В.Г., Смирнов В.А., Смирнова А.Б. қызметкерлерімен бірге 

қызмет атқарды. Алғашқы диссертанттар: Кох В.К., Глумов В.Я., Родионова А.А. 1965-
1976 жылдарыкафедранымедицина ғылымының кандидаты, доцент Б.Ф. Фролов басқарды. 

Ол 50 ғылыми жұмыстың авторы. Солармен бірігіп, доцент Жумаханова Е.Ж. қызмет 

атқарды. 1976–1987 жылдары кафедраның меңгерушісі м.ғ.д., профессор Черкасский Л.А. 

(1920-2002). Оның басшылығымен 16 кандидаттық және 1 докторлық диссертация 

қорғалды. 123-тен астам ғылыми жұмыстардың авторы. Профессор Черкасский Л.А. 

басшылығымен доценттер Жумаханова Е.Ж., Шмунк С.Н., Скороходова Е.А., Ламбина 

С.Н., ассистенттер Башмакова Н.П., Гончарова Т.В., Макаров М.А. және басқалар жұмыс 

атқарды. 1988 жылы кафедра меңгерушісі м.ғ.д., профессор Пругло Ю.В. (1939–2010). 

Сонымен бірігіп доценттер Е.Ж. Жумаханова, С.Н. Шмунк, Е.А. Скороходова, профессор 

Черкасский Л.А., ассистенттер Д.М. Шабдарбаева, М.М. Калдыбаев, А. Фролов және т. б. 

жұмыс істеді. Кафедраның ғылыми бағыты - адамның иммунды жүйесі мен эндокринді 

ағзалардың қалыпты мен дерттік жағдайындағы балалар ауытқуының функциялық 

морфологиясы. Ю.В. Пругло басшылығымен келесі кандидаттық диссертациялар 

қорғалған: Г.М. Горбунова, А.О. Кулмагамбетов, Д.М. Шабдарбаева, М.М. Калдыбаев 
және тағы басқалар, докторлық диссертациялар қорғалған: К.Н. Муканов, Д.М. 

Шабдарбаева. Қазіргі таңда Ю.В. Пруглоның көптеген шәкірттері медициналық 

бөлімдерде, жоғарғы оқу орындарындағы кафедраларда басшылық етеді. Ю.В.Пругло 

ғылыми зерттеулердің жаңа ғылыми әдістерін, электронды микроскопиясын, иммунды 

гистохимиялық әдістерін енгізді. Ю.В. Пругло ғылыми және кәсіби атақ-даңқының 

арқасында американдық және жапондық әріптестермен тығыз ғылыми 
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бірлестіктерқалыптастырылды. Кафедра қызметкерлері АҚШ пен Жапонияда (профессор 

Ю.В. Пругло) бірнеше рет халықаралық симпозиумдар мен конференцияларға қатысты, 

Нагасаки қаласы университетінде (ассистент М.Ю. Пругло) заманауи 

морфологиялықәдістерді және Хиросимо институтында (доцент Е.А. Скороходова) 

радиациялық әсер салдарын зерттеуді меңгерді. Кафедра қызметкерлерінің баяндамалары 

бұрынғы Кеңес Үкіметі мен шетелдер (Ресей,Украина, Кыргызстан, Жапония, АҚШ, 

Франция, Канада) мемлекеттерінің көптеген ғылыми форумдарында ұсынылды. 

Сот медицина кафедрасының алғашқы меңгерушісі м.ғ.к., доцент Кидралиев С.К. 60-

тан аса ғылыми жұмыстардың авторы, сонымен қатар Семей мемлекеттік медицина 
институтының оқу жұмысы бойынша проректоры болған. Кидралиев С.К. ұстаздық пен 

сараптамалық жұмыстарын қатар алып жүрген. 

Барлық күрделі сараптамалар, комиссиялар, 

қайталама жұмыстары тек С.К. Кидралиевпен бірге 

кафедрада медицина ғылымдарының кандидаты, 

доцент Сеитов Н.С. (1957-1994), ассистенттер 

Иксымбаева Д.С., Кузнецов В.С., Вишняков О.Э., 

м.ғ.д., доцент Токарева О.Г., Пузанков А.Л., 

Шалаганов Б.Ф., Кидралиев С.К. қызметкерлері 

жұмыс атқарған. Теориялық пен тәжірибелік сот 

медицинасының өзекті мәселелері қаралатын сот 

медицина дәрігерлерінің ғылыми қоғамдастығын құрған, Кидралиевтың басшылығымен 

клиникалық ординатура мен интернатурада оқыту әдістері өткізілген. 1976 жылдан 1995 

жылға дейін кафедраны м.ғ.к., доцент Сайлибаев Т.Н. басқарған. Оның басшылығымен сот 
медицина кафедрасында қазақ тілінде сабақтар өткізіле бастады. 1996-2008 ж. сот 

медицина кафедрасын жоғары категориялы сот медицина сарапшысы, жоғары категориялы 

патологоанатом дәрігері, м.ғ.к., Шабдарбаева Д.М. басқарған. Онымен бірге ассистенттер 

Макаров В.М., Никифоренко Е.В., Ушакпаева А.М., Адильханов Г.О., Аскаров А.М., 

Разбеков Н.Е., Шалгумбаева Г.М., м.ғ.к. Саякенов, м.ғ.к. Апбасова С.А., м.ғ.к. Милюшина 

Я.А., Мельникова И.Ю., Иксымбаева Д.С., Шалаганов Б.Ф., Джаксыбеков Е.У., 

Куандыкова Л.У. және т.б. жұмыс істеген. Оның басқаруымен сот медицинасының 

сабақтары қазақ тілінде өткізіле бастады. 1996-2008 жылдар аралығында сот медицина 

кафедрасын сот медицина сарапшысы, әрі жоғары санатты дәрігер м.ғ.к. Шабдарбаева 

Д.М. басқарды. Бұл кафедрада Макаров В.М., Никифоренко Е.В., Ушакпаева А.М., 

Адильханов Г.О., Аскаров А.М., Разбеков Н.Е., Шалгумбаева Г.М., м.ғ.к. Саякенов, м.ғ.к. 

Апбасова С.А., м.ғ.к. Милюшина Я.А., Мельникова И.Ю., Иксымбаева Д.С., Шалаганов 

Б.Ф., Джаксыбеков Е.У., Куандыкова Л.У және т.б. ассистенттер жұмыс істеді. 

2008 жылы сот медицинасы мен патологиялық анатомия кафедралары біріктірілді 

және Семей қ. ММУ БОҒЗ бөлімінде заманауи құрал-жабдықпен қамтылған оқу мақсаты 
үшін морфология бөлімі ашылды. 2011 жылы кафедраға проф. Пругло Ю.В. аты берілді, 

үздік студентке стипендия тағайындалды. Стипендия демеушісі проф. Пругло Ю.В. 

шәкірті ҚР ҰҒА Корр. мүшесі Муканов К.Н. болған. Казіргі уақытта кафедра 

қызметкерлері әр түрлі бағыттағы жұмыстармен жетістікке жетіп жатыр. АҚШ, Жапония, 

Израиль, Австрия, Германия клиникалық, ғылыми мен әдістемелік мамандықты жетілдірді. 

Тәжірибелік сабақтар мен дәрістер инновациялық әдістер қолданыла жүргізілді. «Есірткі 

заттардың әсерінен ағзадағы өзгерістердің иммунды морфологиялық зерттемелері» атты 

халықаралық ғылыми жобалар орындалуда, университет Нагасаки (Жапония) грантын 

ұтқан және «Ядролық реакторды қолданып, ағзаның әр түрлі деңгейіндегі ішкі 

сәулеленудің алшақтатылған әсерінің мультицентрлік эксперименттік зерттемелері 

(Жапония, Ресей). Клиникалық сот медицина сараптамасы мамандығы бойынша 

Профессор Ю.В. Пругло атындағы патологиялық 

анатомия және сот медицина кафедрасының ұжымы 
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резидентура оқытылды, біліктілікті арттыру бойынша және патологоанатом кадрларын 

қайта даярлау жүргізіледі. Кафедра «Үздік кафедра», «Ресейдің алтын кафедрасы» атағына 

лайықты болған. Біздің кафедра соңғы уақытта мынандай номинацияларға ие болған: 

«Семей қ. ММУ үздік кафедра меңгерушісі» Шабдарбаева Д.М., «Семей қ. ММУ-нің үздік 

оқытушы Саякенов Н.Б. және Апбасова С.А.» «Web of science» бойынша 2016 жылдың ең 

жоғарғы Импакт-факторы бар мақалаларға байланысты Шабдарбаева Д.М., Саякенов Н.Б. 

2-ші орынға ие болған, «Ғылыми зерттеу» жұмыстармен айналысатын үздік 20 ғалым және 

т.б. Казіргі уақытта кафедрада келесі қызметкерлер жұмыс атқарады: меңгерушілер м.ғ.к. 

Жакипова А.А.және м.ғ.к. Саякенов Н.Б., м.ғ.к. Апбасова С.А., PhD доктор Узбеков Д.Е., 
магистр Абишев Ж.Ж., магистр Алимбекова Б.Р., магистр Толегенов М.М., Омарбаев А.С., 

Альмисаев К.А., Аубакирова Г.Т., Сапоров Р.М., Каримов Э.Р., сондай-ақ кафедра 

зертханашылары: Апбасова Г.А., Бекежанова А.Т. 

 

КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА ПРУГЛО Ю.В. 

Кафедра патологической анатомии организована в 1955 году, а кафедра судебной 

медицины в 1957 году. Объединение этих кафедр произошло в 2008 году и назначена 

заведующей кафедрой д.м.н., Шабдарбаева Дария Муратовна.  

Кафедра патологической анатомии с 1955 по 1965 годы работала под руководством 

профессора, к.м.н. Таранова Д.М. Вместе с Д.М.Тарановым в годы становления кафедры 

сотрудниками являлись Кох В.К., Ефимов М.Л., Лисункин В.Г., Смирнов В.А., Смирнова 

А.Б. Первыми диссертантами были Кох В.К., Глумов В.Я., Родионова А.А. С 1965по 1976 

годы кафедру возглавлял Фролов Б.Ф, доцент, кандидат медицинских наук. Автор 50 
научных работ. Вместе с ним работала доцент Жумаханова Е.Ж. С 1976 по 1987 годы 

заведовал кафедрой Черкасский Л.А. (1920-2002), д.м.н., профессор. Под его руководством 

защищено 16 кандидатских и 1 докторская диссертации. Автор более 123 работ. Под 

руководством профессора Черкасского Л.А. работали доценты Жумаханова Е.Ж., Шмунк 

С.Н., Скороходова Е.А., ЛамбинаС.Н., ассистенты Башмакова Н.П., Гончарова Т.В., 

Макаров М.А и другие. 

С 1988 года кафедрой стал возглавлять д.м.н., профессор Пругло Юрий Васильевич 

(1939-2010). Вместе с ним работали доценты Е.Ж. Жумаханова, С.Н. Шмунк, Е.А. 

Скороходова, профессор Черкасский Л.А., ассистенты Д.М. Шабдарбаева, М.М. 

Калдыбаев, А.Фролов и другие. Научным направлением кафедры являлась 

функциональная морфология органов эндокринной и иммунной систем человека в 

условиях нормы и патологии, детская патология. Под руководством Ю.В.Пругло 

защищены кандидатские диссертации Г.М.Горбуновой, А.О. Кулмагамбетовым, Д.М. 

Шабдарбаевой, М.М.Калдыбаевым и др., докторские диссертации – К.Н.Мукановым, 

Д.М.Шабдарбаевой. В настоящее время многие ученики Ю.В. Пругло возглавляют 
отделения, кафедры, университеты и т.д. Ю.В.Пругло были внедрены новые методы 

научных исследований, налажена электронная микроскопия, иммуногистохимические 

методики. Благодаря научному и профессиональному авторитету Ю.В.Пругло было 

налажено тесное научное сотрудничество с американскими и японскими коллегами. 

Сотрудники кафедры неоднократно участвовали в международных симпозиумах, 

конференциях в США и Японии (профессор Ю.В.Пругло), осваивали современные 

морфологические методики в университете г.Нагасаки (ассистент М.Ю.Пругло) и 

Хиросимском институте по изучению последствий радиационного воздействия (доцент 

Е.А.Скороходова). Доклады сотрудников кафедры были представлены на многочисленных 

научных форумах государств бывшего Советского Союза и дальнего зарубежья (Россия, 

Украина, Кыргызстан, Япония, США, Франция, Канада) 
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Первым заведующим кафедры судебной медицины являлся к.м.н., доцент Кидралиев 

С. К., автор свыше 60 научных работ, одновременно являлся проректором по учебной 

работе Семипалатинского медицинского института. Кидралиев С.К. успешно совмещал 

преподавательскую деятельность с экспертной работой. Все сложные экспертизы, 

комиссионные, повторные проходили через С.П.Кидралиева. Совместно с Кидралиевым 

С.К. на кафедре работали кандидат медицинских наук, доцент Сеитов Н.С. (1957 – 1994), 

ассистенты Иксымбаева Д.С., Кузнецов В.С., Вишняков О.Э., к.м.н.. доцент Токарева О.Г., 

Пузанков А.Л., Шалаганов Б.Ф.. Кидралиев С.К. организовал научное общество судебных 

медиков, где обсуждались актуальные вопросы теоретической и практической судебной 
медицины, под его руководством проходило обучение в клинической ординатуре и 

интернатуре. С 1976 по 1995 годы кафедру возглавляет кандидат медицинских наук, 

доцент Сайлибаев Т.Н. Под его руководством начали проходить занятия по судебной 

медицине на казахском языке. С 1996 по 2008 годы кафедру судебной медицины 

возглавляла д.м.н. Шабдарбаева Д.М., врач судебно-медицинский эксперт высшей 

категории и врач патологоанатом высшей категории. Вместе с ней работали ассистенты 

В.М. Макаров, Е.В. Никифоренко, А.М. Ушакпаева, Г.О. Адильханов, А.М.Аскаров, 

Н.Е.Разбеков, Г.М. Шалгумбаева, к.м.н. Н.Б.Саякенов, к.м.н. С.А.Апбасова, к.м.н. 

Я.А.Милюшина, И.Ю.Мельникова, Д.С.Иксымбаева, Б.Ф.Шалаганов, Е.У. Джаксыбеков, 

Л.У.Куандыкова и др.  

В 2008 году произошло объединение кафедр патологической анатомии и судебной 

медицины и открылся морфологический отдел ОУНЛ ГМУ г. Семей, оборудованный 

современным оборудованием для учебных и научных целей. В 2011 году кафедре 

присвоено имя профессора Ю.В.Пругло с назначением именной стипендии лучшему 
студенту. Спонсором стипендии является ученик Пругло Ю.В.- Член-Корр НАН РК, д.м.н., 

проф. Муканов К.Н. 

В настоящее время сотрудники кафедры проявляют успехи в разных направлениях 

деятельности кафедры. Прошли клинические, научные и методические специализации в 

США, Японии, Израиле, Австрии, Германии. Практические занятия и лекции проводятся с 

применением инновационных методов. Выполняются международные научные проекты: 

«Иммуноморфологические исследования внутренних органов при действии на организм 

наркотических веществ», который выиграл грант Университета Нагасаки (Япония) и 

«Отдаленные эффекты внутреннего облучения на различных уровнях организма: 

мультицентровое экспериментальное исследование с использованием ядерного реактора» 

(Япония, Россия). Активно выполняется клиническая работа.  

На кафедре проходит обучение в резидентуре по специальности «Судебно-

медицинская экспертиза», ФПК и переподготовка кадров по патологической анатомии. 

Кафедра удостоена звания «Лучшая кафедра», «Золотая кафедра России». Наша кафедра 

имела на протяжении последних 5-ти лет следующие показатели в номинации: «Лучший 
заведующий кафедрой ГМУ г.Семей» - Шабдарбаева Д.М., «Лучший преподаватель ГМУ 

г.Семей» - Саякенов Н.Б., Апбасова С.А., Жакипова А.А., «Лучший лектор» - Шабдарбаева 

Д.М., Апбасова С.А., «Самый высокий импакт-фактор статьи 2016 года по «Web of 

Science» - 2 место (Шабдарбаева Д.М., Саякенов Н.Б), «Лучшие 20 ученых, занимающихся 

научно-исследовательской деятельностью» и другие. В данный момент работают на 

кафедре: завучи к.м.н.Жакипова А.А. и к.м.н, и.о.доцента Саякенов Н.Б, к.м.н. Апбасова 

С.А., докторPhd Узбеков Д.Е., магистр Абишев Ж.Ж., магистр Алимбекова Б.Р., магистр 

Толегенов М.М., Омарбаев А.С., Альмисаев К.А., Аубакирова Г.Т., Сапоров Р.М., Каримов 

Э.Р., лаборанты кафедры: Апбасова Г.А., Бекежанова А.Т. 
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DEPARTMENT OF PATHOLOGICAL ANATOMY  

AND FORENSIC MEDICINE NAMED AFTER PROFESSOR Y.V. PRUGLO 

Department of Pathological Anatomy was founded in 1955, and the Department of Forensic 

Medicine in 1957. These two departments were consolidated into one in 2008, Doctor Habilitated 

Dariya Muratovna Shabdarbaeva was appointed as the Head of the Department of Pathological 

Anatomy, and Forensic Medicine named after Y.V. Pruglo.  

From 1955 to 1965, the Department of Pathological Anatomy operated under the guidance 

of Professor, c.m.s. D.M. Taranov. At that time, following persons worked at the department: 

V.K. Koch, M.L. Efimov, V.G. Lisunkin, V.A. Smirnov and A.B. Smirnova. The first dissertators 
were: V.K. Koch, V.Y. Glumov and А.А. Rodionova.From 1965 to 1976, Assistant Professor, 

c.m.s., author of 50 scientific works B.F. Frolov was the head of department. Doctor Habilitated, 

Professor L.A. Cherkasskiy (1920-2002) was the head of department from 1976 to 1987. He is an 

author of more than 123 scientific works. 16 candidate’s and 1 doctorate dissertations were 

defended under the direction of L.A. Cherkasskiy. E.Z. Zhumakhanova, S.N. Shmunk, E.A. 

Skorokhodova, S.N. Lambina,assistants N.P. Bashmakova, T.V. Goncharova, M.A. Makarov and 

others worked under the leadership of Professor L.A.Cherkasskiy  

In 1988, Doctor of Medicine, Professor Yuri Vasilyevich Pruglo (1939 - 2010) was the head 

of the department. Such Associate Professors as E.Z. Zhumakhanova, S.N. Shmunk, E.A. 

Skorokhodova, Professor L.A. Cherkasskiy, assistants D.М. Shabdarbayeva, М.М. Kaldybaev, 

A.Frolov and others worked under the leadership of Professor Pruglo. At that time, the scientific 

direction of the department was the functional morphology of the organs of human endocrine and 

immune systems under normal and pathological conditions, children's pathology. Under the 

guidance of Y.V. Pruglo, candidate’s dissertations of G.M. Gorbunova, A.O. Kulmagambetov, 
D.M. Shabdarbayeva, M.M. Kaldybaev, as well as PhD dissertations of K.N.Mukanov, D.M. 

Shabdarbayeva were defended. Currently, many students of Y.V. Pruglo are chiefs of different 

departments and universities. Y.V. Pruglo introduced new methods of scientific research 

(electron microscopy and immunohistochemical methods). Due to professional and academic 

standing of Y.V. Pruglo, close relationships were established with American and Japanese 

colleagues. Staff of the department take part in international symposiums, conferences in USA 

and Japan (Professor Y.V. Pruglo), master current morphological methods at University of 

Nagasaki (assistant M.Y. Pruglo) and University of Hiroshima for studying radiation effect 

consequences (Assistant Professor E.A. Skorohodova). Staff of the department reported in 

numerous scientific forums of the states of the former Soviet Union and non-CIS countries 

(Russia, Ukraine, Kyrgyzstan, Japan, USA, France and Canada). 

The first head of forensic medicine department was Assistant Professor, c.m.s S.K. 

Kydraliev. He is an author of more than 60 scientific articles. At the same time, he was the 

Provost at Semey State Medical Institute. S.K.Kydraliev successfully combined teaching with 

clinical work. All complex expert reviews were checked by S.P. Kidraliyev. Together with S.K. 
Kidraliyev, following persons worked at the department: c.m.s., Assistant Professor N.S. Seitov 

(1957 – 1994), assistants D.S. Iksymbayeva, V.S. Kuznetcov, O.E. Vishnyakov, c.m.s., Assistant 

Professor O.G. Tokareva, A.L. Puzankov and B.F. Shalaganov. S.K. Kidraliyev is the founder of 

Scientific Society of Medicolegists, which discussed topical issues of theoretical and practical 

forensic medicine. From 1976 to 1995, c.m.s., Assistant Professor T.N. Saidibayev was the head 

of department. Forensic medicine subjects were started to be taught in Kazakh. From 1996 to 

2008, Doctor Habilitated, Board Certified in Pathological Anatomy D.M. Shabdarbayeva was the 

head of the department. At that time, V.M. Makarov, E.V. Nikiforenko, A.M Ushakpayeva, G.O. 

Adilkhanov, A.M. Askarov, N.E. Razbekov, G.M. Shalgumbayeva, c.m.s. N.B. Sayakenov, 

c.m.s. S.A. Apbasova, c.m.s. Y.A. Milyushina, I.Y. Milyushina, I.Y. Melnikova, D.S. 
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Iskymbayeva, B.F. Shalaganov, E.U. Dzhaksybekov, L.U. Kuandykova and others worked at the 

department. 

In 2008, Department of Pathological Anatomy and Department of Forensic Medicine were 

integrated and morphological office of the Joint Educational-Scientific Laboratory of SSMU was 

established. Morphological Office is equipped with all up-to-date equipment for educational and 

scientific purposes. In 2011, the department was named after Professor Y.V. Pruglo with 

providing scholarship to the best student. Scholarship sponsor is former student of Y.V. Pruglo, 

corresponding member of NAS RK, Doctor Habilitated, Professor K.N. Mukanov. 

Currently, the staff of the department show success in various areas of the department 
activity. The staff of the department passed clinical, scientific and methodological specializations 

in the USA, Japan, Israel, Austria, Germany. Practical lessons and lectures are taught using 

innovative methods. International scientific projects are being implemented: 

“Immunomorphological researches of internal organs under the influence of narcotic substances 

on the body”, which won a grant from the University of Nagasaki (Japan) and “Remote effects of 

internal radiation at different levels of the organism: multicenter experimental study using a 

nuclear reactor” (Japan, Russia). Clinical work is actively performed. The department carries on 

residency training in “Forensic medical examination” and retraining of health professionals in the 

field of pathological anatomy. The department was awarded the title “The Best Department» and 

“Golden Department of Russia”. Our department was nominated for the following award over the 

last 5 years: “The Best Head of Department” (D.M. Shabdarbaeva), “The Best Teacher of 

SSMU” (N.B. Sayakenov, S.A. Apbasova, A.A. Zhakipova), “Best Lecturer” (D.M. 

Shabdarbayeva, S.A. Apbasova, “The Highest Impact Factor of an Article 2016 according to 

“Web of Science” (Shabdarbayeva D.M., Sayakenov N.B. were ranked 2nd), “Top 20 scientists 
involved in research activities” and others. Today, following persons work at the 

Department:c.m.s. A.A. Zhakipova, c.m.s. N.B. Sayakenov, c.m.s. S.A. Apbasova, PhD D.E. 

Uzbekov, holder of a master’s degree Z.Z. Abishev, holder of a master’s degree M.M. Tolegenov, 

A.S. Omarbayev, K.A. Almisaev, G.T. Aubakirova, R.M. Saporov, E.R. Karimov, laboratory 

assistants: G.A. Apbasova and A.T. Bekezhanova. 

 

ТАҒАМТАНУ ЖӘНЕ ГИГИЕНАЛЫҚ ПӘНДЕР КАФЕДРАСЫ 

Жалпы гигиена кафедрасы 1955 ж. м.ғ.к., доцент А.Е. Лошак жетекшілігімен қаланды. 
Кафедраның алғашқы кафедралық құрамы: м.ғ.к., доцент Г.М. Макулова, м.ғ.к., В.П. 

Карслянц. 1960-1980 жж. аралығында кафедраны, көптеген жылдар емдеу факультетінің 
деканы, оқу-тәрбие жұмысының проректоры қызметін атқарған м.ғ.к., доцент Г.А. Рыжков 

басқарды. 1980 жылдан 1985 жылға дейін кафедраны м.ғ.к., доцент М.П. Кирпичев басқарды. 
1985-1995 жылдарда кафедра ұжымын м.ғ.д., профессор В.Б. Капитульский басқарды. Оның 

жетекшілігімен 6 кандидаттық (П.Г. Голубев, К.Н. Апсаликов, У.С. Самарова, К.У. Кембаева, 
Б.С. Бугыбаев) және 1 докторлық (К.Н. Апсаликов) диссертация қорғалды. 1995 - 1999 жж. 

кафедра меңгерушісі м.ғ.к., доцент Ш.Е. Токанова болды. 1999 ж. кафедра салауатты өмір 
салтын, жалпы гигиена және нутрициология мәселелерінқалыптастыру курсы болып қайта 

құрылды. 1999 жылдан 2004 жылдан аралығында м.ғ.д., К.Н. Апсаликовтың басқаруында 
болды. Оның жетекшілігімен кандидаттық және докторлық диссертациялар қорғалды, атап 

айтқанда: Ш.М. Токешева, М. Р. Мадиева, А.Е. Бопина, О.В. Саматугина. Қазіргі уақытта 
м.ғ.д., профессор К.Н. Апсаликов – Семей қ. Радиациялық медицина және экология ҒЗИ 

директоры. «Медико-профилактикалық іс» факультетінің ашылуына байданысты 2004 жылы 
курс атауы гигиеналық пәндер кафедрасы болып өзгертілді. Кафедра меңгерушісі – м.ғ.к., 

доцент Токанова Ш.Е. 2007 жылы 2 кафедра құрылды: жалпы гигиена және эпидемиология 
кафедрасы (кафедра меңгерушісі м.ғ.к., доцент Токанова Ш.Е.) және тағамтану және 

гигиеналық пәндер кафедрасы (кафедра меңгерушісі м.ғ.к., доцент Кембаева К.У). 2012 ж. 



 

156 
 

қыркүйек айында екі кафедра біріктірілді. Кафедрада жұмыс атқарған доценттер: Макулова 
Г.М., Базарбеков Ж.Б., Самарова У.С., Голубев П.Г., аға оқытушылар: м.ғ.к. Ибраев С.С., 

Турдунова Г.К., ассистенттер: А.Н. Гладинец, М.Б. Жандаулетова, Пономарева Р.С., 
Бачевская Е.С. және т.б. 

Тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасының меңгерушісі - м.ғ.к., доцент, Семей қ. 
ММУ-нің профессоры Токанова Шолпан Ергалиевна. 1971 ж. Семей мемлекеттік медицина 

институтын, С.М. Киров атындағы Ленинград институтының коммунальді гигиена 
кафедрасында аспирантураны (1978 -1981 жж.) бітірді. 180 астам басылымның және 5 оқу 

құралының авторы,«Жалпы гигиена» (2014), «Енбек гигиенасы» (2017) оқулықтарының 
жауапты редакторы. Орыс және ағылшын тілдерінде сабақ жүргізеді. Токанова Ш.Е.- РЖА 

профессоры, ҚазҰММУ (2008 ж.), БҚММА Мемлекеттік Аттестациялық комиссиясының 
мүшесі (2007), білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша қазақстандық тәуелсіз 

агенстваның эксперті (БСҚҚТА-IQAA) (2016), университеттің ғылыми кеңесінің ғылыми 
хатшысы. 

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы: м.ғ.д., профессор Чайжунусова Н.Ж., 
м.ғ.к. доцент Токешева Ш.М, аға оқытушылар: м.ғ.к. Кембаева К.У., б.ғ.к. Довгаль Г.Д., м.ғ.к., 

Кулабухова Н.С., оқытушылар, магистрлер: Нуртазина С.К., Алтынбекова А.А., Дюсембаева 
А.С., Амантаева Г.К., оқытушы Бейсенгазина М.Б. Зертханашылар: Макыжанова Н.С., 

Нургазина Н.Е. 2011 жылы «Медико – профилактикалық іс» мамандығы бойынша 
магистратура ашылды. Кафедраның алғашқы магистранттары: Нуртазина С.К, Бекжигитова 

А.А, Алтынбекова А.А, Курмангалиева Л.Б. (2013 ж.); Касымова А., Калиева С. (2014 ж.); 
Амантаева Г.К., Досымханова А.Б. (2015 ж.); Дюсембаева А.С., Мамырбаева А.К., 

Бауедимова А.М. (2016 ж.). Қазіргі уақытта магистранттар - Сейлханова Д 2-ші о.ж, 

Мукышева А., Мигина Л., Рахадилова А., 1-ші о.ж. 
Студенттердің тәжірибелік дағдыларды меңгеруі Университеттің Біріктірілген оқу-

ғылыми зертханасының гигиеналық бөлімінде жүреді.  
Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, 

тәрбие жұмыстарын атқарады. Оқыту үш тілде жүргізіледі: мемлекеттік, орыс және ағылшын. 
Кафедра қызметкерлері тұрақты түрде педагогикалық біліктілігін жоғарылатып отырады. 

Студенттерді оқытудың инновациялық әдістері енгізілген. Профессорлық-оқытушылық құрам 
«Медико-профилактикалық іс» мамандығы бойынша МЖҚББС (2009, Токанова Ш.Е.), 

барлық мамандықтардан «Жалпы гигиена» (Токанова Ш.Е.), эпидемиология (Довгаль Г.Д.) 
пәндерінен типтік оқу бағдарламасын жасаушылар болып табылады. «Жалпы гигиена» 

(Токанова Ш.Е., Дюсембаева А.С., 2017) пәнінен электронды оқулығы құрастырылған. 
Кафедралар мен профессорлық-оқытушылық құрам арасындағы соңғы жылдардағы 

рейтинг нәтижесі бойынша кафедра оқытушылары әртүрлі номинациялар жеңімпаздары 
болып табылады: «Үздік кафедра меңгерушісі» (2008-2009 о.ж., 2015-2016 о.ж.), Тоқанова 

Ш.Е., «Ғылыми-зерттеу жұмысы» нәтижесі бойынша үздік оқытушы Тоқанова Ш.Е. (2009-
2010 о.ж.); «Үздік лектор» (2013-2014 о.ж): Токанова Ш.Е., Кембаева К.У.; (2012-2013о.ж.) 

Турдунова Г.К.; «Үздік доцент, аға оқытушы»: Токешева Ш.М ( 2009-2010 о.ж), Довгаль Г.Д 
(2008-2009 о.ж, 2009-2010 о.ж, 2015-2016 о.ж.); Турдунова Г.К. ( 2009-2010 о.ж., 2012-2013 

о.ж); «Үздік ассистент, оқытушы» Бейсенгазина М.Б (2009-2010 о.ж.); «Web of Science, Scopus 
бойынша 2017 ж ең жоғары Хирша индексі», «Web of Science, Scopus бойынша 2017 ж 

мақаланың ең жоғары импакт фактор» проф.Чайжунусова Н.Ж. (2017-2018 о.ж). 
Кафедрада 2016-2017 оқу жылында «Медициналық-профилактикалық іс», «Қоғамдық 

денсаулық сақтау» мамандықтарына жұмыс берушілерді қатыстыра отырып тәуелсіз 
экзаменация және Израиль әдістемесі бойынша экзаменация енгізілді. Жұмыс берушілер 

оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауға ғана емес, сондай-ақ, Білім беру бағдарламасына, 
және ЭПК жинақтарын дайындауға қатысады. Кафедра қызметкерлері үнемі халықаралық, 

республикалық ғылыми-әдістемелік конференцияларға және семинарларға белсене қатысады, 
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Қазақстан Республикасында, сондай-ақ жақын және алыс шет елдерде дайындықтан өтеді. 
(Чайжунусова Н.Ж., Кулабухова Н.С., Дюсембаева А.С., Бейсенгазина М.Б, Амантаева Г.К.). 

2016 жылы «Медико-профилактикалық іс» мамандығы бойынша бакалавриат және 
магистранттарға арналған білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредитациялау 

нәтижелері бойынша сарапшылардың оң бағалары алынды. 
Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы «Семей қ. бойынша мектеп 

жасындағы балалардың денсаулығын қалыптастырудың ерекшеліктері» ғылыми-зерттеу 
жұмысына қатысады. 

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы «Иондаушы сәулеленудің ядролық 
реакторды қолдану арқылы тірі организмге әсері туралы теңдессіз 

мультиорталықтандырылған тәжірибелік зерттеу» атты халықаралық ғылыми-техникалық 
жобасына (Семей қ. ММУ (Қазақстан), Хиросима Университеті (Жапония) және Обнинск 

қаласының Медициналық радиологиялық ғылыми орталығы (Ресей) (координатор – 
профессор Н.Ж. Шайжүнісова), «Қазақстан Республикасының экологиялық қолайсыз 

аумақтарының экологиялық жүктемесін азайту, медициналық қамтамасыз етуді, әлеуметтік 
қорғау және халықтың денсаулығын жақсарту үшін ғылыми-әдістемелік негіздерді әзірлеу» 

(2017-2019, Н.Ж. Шайжүнісова, Ш.Е. Токанова) атты халықаралық ғылыми-техникалық, 
Эразмус+ (2017-2019 жж.) халықаралық жобасына (Кулабухова Н.С.) қатысады. Доцент 

Токешева Ш.М. – Мемлекеттік медицина университетінің Этика комитетінің төрағасы. 
«Медико-профилактикалық іс» мамандығының студенттері жыл сайынғы кафедрада 

ғана емес, сонымен қатар жоғарғы оқуаралық пәндік Олимпиадаларға қатысады. 
КММУ, 2016 ж. жалпы гигиена бойынша, біздін студенттер жүлделі орындарға ие болды: 

1 орын – Бегимова М., 2 орын – Әшім Г., 3 орын – Аманкельдинова А. және Жангазина Э. 

Практикалық дағдыларды студенттер «Семей қалалық қоғамдық денсаулық сақтау 
басқармасы» РММ базасында өндірістік тәжіриебе кезінде игереді. 

Кафедранын профессорлық оқытушылық-құрамы нәтижелі жұмыс үшін алғыс 
хаттармен, төсбелгілермен марапатталды: «Денсаулык сақтау ісіне коскан үлесі үшін» 

төсбелгісімен (Токанова Ш.Е., Чайжунусва Н.Ж., Кембаева К.У.). Профессор Чайжунусова 
Н.Ж. «Вернадский» медалімен, «Еңбегі сіңген ғылым және білім қайраткері» атағына ие 

болды, «Золотая кафедра России» төс белгісімен марапатталды. 2018 жылы Shimane 
University құрметті профессоры атағы берілді. 

 

КАФЕДРА ПИТАНИЯ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Кафедра общей гигиены организована в 1955 году под руководством к.м.н., доцента 

Лошак А.Е. Первый преподавательский состав кафедры: к.м.н., доцент Г.М. Макулова, к.м.н. 

В.П. Карслянц. С 1960 по 1980 гг. кафедру возглавлял к.м.н., доцент Г.А. Рыжков, многие 

годы работавший деканом лечебного факультета, проректором по учебно-воспитательной 

работе. С 1980 г. по 1985 г. кафедрой заведовал к.м.н., доцент Кирпичев М.П. С 1985 по 1995 

гг. работой коллектива кафедры руководил д.м.н., профессор В.Б. Капитульский.Под его 

руководством защищены 6 кандидатских диссертаций (П.Г. Голубев, К.Н. Апсаликов, У.С. 
Самарова, К.У. Кембаева, Б.С.Бугыбаев) и 1 докторская диссертация (Апсаликов К.Н.). С 1995 

по 1999 гг. кафедрой заведовала к.м.н., доцент Ш.Е. Токанова. В 1999 г. кафедра была 

преобразована в курс проблем формирования здорового образа жизни, общей гигиены и 

нутрициологии. С 1999 по 2004 гг. курс возглавлял д.м.н. АпсаликовК.Н. Под его 

руководством защищены кандидатские и докторские диссертации, в том числе: Ш.М. 

Токешева, М. Р. Мадиева, А.Е. Бопина, О.В. Саматугина. В настоящее время д.м.н., профессор 

К.Н. Апсаликов – директор НИИ радиационной медицины и экологии г. Семей. В связи с 

открытием факультета «Медико-профилактическое дело» в 2004 году курс переименован в 

кафедру гигиенических дисциплин. Заведующая кафедрой – к.м.н., доцент Токанова Ш.Е. В 
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2007 году были созданы 2 кафедры: кафедра общей гигиены и эпидемиологии, (заведующая 

кафедрой к.м.н., доцент Токанова Ш.Е.) и кафедра питания и гигиенических дисциплин 

(заведующая кафедройк.м.н., доцент Кембаева К.У). В сентябре 2012 года кафедры были 

объединены. В разное время на кафедре работалидоценты: Макулова Г.М., БазарбековЖ.Б., 

Самарова У.С., к.м.н. Голубев П.Г., старшие преподаватели: к.м.н. Ибраев С.С., Турдунова 

Г.К., ассистенты: А.Н. Гладинец, М.Б. Жандаулетова, Пономарева Р.С., Бачевская Е.С. и др. 

Заведующая кафедрой питания и гигиенических дисциплин – к.м.н., доцент, 

профессор ГМУ г. Семей Токанова Шолпан Ергалиевна. Окончила 

Семипалатинскийгосударственный медицинский институт лечебный факультет в 1971 
году, аспирантуру (1978-1981 гг.) на кафедре коммунальной гигиены Ленинградского 

института усовершенствования врачей им. С.М. Кирова. Автор более 180 публикаций и 5 

учебных пособий, ответственный редактор «Жалпы гигиена», 2014, «Енбек гигиенасы», 

2017.Ведет занятия на русском и английском языках. Токанова Ш.Е. – профессор РАЕ, 

член Государственной Аттестационной комиссии в ЗКГМА (2007 г.), КазНГМУ (2008 г.), 

эксперт Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании 

(НКАОКО-IQAA) (2016), ученый секретарь Ученого совета университета. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры: д.м.н., профессор Чайжунусова Н.Ж., 

к.м.н. доцент Токешева Ш.М, старшие преподаватели: к.м.н. Кембаева К.У., к.б.н.Довгаль 

Г.Д., к.м.н.Кулабухова Н.С.,преподаватели, магистры: Нуртазина С.К., Алтынбекова А.А., 

Дюсембаева А.С., Амантаева Г.К., преподаватель Бейсенгазина М.Б. Лаборанты: Макыжанова 

Н.С., Нургазина Н.Е. В 2011 году открыта магистратура по специальности «Медико-

профилактическое дело». Первые магистранты кафедры: Нуртазина С.К, Бекжигитова А.А, 

Алтынбекова А.А., Курмангалиева Л.Б. (2013 г.); Касымова А., Калиева С. (2014 г.); 
Амантаева Г.К., Досымханова А.Б. (2015 г.); Дюсембаева А.С., Мамырбаева А.К., Бауедимова 

А.М. (2016 г.). В настоящее время магистранты – Сейлханова Д. 2-го года обучения, 

Мукышева А., Мигина Л., Рахадилова А., 1-го года обучения. 

Освоение практических навыковстудентами проводится в гигиеническом отделе 

объединенной учебно-научной лаборатории университета. 

ППС кафедры выполняют учебно-методическую, научно-исследовательскую, 

воспитательную работу. Обучение ведется на трех языках: на государственном, русском и 

английском. Сотрудники кафедры регулярно повышают педагогическую квалификацию. 

Внедряются инновационные методы обучения студентов. ППС являются разработчиками 

ГОСО «Медико-профилактическое дело» (2009, Токанова Ш.Е.), Типовых учебных 

программ по дисциплине «Общая гигиена» для всех специальностей (Токанова Ш.Е.), 

эпидемиология (Довгаль Г.Д.). Создан электронный учебник «Общая гигиена» (Токанова 

Ш.Е., Дюсембаева А.С., 2017). 

На протяжении последних лет по итогам рейтинга среди кафедр и ППС сотрудники 

являются призерами в различных номинациях: «Лучший заведующий кафедрой» (2008 -
2009 уч. г., 2015-2016 уч. г.), Токанова Ш.Е., «Лучший преподаватель по итогам научно-

исследовательской работе» Токанова Ш.Е. (2009-2010 уч.г.); «Лучший лектор» (2013-2014 

уч. г.): Токанова Ш.Е., Кембаева К.У.; (2012-2013 у.г.) Турдунова Г.К.; «Лучший доцент, 

старший преподаватель»: Токешева Ш.М (2009-2010 уч. г.), Довгаль Г.Д (2008-2009 уч. г, 

2009-2010 уч. г., 2015-2016 уч. г., 2016-2017 уч. г.); Турдунова Г.К.( 2009-2010 уч.г., 2012-

2013уч.г); «Лучший ассистент, преподаватель» Бейсенгазина М.Б (2009-2010 уч. г.); 

«Самый высокий индекс Хирша 2017 г. по Web of Science, Scopus», «Самый высокий 

импакт фактор статьи 2017 г. по Web of Science, Scopus» (проф.Чайжунусова Н.Ж.) (2017-

2018 уч. г.). 

На кафедре введена в 2016-2017 учебном году независимая экзаменация студентов 

специальностей «Медико-профилактическое дело», «Общественное здравоохранение» с 
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привлечением работодателей и по Израильской методике. Работодатели участвуют не 

только в оценке учебных достижений обучающихся, но и Образовательной программы, а 

также в составлении КЭД. Сотрудники кафедры регулярно принимают активное участиев 

Международных, Республиканских научных и методических конференциях и семинарах, 

проходят обучение в Республике Казахстан, а также в странах ближнего и дальнего 

зарубежья (Чайжунусова Н.Ж., Кулабухова Н.С., Дюсембаева А.С., Бейсенгазина М.Б, 

Амантаева Г.К.). В 2016 году по результатам специализированной аккредитации 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры по специальности «Медико-

профилактическое дело» получена положительная оценка экспертов. ППС участвуют в 
научно-исследовательской работе кафедры «Особенности формирования здоровья детей 

школьного возраста г. Семей». ППС кафедры принимают участие в Международных НТП 

“Беспрецедентное мульти центровое экспериментальное исследование влияния 

ионизирующего излучения на живой организм с использованием ядерного реактора» (ГМУ 

г. Семей (Казахстан), Университет Хиросимы (Япония) и Медицинский радиологический 

научный центр г. Обнинск (Россия) (координатор – профессор Чайжунусова Н.Ж.), 

участвуют в НТП «Разработка научно-методических основ минимизации экологической 

нагрузки, медицинского обеспечения, социальной защиты и оздоровления населения 

экологически неблагоприятных территорий Республики Казахстан» (2017-2019, 

Чайжунусова Н.Ж., Токанова Ш.Е.),в Международном проекте Эразмус+ (2017-2019 гг.) 

(Кулабухова Н.С.). Доцент Токешева Ш.М. – председатедь Этического комитета ГМУ.  

Студенты специальности «Медико-профилактическое дело» ежегодно принимают 

участие в предметных Олимпиадах, не только проводимые на кафедре, но и в 

Межвузовских Олимпиадах (КГМУ, 2016 г. по общей гигиене, наши студенты заняли 
призовые места: 1 место – Бегимова М., 2 место – Ашим Г., 3 место - Аманкельдинова А. и 

Жангазина Э. Студенты осваивают практические навыки на базе РГУ «Семейское 

городское управление по ООЗ» в период прохождения производственной практики. 

ППС кафедры награждены за добросовестную работу нагрудным знаком «Денсаулык 

сактау ісіне коскан үлесі үшін» (Токанова Ш.Е., Чайжунусва Н.Ж., Кембаева К.У.), имеют 

благодарности, грамоты. Профессор Чайжунусова Н.Ж. награждена медалью 

«Вернадского», присвоено почетное звание «Заслуженного деятеля науки и образования», 

награждена нагрудным знаком «Золотая кафедра России». В 2018 г. присвоено звание 

заслуженного профессора Shimane University. 

 

THE DEPARTMENT OF GENERAL HYGIENE 

The department of General hygiene was established in 1955 under the supervision of  c.m.s., 

associate professor A. E. Loshak. C.M.S., Assistant Professor G.M. Makulova and C.M.S. V.P. 

Karslyanc were the first members of the department.C.M.S., Assistant Professor G.A. Ryzhkov, 

who worked for many years as the dean of medical faculty and vice-rector for academic and 
educational work, had been the head of department from 1960 to 1980. C.M.S., Assistant 

Professor M.P. Kirpichev had been the Head of the Department from 1980 to 1985. The 

department had been headed by D.M.S., Professor V.B. Kapitulskiy from 1985-1995. 6 

candidate’s dissertation were defended under his direction (P.G. Golubev, K.N. Apsalikov, U.S. 

Samarova, K.U. Kembayeva and B.S. Bugybayev).C.M.S., Assistant Professor S.E. Tokanova 

had been the Head of Department from 1995 to 1999.The department was reorganized into the 

course of issues of formation of healthy lifestyle, general hygiene and nutritiology in 1999. The 

course had been headed by D.M.S. K.N. Apsalikov from 1999 to 2004. Candidates’ and doctoral 

dissertations were defended under his auspices (Sh.M. Tokesheva, M.R. Madiyeva, A.E. Bopina, 

O.V. Samatugina). Today, K.N. Apsalikov is the Director of Research Institute for radiation 

medicine and ecology in Semey. Due to establishment of faculty of “Medical-preventive work”, 
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the course has been renamed as the Department of Hygienic Disciplines since 2004.S.E. 

Tokanova is the head of the department. Two departments were established in 2007: department 

of general hygiene and epidemiology (C.M.S., Assistant Professor S.E. Tokanova – Head of 

department) and department of nutrition and hygienic disciplines (C.M.S., Assistant Professor 

K.U. Kembayeva – Head of department). These departments were combined in 2012. Following 

assistant professors, head teachers and assistants worked at the department in different times: 

G.M. Makulova, Z.B. Bazarbekov, U.S. Samarova, C.M.S. P.G. Golubev, C.M.S. S.S. Ibrayev, 

G.K. Turdunova, A.N. Gladinec, M.B. Zhandauletova, R.S. Ponomareva, E.S. Bachevskaya, etc.  

С.M.S., Associate Professor, Professor of SSMU Sholpan Ergaliyevna Tokanova is the 
Head of the Department of Nutrition and Hygienic Disciplines. She graduated from Semeу State 

Medical Institute, medical faculty in 1971. She completed her postgraduate studies (1978 -1981) 

at the Department of communal hygiene of the Leningrad Institute for advanced medical studies 

named after S. M. Kirov. S. E.Tokanova is the author of more than 180 publications and 5 

textbooks, responsible editor of "General hygiene", "Hygiene of labour”. She teaches in Russian 

and English. S.E. Tokanova is the professor of the Russian Academy of Natural Sciences, 

member of the State Certification Commission at the West Kazakhstan State Medical University 

(2007), Kazakhstan National State Medical University (2008), Expert of the Independent 

Kazakhstan Agency for quality assurance in education (2016), Scientific Secretary of the 

Academic Council of the University.  

Faculty staff of the Department: D.M.S, Professor N.Z. Chayzhunusova, C.M.S., Associate 

Professor S. M. Tokesheva. Senior teachers: C.M.S. K. U. Kembayeva, C.B.S. G. D. Dovgal, 

C.M.S. N.S. Kulabukhova, teachers and holders of master’s degree: S. K Nurtazina, A.A. 

Altynbekova A.S. Dyusembaeva, G.K. Amantaeva, M. B. Beisengazina. Laboratory assistants: 
N.S. Makizhanova, N.E. Nurgazina. In 2011, master course in "Medical and preventive care" was 

opened. The first master’s students of the department are: S.K. Nurtazina, A.A. Bekzhigitova, 

L.B. Kurmangaliyeva (2013), A.A. Kasymova, S. Kaliyeva (2014), G.K. Amantaeva, A. B. 

Dossymkhanova (2015), A.S. Dyusembaeva, A.K. Mamyrbaeva, A.M. Bauedimova M. (2016). 

Currently, D. Seylhanova is 2-year master’s degree student. A. Mukisheva, L. Migina, A. 

Rakhadilova A. are 1-year master’s degree students.  

Students master practical skills in hygienic department of associated scientific and 

educational laboratory of the university.  

Achievements: faculty of department teaching-methodical, research-scientific and 

educational work. Subjects are taught in Kazakh, Russian and English. Teachers of the 

department regularly improve their professional qualification. New innovative teaching methods 

are annually introduced by the faculty. Teachers of the department are the designers of SOES 

“Medical preventive work” (S.E. Tokanova, 2009), model curriculum in “General hygiene” for 

all specialties (S.E. Tokanova), Epidemiology (G.D. Dovgal). Electronic textbook “General 

hygiene” was created by S.E. Tokanova and A.S. Dyusembayeva in 2017. 
Staff of the department are ranked 1st in various nominations: “Best Head of Department” 

(S.E. Tokanova, 2008-2009 and 2015-2016 ac. years), “Best Teacher based on the results of 

research work” (S.E. Tokanova, 2009-2010 ac. year), “Best Lecturer” (S.E. Tokanova, 2013-2014 

ac. year, K.U. Kembayeva, 2012-2013 ac. year), “Best Assistant Professor, Head Teacher: S.M. 

Tokesheva (2009-2010 ac. year), G.D. Dovgal (2008-2009, 2009-2010, 2015-2016 and 2016-

2017 ac. years), “Best assistant, teacher”: M.B. Beisengazina (2009-2010 ac.year), “The highest 

H-index according to Web of Science and Scopus in 2017” and “The highest impact factor of the 

article according to Web of Science and Scopus in 2017” (professor N.Z. Chaizhunussova, 2017 -

2018 ac. year). 

Students independent examination was introduced in 2016-2017 academic year in “Medical 

–preventive work” and “Public health” specialties. Employers take part in academic performance 
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assessment, educational program analysis, as well as in ESC (Elective Subject Catalogue) 

compiling. Staff of the department regularly takes part in international, republican scientific 

conferences and seminars. They also take training courses in Kazakhstan, near and far-abroad 

countries (N.Z. Chaizhunussova, N.S. Kulabuhova, A.S. Dyusembayeva, M.B. Beisengazina, 

G.K. Amantayeva). In 2016, based on the results of specialized accreditation of bachelor and 

master course programs in “Medical-preventive work” specialty, these programs were positively 

evaluated by experts. Faculty takes part in research-scientific work of the department, 

international SEP (Scientific and engineering project) “Unprecedented multi-central experimental 

exploration of ionizing radiation influence on living organism using nuclear reactor” which is 
being implemented by University of Hiroshima (Japan), Obninsk Medical Scientific Radiological 

Center (Russia) and Semey State Medical University (Kazakhstan, N.Z. Chaizhunussova – 

project coordinator). Staff of the department also participate in implementation of SEP 

“Development of scientific-methodological basis for environmental impact minimization, 

medical provision, social defense and improvement of health of population living in 

environmentally unfavorable areas in the Republic of Kazakhstan” (2017-2019, N.Z. 

Chaizhunussova and S.E. Tokanova) and international project Erasmus+ (2017-2029, N.S. 

Kulabuhova and Assistant Professor S.M. Tokesheva – Chair of SMU Ethic Committee). 

Students of “Medical-preventive work” specialty annually take part in Subject Olympiads 

(in General Hygiene Olympiad at KSMU our students were ranked as follows: 1st – M. 

Begimova, 2nd – G. Ashim, 3rd – A. Amankeldinova and E. Zhangazina). During the externship, 

students master practical skills at the premises of RSE "Semey city Department of Public Health 

Protection".  

Faculty of the department was awarded following awards for their dedicated work: “For 
significant contribution to the development of Kazakhstan Healthcare”, thank-you letters and 

certificates of appreciation (S.E. Tokanova, N.Z. Chaizhunussova, K.U Kembayeva). Professor 

N.Z. Chaizhunussova was awarded “Vernadskiy” medal. She also was awarded the title 

“Honored Worker of Science and Education”, lapel pin “Gold Department of Russian”. She was 

awarded the title “Honored professor of Shimane University” in 2018. 

 

ІШКІ АУРУЛАР КАФЕДРАСЫ 

Кафедра 1957 жылы қыркүйек айында құрылған. Оның алғашқы меңгерушісі болып 

профессор Спивак Ривекка Яковлевна (1957-60 гг.) тағайындалған және ол Харьков 

қаласындағы медициналық институттың түлегі болатын.  

1960-62 жылдары кафедраны доцент Серебряная Софья Павловна басқарды, ол да 

Харьковтың медициналық институтының түлегі еді. 

Келесі он жыл арасында (1962-71 жылдары) кафедра меңгерушісі қызметіне Одесса 

қаласындағы медициналық институтының түлегі профессор Лащевкер Матвей 

Вениаминович тағайындалған болатын. 
1971-76 жылдары арасында кафедраны Томск қаласының медицина институтын 

бітірген профессор Савина Полина Николаевна басқарды. 

1976-83 жылдары кафедраны профессор Бененсон Ефим Владимирович басқарды 

және ол Свердловск қаласының медицина институтының түлегі болатын. Осы кезеңде 

кафедраның қызметкерлері клиникалық иммунология мен ревматология мәселелері 

бойынша ғылыми зерттеулерді бастады. Профессор Е.В. Бененсонның басқаруымен 1 

докторлық және 4 кандидаттық диссертация қорғалған болатын. 

1983 дылдан 2003 жылға дейін, яғни 20 жылдан астам уақыт кафедраның меңгерушісі 

болып Семейдің медицина институтының алғашқы түлектерінің бірі профессор Иванова 

Райфа Латыфовна істеді. Ол адамның басқаруымен 4 докторлық және 26 кандидаттық 
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диссертациялар қорғалды. Әлі күнге дейін белсенді түрде шығармашылық еңбекке 

араласуда. Семей қаласының ММУ Еңбегі сіңген профессоры атағы берілген. 

2003 жылдан кафедраны Семей медициналық 

институтының түлегі медицина ғылымдарының докторы, 

профессор Жумадилова Зауреш Кенжехановна басқарады. 1989 

жылы кандидаттық диссертацияны қорғағаннан соң 

госпиталды терапия кафедрасында ассистент болып істеген. 

1993 жылы доцент атағы берілген. 1995-98 жылдары «Ішкі 

аурулар» мамандығы бойынша докторантурада оқыған. 
2004жылы «Ревматология» саласы бойынша докторлық 

диссертация қорғаған. 2006 жылы профессор атағы берілген. 

Университет госпиталында кардио-ревматологиялық, 

гастроэнтерологиялық, реанимациялық бөлімшелерде үлкен 

кеңестік жұмыстар атқарады. 2016-17 жылдары «Медицина» 

мамандығы бойынша Диссертациялық Кеңестің төрайымы 

болды. Резиденттер мен магистранттар дайындайды. 100 астам ғылыми және оқу-

әдістемелі, 1 монографияның авторы. Өнертапқыштыққа 5 авторлық куәлігі мен 6 
рационализаторлық ұсынысы бар. З.К.Жұмаділованың басқаруымен 1 докторлық 

диссертация мен 3 кандидаттық диссертация және 3 магистрлік диссертациялар қорғалды.  

Дәрігерлерді дайындау саласына ерекше үлес 

қосқан кафедраның доценттері: Пищагина Л.А., 

Романова Э.В., Овсянникова Р.С., Уалиева Т.М., 

Оспанова Ш.Н., Немцов Б.Ф., Мальцев В.Г., 

Вайнцвайг П.М., Алибекова Р.И., Курумбаев Р.Р., 

Пивина Л.М., ассистенты: Гейликман Е.М., Драбкина 

Э.М., Виноградов Н.И., Корниенкова А.А., Визе-

Хрипунова М., Поряков А.Н., Лялюкова Е.А., 

Омарбекова Ж.Е., Уразалина Ж.М., Батенова Г.Б. 
Ішкі аурулар кафедрасы алғаш құрылған кезінен бастап осы жоғарғы оқу орнындағы 

жетекші кафедра ретінде саналды. Студенттер арасында клиникалық дәрістері мен 

тәжірибелік сабақтары жоғары бағаланды.Сабақ берудің жаңадан инновациялық әдістері 

кеңінен қолданылады:стандартты пациентпен жұмыс істеу, мини-клиникалық емтихан, 

интеграциялық сабақтар, Симуляциялық сыныптарда коммуникативті дағдылар 

қалыптастырылып үйретіледі.Кафедрада кардиология, ревматология, нефрология, 

клиникалық иммунология мен гастроэнтерология салалары өзекті мәселелері бойынша 

ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілуде, олардың нәтижелері тезистер мен мақалаларда 

басылып отырылады.Кафедрада студенттік ғылыми үйірме дәстүрлі түрде жұмыс 

жасайды.Студенттердің қорытынды ғылыми конференцияларында жеңістеге жетіп мақтау 

қағаздар мен арнайы дипломдар алынған. Көптеген жылдар бойы әр жыл сайын кафедра 

қызметкерлері университеттің қорытынды рейтингтерінде жүлделі орындарға ие болып 

келеді. Кафедра қызметкерлері тек аурухана деңгейінде ғана емес, сол секілді қала мен 

аудандар көлемінде де ірі емдік-кеңес беру жұмыстарын жүргізіп келеді. 

Кафедрада қаіргі кезде мына адамдар қызмет етеді: кафедра меңгерушісі, м.ғ.д., 
профессор Жұмаділова З.К., доценттер, медицина ғылымдарының кандидаттары: Шаханов 

Т.Е., Капанова Г.К., Қасқабаева А.Ш., сол сияқты тәжірибелі оқытушы ұстаздар, медицина 

ғылымдарының кандидаттары: Мұздыбаева Ж.Е., Барқыбаева Н.Р., Ботабаева А.С., 

Селғазина М.Б, ассистент Хайбуллина А.И., магистрант Қалимолдина Г.К., лаборанттар: 

Дауенова Р.С., Кездікбаева А.М. 

Ішкі аурулар кафедрасының 
меңгерушісі, м.ғ.д., профессор 

Жумадилова З.К. 

Ішкі аурулар кафедрасының ұжымы 
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КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Кафедра создана в сентябре 1957 г. Первой ее заведующей стала профессор Спивак 

Ривекка Яковлевна (1957-60 гг.) – выпускница Харьковского медицинского института.  

В 1960-62 гг. кафедрой руководила доцент Серебряная Софья Павловна, также 

выпускница Харьковского медицинского института. 

В течение последующих 10 лет (1962-71 гг.) заведующим кафедрой был профессор 

Лащевкер Матвей Вениаминович – выпускник Одесского медицинского института. 

В 1971-76гг. кафедрой заведовала профессор Савина Полина Николаевна, 
закончившая Томский медицинский институт. 

В 1976-83 гг. кафедру возглавлял профессор Бененсон Ефим Владимирович, 

выпускник Свердловского мединститута. В этот период сотрудники кафедры начали 

научные исследования по проблеме клинической иммунологии и ревматологии. Под 

руководством профессора Бененсона Е.В. были выполнены 1 докторская и 4 кандидатские 

диссертации. 

С 1983 по 2003 гг. заведующей кафедры была профессор Иванова Райфа Латыфовна – 

выпускница 1-го выпуска Семипалатинского медицинского института. Под ее 

руководством было защищено 4 докторских и 26 кандидатских диссертаций. Продолжает 

активную трудовую творческую деятельность. Является заслуженным профессором ГМУ 

города Семей.  

С 2003 года кафедру возглавляет доктор медицинских наук, профессор Жумадилова 

Зауреш Кенжекановна – выпускница Семипалатинского медицинского института. После 

защиты кандидатской диссертации в 1989 году работала ассистентом кафедры 
госпитальной терапии. В 1993 году получила ученое звание доцента. В 1995 -98 гг. 

находилась в докторантуре по специальности «внутренние болезни». В 2004 году успешно 

защитила докторскую диссертацию по специальности «ревматология». В 2006 году 

присвоено звание профессора. Проводит большую консультативную работу в 

кардиоревматологическом, гастроэнтерологическом, реанимационном отделениях 

университетского госпиталя. В 2016-17гг. являлась председателем диссертационного 

совета по специальности «Медицина».Ведет подготовку резидентов, магистрантов. Под 

руководством Жумадиловой З.К. были защищены 1 докторская, 3 кандидатские и 3 

магистерские диссертации.  

Большой вклад в подготовку врачебных кадров внесли в свое время работавшие на 

кафедре доценты: Пищагина Л.А., Романова Э.В., Овсянникова Р.С., Уалиева Т.М., 

Оспанова Ш.Н., Немцов Б.Ф., Мальцев В.Г., Вайнцвайг П.М., Алибекова Р.И., Курумбаев 

Р.Р., Пивина Л.М., ассистенты: Гейликман Е.М., Драбкина Э.М., Виноградов Н.И., 

Корниенкова А.А., Визе-Хрипунова М.А., Поряков А.Н., Лялюкова Е.А., Омарбекова Ж.Е., 

Уразалина Ж.М., Батенова Г.Б. 
С первых дней создания, кафедра является в числе ведущих кафедр ВУЗа: клинические 

лекции и практические занятия высоко оцениваются студенчеством. Своевременно 

внедряются инновационные методы преподавания: проведение занятий со 

стандартизированным пациентом, мини-клинический экзамен, интегрированные занятия, 

отрабатываются коммуникативные навыки в симуляционном классе. На кафедре ведутся 

научные исследования, по материалам которых публикуются тезисы и статьи, посвященные 

изучению актуальных вопросов кардиологии, ревматологии, нефрологии, клинической 

иммунологии и гастроэнтерологии. Традиционно на кафедре работает студенческий 

научный кружок. На итоговых научных конференциях студенты неоднократно отмечались 

грамотами и дипломами победителей. Ежегодно, на протяжении многих лет, сотрудники 

кафедры занимают призовые места в итоговом рейтинге университета.  
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Сотрудники кафедры ведут большую лечебно-консультативную работу не только в 

отделениях университетского госпиталя, но также в городе и районах области.  

В настоящее время на кафедре работают: зав.кафедрой, д.м.н., профессор 

Жумадилова З.К., доценты, кандидаты медицинских наук: Шаханов Т.Е., Капанова Г.К., 

Каскабаева А.Ш., а также опытные педагоги, кандидаты медицинских наук: Муздубаева 

Ж.Е., Баркибаева Н.Р., Ботабаева А.С., Селгазина М.Б, ассистент Хайбуллина А.И., 

магистрант Калимолдина Г.К., лаборанты: Дауенова Р.С., Кездыкбаева А.М. 

 

THE DEPARTMENT OF INTERNAL DISEASES 
The department was established in September 1957. Its first head was professor Spivak 

Rivekka Yakovlevna (1957-1960), a graduate of the Kharkov Medical Institute. 

1960-1962 years. The department was supervised by associate professor Serebryanaya Sofia 

Pavlovna, also a graduate of the Kharkov Medical Institute. 
During the next 10 years (1962-71) the head of the department was professor Lashchevker 

Matvey Veniaminovich - a graduate of the Odessa Medical Institute. 

1971-1976 years. The department was headed by professor Savina Polina Nikolaevna, who 

graduated from the Tomsk Medical Institute. 
In 1976-83 years the department was headed by professor Benenson Efim Vladimirovich, a 

graduate of the Sverdlovsk Medical Institute. During this period, the staff of the department 

began scientific research on the problem of clinical immunology and rheumatology. Under the 

guidance of professor Benenson E.V. 1 doctoral and 4 candidate dissertations were completed. 
More than 20 years, from 1983 to 2003 years the head of the department was professor 

Ivanova Raifa Latifovna - graduate of the first issue of the Semipalatinsk Medical Institute. Under 

her leadership, 4 doctoral and 26 candidate dissertations were defended. She continues active 

creative work. She is an Honored Professor of the Semey State University.  

Since 2003 the department is headed by Doctor of Medical Sciences, Professor 
Zhumadilova Zauresh Kenzhekhanovna - graduate of the Semipalatinsk Medical Institute. After 

defending her candidate dissertation in 1989, she worked as an assistant at the Department of 

Hospital Therapy. In 1993 she received the academic title of Associate Professor. In 2004 she 

successfully defended her doctoral dissertation on the specialty "rheumatology". In 2006 she was 
awarded the title of Professor. She conducts extensive advisory work in the 

cardiorheumatological, gastroenterological, resuscitation departments of the University hospital. 

In 2016-2017 years Professor Zhumadilova Z.K. was the chairman of the Dissertation Council on 

the specialty "Medicine". She is the author of more than 100 scientific and educational -
methodical works, 1 monograph. She has 5 certificates for the invention and 6 rationalization 

proposals. Under the direction of Zhumadilova Z.K. 1 PhD doctoral, 3 candidate dissertations, 

and 3 master's work were defended. 

The great contribution to the training of doctors was made by associate professors 
Pishchagina L.A., Romanova E.V., Ovsyannikova R.S., Ualiyeva T.M., Ospanova Sh.N., Nemtsov 

B.F., Maltsev V.G., Vainsvayg P.M., Alibekova R.I., Kurumbaev R.R., Pivina L.M., assistants 

Geilikman E.M., Drabkina E.M., Vinogradov N.I., Kornienkova A.A., Vise-Khripunova M.A., 

Omarbekova Zh.E., Urazalina Zh.M., Batenova G.B. 

Department of Internal Medicine is the leading chair of the university. Clinical lectures and 
practical exercises are highly appreciated by the students. Innovative methods of teaching are 

introduced: classes with a standardized patient, a mini-clinical exam, integrated classes. 

Communicative skills are practiced in the Simulation class.The department conducts scientific 

research devoted to the study actual problems of cardiology, rheumatology, nephrology, clinical 
immunology and gastroenterology. Traditionally, the department has a student scientific circle. 
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Ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасының 

ұжымы 

At the final scientific conferences students were awarded diplomas of winners. Every year the 

staff of the department takes prizes in the final rating of the university.  
Employees of the department conduct a large medical and advisory work not only in the 

clinic, but also in the medical institutions of the city and the districts of the region. 

At the present time the following specialists work at the department: professor Zhumadilova 

Z.K., associate professors and candidates of medical sciences Shahanov T.E., Kapanova G.K., 
Kaskabaeva A.Sh., as well as experienced teachers and candidates of medical sciences 

Muzdubaeva Zh.E., Barkibaeva N.R., Botabaeva A.S., Selgazina M.B., Khaibullina A.I., master 

student Kalimoldina G.K., laboratory assistants Dauenova R.S., Kesdykbaeva A.M. 

 

ІШКІ АУРУЛАР ПРОПЕДЕВТИКАСЫ КАФЕДРАСЫ 

Ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасы 1955 ж. Семей 

қаласының 1-ші қалалық аурухана базасында құрылған. 1961-1974 

жылдар аралығында кафедра теміржолшылар ауруханасында болды, 

1974 ж бастап, бүгінгі күнге дейін №2 қалалық аурухана (бұрынғы –

Еткомбинатының медикалық санитарлық бөлімі) кафедраның 
негізгі базасы болып табылады. Кафедра меңгерушілері 

болыпкезінде Спивак Р.Я. (1955-1957), Рахманова А.М. (1957- 

1690), Вайнцвайг П.М (1961-1971), Бабаева Е.К. (1971-1976), Зверев 

М.Е. (1977-1989), Сагандыков Б.Б (1990-1997), Жумамбаева Р.М. 

(1997-2014) қызмет етті. 

2014 ж. бастап кафедра меңгерушісі қызметін Даутов Д.Х. 

атқарады. Кафедра оқытатын негізгі пәні – ішкі аурулар 

пропедевтикасы. Соңғы жылдары кафедраға «Клиникаға кіріспе» 

(жалпы медицина), «Ішкі аурулар» (стоматология), «Клиникалық медицинаға кіріспе 

(денсаулық сақтау), «Мейірбике ісі негіздері» (мейірбике ісі) атты пәндер қосылды.  

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі бағыттары әр жылы әр-түрлі 

болды. Гипертониялық ауру, описторхоз, ревматизм мәселелері, ревматизм кезіндегі 

бүйрек үсті қыртысының гормондары, ішкі аурулар клиникасындағы лазерлік терапия 

және т.б.  

Кафедра қызметкерлері №2 қалалық 
аурухананың терапия, гинекология және неврология 

бөлімшелерінде клиникалық жұмыстарын атқарады. 

Университеттегі кафедралар арасындағы әдістемелік 

жұмыстар және медициналық білім беруде 

инновациялық оқыту әдістерін енгізу қортындылары 

бойынша кафедра бірнеше рет алдыңғы орындарды 

иеленді, оның ішінде 2009-2010 оқу жылында І –ші 

орынмен марапатталды. 

Кафедра Финляндия, Словения және Нидерланд 

Университеттерімен бірлесіп, Жоғарғы Мейірбикелік Білім беру потенциалын қолдау 

бойынша Erasmus+ жобасын іске асыруда. Шет елдік Ювяскюля және Лахти қалаларының 

қолданбалы ғылым Университеттерімен серіктестік біздің университеттегі «Мейірбике ісі» 

факультетінде білім беру сапасын арттырды. 

Кафедра қызметкерлері: Кафедра штатында кафедра меңгерушісі, доцент, кафедра 
ассистенттері және лаборанттар қызмет атқарады. (Барлығы 12 штаттық қызметкерлер). 

Кафедраның 3 қызметкері ғылым кандидаттары және 2 ассистент «Медицина» 

мамандығы бойынша, 2 оқытушы «Мейірбике ісі» мамандығы бойынша магистрлар. 

Ішкі аурулар 

пропедевтикасы кафедра 

меңгерушісі м.ғ.к.  
Даутов Д.Х. 
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Кафедра қызметкерлері №2-ші қалалық ауруханадан басқа да базаларда яғни, №1 ші 

Қалалық емханада, Қалалық қарттар үйінде тәжірбиелік сабақтар өткізеді.  

Қазіргі уақытта кафедра қызметкерлері: Токабаев А.К., м.ғ.к, доцент, Орынбасарова 

Б.А.,оқу ісінің меңгерушісі, Жазыкбаева Л.К, м.ғ.к, оқу ісінің меңгерушісі, Рахимбекова 

Г.К., Жетмекова Ж.Т., Петрова Ю.В., Шарапиева А.М., Кусаинова А.А. 

Даутов Даулет Хапасович - м.ғ.к, доцент, ҚР денсаулық сақтау үздігі, 2014  жылдан 

бастап кафедра меңгерушісі қызметтерін атқарады. Қызығушылық саласы: кардиология, 

пульмонология, кандидаттық дисертацияны «Пульмонология» шифры бойынша қорғады. 

Клиникалық тәжірибені кардиология бойынша шетелде (Израиль 2011) өтті. 100 жуық 
ғылыми мақалалардың, 1 оқулықтың авторы. 

Кафедра қызметкерлері 10 жыл көлемінде оқу үрдісінде белсенді қолданылатын,20 

дан астам оқу - әдістемелік нұсқауларды және тәжірибелік дағдылар бойынша оқу 

бейнефильмдерін3 тілде құрастырып шығарды. 2014 жылы «Гэотар-Медиа» (Москва) 

баспасымен бірлесіп «Терапия клиникасындағы науқастың жалпы күтімі» атты аударма 

оқулығы шығарылды. Кафедра меңгерушісі Даутов Д.Х. «3D Конструктор внутренних 

болезней Боткин» атты компьютерлік оқыту бағдарламасын жасап шығарумен 

айналысатын халықаралық топтың қатысушысы болып табылады. 

 

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней организована в 1955 году на базе 1 -ой 

городской больницы города Семипалатинска. С 1961 по 1974 год кафедра базировалась 

в железнодорожной больнице города, а с 1974 года по настоящее время основной 

клинической базой кафедры является городская больница №2 (бывшая медсанчасть 
мясокомбината). Заведующими кафедрой в разные годы работали Спивак Р.Я.(1955 – 

1957), Рахманова А.М. (1957 – 1690), Вайнцвайг П.М (1961 – 1971), Бабаева Е.К. (1971 

– 1976), Зверев М.Е. (1977 – 1989), Сагандыков Б.Б (1990 – 1997), Жумамбаева Р.М. 

(1997- 2014). С 2014 года заведующим кафедрой является Даутов Д.Х. Основной 

дисциплиной, преподаваемой кафедрой, является пропедевтика внутренних болезней. 

Кроме того, в последующие годы к дисциплинам кафедры добавились «Введение в 

клинику» (общая медицина), «Внутренние болезни» (стоматология), «Введение в 

клиническую медицину» (общественное здравоохранение), «Основы сестринского 

дела» (сестринское дело) и др. 

Основными направлениями научно-исследовательской деятельности кафедры в 

разные годы являлись гипертоническая болезнь, описторхоз, проблемы ревматизма, 

гормоны коры надпочечников при ревматизме, лазеротерапия в клинике внутренних 

болезней и др. 

Сотрудники кафедры выполняют клиническую работу в терапевтическом, 

гинекологическом и неврологическомотделениях городской больницы №2.  
Кафедра неоднократно занимала высокие места в рейтинге кафедр университета по 

учебно-методической работе и внедрению инновационных методов обучения в 

медицинское образование, в том числе 1-ое место по итогам 2009-2010 учебного года.  

Кафедра совместно с Университетами Финляндии, Словении и Нидерландов 

реализует проект Erasmus+ по поддержке потенциала Высшего сестринского 

образования. Сотрудничество с зарубежными партнерами-Университетом Прикладных 

Наук г.Ювяскюля и г.Лахти способствует повышению качества преподавания на 

факультете «Сестринское дело» нашего университета. 

Структура кафедры. Штаты кафедры представлены заведующим кафедрой, 

доцентом, ассистентами кафедры, лаборантами (всего 12 штатных сотрудников).  
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Три сотрудника кафедры имеют степень кандидата наук, два ассистента являются 

магистрами по специальности «Медицина», 2 – по специальности «Сестринское дело». 

Кроме городской больницы №2 сотрудники кафедры проводят практические занятия на 

базе Городской поликлиники №1, Городского Дома престарелых, которые 

используются также как клинические базы кафедры.  

В настоящее время сотрудниками кафедры являются Токабаев А.К., к.м.н., доцент, 

Орынбасарова Б.А., завуч кафедры, Жазыкбаева Л.К, к.м.н., завуч кафедры, 

Рахимбекова Г.К., Жетмекова Ж.Т., Петрова Ю.В., Шарапиева А.М., Кусаинова А.А. 

Даутов Даулет Хапасович – к.м.н., доцент, отличник здравоохранения РК, 
руководит кафедрой с 2014 года по настоящее время. Область интересов: кардиология, 

пульмонология, защитил кандидатскую диссертацию по шифру «Пульмонология», 

прошел клиническую стажировку по кардиологии за рубежом (Израиль, 2011). Автор 

более 100 научных публикаций, 1 учебника.  

В течение 10 последних лет сотрудниками кафедры издано более 20 учебно-

методических пособий на трех языках обучения, созданы учебные видеофильмы, в том 

числе по практическим навыкам, которые активно используются в образовательном 

процессе. В 2014 году в сотрудничестве с издательством «Гэотар-медиа» (Москва) 

выпущен переводной учебник «Терапия клиникасындағы науқастың жалпы күтімі».  

Заведующий кафедрой Д.Даутов является также участником международной 

группы, занимающейся разработкой компьютерной обучающей программы «3D 

Конструктор внутренних болезней Боткин». 

 

DEPARTMENT OF PROPAEDEUTICS OF INTERNAL DISEASES  

The Department of Propaedeutics of Internal Diseases was organized in 1955 at the 

premises of the 1st City hospital. From 1961 to 1974, the Department had been premised on the 

railroad hospital. City Hospital #2 is the clinical site of the Department since 1974. The following 

persons were the heads of the Department in the different years: R. Spivak (1955 – 1957), 

Rakhmanov A. (1957 – 1690), P. Vaincvaig (1961 – 1971), E. Babayeva (1971 – 1976), M. 

Zverev (1977 – 1989), B. Sagandykov (1990 – 1997) and R. Zhumambayeva (1997- 2014). D. 

Dautov has been working as the Head of the Department since 2014. The main discipline of the 

department is propaedeutics of internal diseases. In the following years, some other disciplines 

were added: “Introduction to clinic” (general medicine), “Internal diseases” (dentistry), 

“Introduction to clinical medicine” (public health), “Basics of Nursing” (nursing), etc.     

  In different years, the department had following fields of scientific and research activities: 

hypertensive disease, opisthorchosis, rheumatism issues, suprarenal cortex hormones in 

rheumatism, etc.  

Staff of the Department carry out their clinical work in therapeutic, gynecologic and 

neurological departments of City Hospital #2.   
The Department held key positions in the field of academic and educational work and level 

of introduction of innovative teaching methods among all departments of the university. It was 

ranked 1st according to the results of the academic year 2009-2010.  

The Department together with the universities of Finland, Slovenia and Netherlands 

implements Erasmus+ project aimed at supporting capacity of a higher nursing education. Our 

cooperative work with JAMK University of Applied Sciences improves quality of nursing 

teaching.  

There are 12 staff members at the department (Head of Department, assistant professor, 

assistants and laboratory workers). Three members of the department have candidate of science 

degree, two assistants are master’s degree students in “Medicine” and other two in “Nursing”.  
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Besides City Hospital #2, City Hospital #1 and home for elderly people are also used by the 

department as the clinical site.   

Following persons work at the department today: c.m.s., assistant professor A. Tokabayev, 

Deputy Head B. Orynbasarova, c.m.s., Deputy Head L. Zhazykbayeva, G. Rakhimbekova, Zh. 

Zhetmekova, Yu. Petrova, A. Sharapiyeva and A. Kusainova.  

Daulet Dautov is c.m.s., assistant professor, Excellent Worker of Healthcare. He has been 

working as the Head of Department Propaedeutics of Internal Diseases since 2014.  His field of 

interests includes cardiology and pulmonology. He has defended his candidate’s dissertation in 

pulmonology. D. Dautov completed clinical training in Israel in 2011. He is an author of over 100 
scientific publications and 1 textbook. 

During the last 10 years, over 20 study books in Kazakh, Russian and English were 

published, instructional films were created and they are in today’s educational process. D. Dautov 

is the member of international team that design computer program “3D constructor of common-

source hepatitis internal diseases”. 

 

ТЕРАПИЯ БОЙЫНША ИНТЕРНАТУРА КАФЕДРАСЫ 

Еліміздің ертеден келе жатқан жоғары оқу орындарының бірі Семей қаласының 
мемлекеттік медицина университеті өзінің 65 жылдық мерейтойын атауда. Отандық 

ғылымның дамуында біздің университетіміз, соның ішінде терапия бойынша интернатура 
кафедрасы зор үлес қосты. 

Кафедраны 1995 жылдан бастап медицина ғылымдарының докторы, профессор Л.Қ. 
Қаражанова басқарады. Бүгінгі таңда кафедрада 11 адам қызмет атқарады. Доцент 

Есимбекова Э.И. – кафедрада оқу ісінің меңгерушісі, интернатураға жауапты. Доцент 
Дюсупова Б.Б. – клиникалық жұмысқа жауапты. 6 ассистент, 2 лаборант жұмыс атқарады. 

Кафедраның клиникалық базасы – Жедел медициналық көп салалы аурухана. 
Базадакардиология, инсульт орталығы, пульмонология, гематология, эндокринология, 

хирургия, травматология, анестезиология және реанимация, қарқынды терапия, клиникалық-
зертханалық диагностика, стационар алмастырушы бөлімдері бар. Осыған байланысты бұл 

база студенттер мен интерндер үшін ішкі аурулар, жедел көмек циклдарын өткізуде негізгі 
клиника болып табылады. 

Ғылыми зерттеулер жүргізу мақсатында кафедрада гемостаз жүйесін, иммунологиялық 
және жүрек-қан тамыр жүйесін функциональды зерттеуге арналған зертхана жұмыс істейді.  

Л.К.Қаражанованың басқаруымен «Қазақстанның Шығыс аймақтарындағы жүрек-қан 
тамыр және кейбір ішкі аурулардың патогенездік, емдік аспектілері» деген ғылыми-

техникалық бағдарлама орындалуда. Көтерген тақырыптарының өзектілігіне байланысты 
кафедра бірнеше рет ҚР ҒА, ҚР БҒМ және ҚР Денсаулық сақтау Министрліктерінің грантын 

жеңіп алды. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің гранты бойынша 
«Жүректің ишемиялық ауруында аспиринрезистенттілік кезіндегі рациональді терапия және 

диагностикасының молекулярлы-генетикалық негіздері» атты ғылыми жоба жұмысы 
жүргізілді. 

Профессор Л.Қ. Қаражанова «Астма мектебі» және «Артериалды гипертония мектебі», 
«ЖИА мектебі» қоғамдық бірлестіктерінің жетекшісі; РОХМИНЭ мүшесі (Холтерлік 

мониторлау және инвазивті емес электрофизиологияның Ресейлік қауымдастығы); Ресейлік 
нефрологтар қауымдастығы мүшесі. 

Профессор Л.Қ. Қаражанова 1000-нан аса ғылыми жұмыстардың авторы, соның ішінде 

12 монография, 57 оқу құралы, 65 өнертабыс және ҚР патенттер және 2 аударма оқулықтың 
бас редакторы. Оның жетекшілігімен 35 ғылым кандидаттары, 5 медицина ғылымдарының 

докторлары, оның ішінде 4 PhD докторы дайындалды. 
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Негізгі ғылыми зерттеулер клиникалық кардиологияның өзекті мәселелеріне арналған, 
соның ішінде жүрек ишемиялық ауруының патогенездік және терапиялық аспектілеріне. 

ЖИА зерттеу қорытындыларына байланысты: 8 монография, 600-ден астам ғылыми 
еңбектер жарияланып, 26 патент алынды. Осы салада 14 кандидаттық диссертация 

қорғалды. Кафедрада функциональды зерттеу кабинеті жұмыс атқарады. Онда ЭХОКГ, 
ЭКГ, Тредмил тест, Холтер бойынша мониторлау, қан қысымын тәуліктік мониторлау 

сияқты зерттеулер жүргізіледі.  
Л.К.Қаражанова Қазақстанның Шығыс аймақтарында нефрологиялық мектептің негізін 

қалаушы. Бірнеше жылдар бойы кафедра гломерулонефриттің гипертониялық түрі мен 
диабеттік нефропатия өршуінің патогенездік механизмін зерттеуде. 

Нефрология саласындағы зерттеулер нәтижесінде 1 монография, 98 мақала 
жарияланып,5 кандидаттық диссертация қорғалды. 

Кафедрада «Астма мектебі» қызмет атқарады. Орталық бронх демікпесі мен 
созылмалы обструктивті өкпе ауруларын зерттеу мәселелерімен айналысады.  

Пульмонология саласындағы зерттеулер нәтижесінде 1 монография, 170-ден аса 
ғылыми еңбектер жарияланып, 1 докторлық (PhD), 7 кандидаттық диссертация қорғалды. 

Гематология саласындағы зерттеулер нәтижесінде 1 монография, 36 ғылыми еңбектер 
жарияланып, өнертабысқа 3 патент алынды.  

Ғылыми зерттеулердегі негізгі 
бағдарламалардың бірі мультифакториальды 

аурулардың молекулалық-генетикалық 
аспектілері. Осыған байланысты 2010 жылы 

докторлық диссертация қорғалды. Онда 

мультифакториальды аурулардың алдын-алу 
және болжауға молекулалық-генетикалық 

талдау негізінде ғылыми негіз берілген. 

Жоғары оқу орындарында кәсіптік 
компетенциялы мамандар дайындауды ұйымдастыруға байланысты 2010 жылы кандидаттық 

диссертация қорғалды.  
Кафедрада педагогикалық процесстерді жетілдіруге көп көңіл бөлінеді. Профессор 

Л.К. Қаражанованың басқаруымен 2007 жылы мемлекеттік тілде медициналық оқу 
орындары студенттеріне арналған «Ішкі аурулар семиотикасы негіздері» және 

«Электрокардиография: клиникалық талдау». деп аталатын оқу құралдары басып 
шығарылды. 2015 жылы Академик Насонов Е.Л. кітабы қазақ тіліне аударылды: 

«Ревматология: клиникалық ұсыныстар», аударған Жукушева Ш.Т., бас редактор 
Қаражанова Л.К. 2017 жылы «Аритмия кезіндегі ЭКГ. Атлас». Е.В. Колпаков, В.А. Люсов, 

Н.А. Волов, А.В. Тарасов оқулығы қазақ тіліне аударылды. Аударған Жукушева Ш.Т., бас 

редактор Қаражанова Л.К. 
Тәжірибелік сабақтарды оқыту әдісіне инновациялық педагогикалық технологиялар 

енгізілуде. Кафедра қызметкерлерімен оқытудың инновациялық технологияларынан жиі 
мастер-кластар өткізіледі. Дәрігер-интерндердің коммуникативті дағдыларын жетілдіру 

мақсатында кафедрада симуляциялық класс ашылды. 
Кафедраның белгілі түлектері – Әбдірахманов А.С- м.ғ.д., кардиохирургия ҰКҒО 

жүрек катетеризации және электрофизиологии зертханасының меңгерушісі, Акильжанова А 
Р - м.ғ.д., геномдық және жекелендірілген медицина зертханасының меңгерушісі, Назарбаев 

университеті, Карибаев К Р - м.ғ.к, Қазақстан Республикасының Президенті Медициналық 
орталығының кардиология бөлімінің жетекшісі, Молдабеков Т. К.- м.ғ.к. ОТҒО кардиология 

бөлімінің меңгерушісі.  

Терапия бойынша  интернатура кафедрасы 
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Президентіміздің Жарлығы негізінде болашақта біз көп жылдық дәстүрлер мен 
тәжірибені сақтау, үздіксіз білім алу, халықаралық сапалық стандарттарға ілесе отыра, жаңа 

білім беру технологияларын енгізу, жұмыс нарығында бәсекелестікті сақтай отыра біздің 
денсаулық сақтау аумағындағы әлеуметтік саясатты жүзеге асыру. 

 

КАФЕДРА ИНТЕРНАТУРЫ ПО ТЕРАПИИ 

Государственный медицинский университет г. Семей – один из старейших медицинских 

ВУЗов страны отмечает свой 60-летний юбилей. Огромный вклад в развитие отечественной 
науки внес наш университет, в том числе кафедра интернатуры по терапии. 

С 1995 года кафедру возглавляет доктор медицинских наук, профессорКаражанова 
Людмила Кусаиновна. В настоящее время на кафедре 11 физических лиц. Доцент Есимбекова 

Е.И.- завуч кафедры, ответственная по интернатуре. Доцент Дюсупова Б.Б.- ответственная по 
клинической работе. 6 ассистентов, 2 лаборанта. 

Клинической базой кафедры является БСМП. В структуре имеются следующие 
стационарные отделения: кардиология, инсультный центр, пульмонология, гематология, 

эндокринология, хирургия, травматология, отделение анестезиологии реанимации, блок 
интенсивной терапии, клинико-лабораторная диагностика. В то же время является базой для 

проведения циклов по терапии студентами и интернами. 
На кафедре НИР выполнялась под руководством профессора Л.К.Каражановой, по 

научно-технической программе «Распространенность, патогенетические механизмы, 
совершенствование лечебно-профилактической помощи при сердечно-сосудистых и некоторых 

терапевтических заболеваниях Северо-Восточного региона Казахстана», № госрегистрации 
0101 РК 00542. В связи с актуальностью проведенных научных исследований кафедра 

неоднократно выигрывала гранты АН РК, МОН РК и МЗ РК. Выполнено научное исследование 
в республиканском гранте МОН РК «Молекулярно – генетические основы диагностики и 

рациональной терапии аспиринорезистентности при ишемической болезни сердца». 
Профессор Л.К.Каражанова возглавляет «Астма школу» и «Школу Артериальной 

гипертонии», «Школа ИБС», является членом Ассоциации нефрологов России, членом 

РОХМИНЭ (Российское общество холтеровского мониторирования и не инвазивной 
электрофизиологии). 

 ПрофессоромЛ.К.Каражановой были выпущены 12 монографии, более 1000 научных 
трудов, получены 65 патентов на изобретение, 57 учебно- методических пособий, так же 

главный редактор 2-х книг переведенных на государственный язык. По ее 
руководствомзащищены 35 кандидатских диссертаций, 5 докторских диссертаций, в том 

числе 4 PhD докторанты. 
По результатам исследований ИБС были выпущены 8 монографии, более 600 научных 

трудов, получены 26 патентов на изобретение. По данной проблеме защищены 14 
кандидатских диссертаций. Где проводились следующие исследования- ЭхоКГ, ЭКГ, 

Тредмил тест, Холтеровское мониторирование, мониторинг АД. 
Профессор Л.К.Каражанова является основателем нефрологической школы в Восточном 

регионе Казахстана. На протяжении ряда лет кафедра изучает патогенетические механизмы 
прогрессирования гипертонических форм гломерулонефрита и диабетической нефропатии.  

По результатам многолетних исследований в области нефрологии выпущена 1 
монография, 98 журнальных статей, по этой проблеме защищены 5 кандидатских 

диссертаций. 
На кафедре функционирует «Астма школа». Проводитсяряд исследований по проблеме 

хронических обструктивных болезней легких, бронхиальной астме. По проблеме 
пульмонологии результаты научных исследовании были обобщены в виде 1 монографии, 

более 170 научных трудов, защищены 1докторская (PhD),7 кандидатских диссертаций. 
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По результатам научных исследований по гематологии была выпущена 1  монография, 
опубликовано 36 научных работ, получены 3 патента на изобретения.  

Самым приоритетным направлением научных разработок является изучение 
молекулярно-генетических аспектов мультифакториальных заболеваний. В 2010 году 

защищена докторская диссертация, где дано научное обоснование профилактики и 
прогнозирования мультифакториальных заболеваний на основе молекулярно-генетического 

анализа. В связи с дефицитом исследований, связанных с формированием и оценкой 
профессиональных компетентностей обучающихся на кафедре была защищена 

диссертационная работа. 
На кафедре много внимания уделяется методике преподавания и усовершенствования 

педагогического процесса. Под редакцией профессора Л.К.Каражановой в 2007 году вышел в 
свет учебное пособие для студентов и интернов медицинских ВУЗов республики на 

государственном языке «Ішкі аурулар семиотикасы негіздері» и в 2010 году 
«Электрокардиография: клиникалық талдау». В 2015 году была переведена на государственный 

язык книга акдемика Насонова Е.Л. «Ревматология: клинические рекомендации», автор 
перевода Жукушева Ш.Т., главный редактор Каражанова Л.К. В 2017 году была переведена на 

государственный язык книга Колпакова Е.В., Люсова В.А., Волова Н.А., Тарасова А.В. «Атлас. 
ЭКГ при аритмии». Автор перевода Жукушева Ш.Т., главный редактор Каражанова Л.К. 

Внедряются в методику преподавания практических занятий новые инновационные 
педагогические технологии обучения. Сотрудниками кафедры регулярно проводятся мастер-

классы по инновационным технологиям обучения. На кафедре создан симуляционный класс 
для отработки коммуникативных навыков у врачей-интернов. 

Известные выпускники кафедры - Абдрахманов А.С. – д.м.н., заведующий лабораторией 

катетеризации и электрофизиологии сердца ННКЦ г. Астана, Акильжанова А.Р. – д.м.н., 
руководитель лаборатории геномной и персонализированной медицины, Назарбаев 

Университета г. Астана, Карибаев К.Р. – к.м.н., руководитель кардиологии Медицинского 
Центра Управления делами Президента РК, г.Алматы, Молдабеков Т.К. – к.м.н., заведующий 

кардиологическим отделением ННЦОТ г. Астана. 
Будущее нам видится как сохранение многолетних традиций и опыта, обеспечение 

непрерывного образования и фундаментальных знаний, следование международным 
стандартам качества, внедрение новых образовательных технологий, сохранение 

конкурентоспособности на рынке труда, осуществление социальной политики в области 
здравоохранения, основанной на положениях Посланий Президента нашей страны. 

 

THE INTERNSHIP DEPARTMENT IN THERAPY 

State medical university of Semey – one of the oldest medical universities in the country 
celebrates its 60th anniversary. A huge contribution to the development of russian science was made 

by our university, including the department of internship for therapy. 
Since 1995 the department is headed by doctor of medical sciences, professor Karazhanova 

Lyudmila Kusainovna. At present there are 11 individuals at the department. Associate professor 
Esimbekova E.I. – head of the department, responsible for internships.Associate professor 

Dyusupova B.B. – responsible for clinical work.6 assistants, 2 laboratory assistants. 
The clinical base of the department is BSMP. In the structure there are the following stationary 

departments: cardiology, stroke center, pulmonology, hematology, endocrinology, surgery, 
traumatology, intensive care unit, intensive care unit, clinical laboratory diagnostics. At the same time 

it is the base for conducting cycles on therapy by students and interns. 
At the department of scientific research was carried out under the guidance of professor LK 

Karazhanova, on the scientific and technical program Prevalence, pathogenetic mechanisms, 
improvement of therapeutic and preventive care in cardiovascular and some therapeutic diseases of 

the north-eastern region of Kazakhstan", state registration no. 0101 rk 00542. In connection with the 
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relevance of the research, the department has repeatedly won grants of the academy of sciences of 
Kazakhstan, the ministry of education and the ministry of health of the republic of Kazakhstan. 

Scientific research was carried out in the republican grant of the ministry of education and science of 
the republic of Kazakhstan "molecular - genetic bases of diagnostics and rational therapy of aspirin 

resistance in ischemic heart disease". 
Professor LK Karazhanova heads asthma school and arterial hypertension school, ihd school, is 

a member of the russian association of nephrologists, a member of rohmine (russian holter 
monitoring and non-invasive electrophysiology society). 

Professor LK Karazhanova issued 12 monographs, more than 1000 scientific works, 65 patents 
for invention, 57 teaching aids, as well as editor-in-chief of 2 books translated into the state language. 

She supervised 35 candidate's dissertations, 5 doctoral dissertations, including 4 phd doctoral 
students. 

According to the results of ihd studies, 8 monographs, more than 600 scientific works were 
published, 26 patents for invention were obtained. 14 candidate dissertations were defended on this 

issue. Where the following studies were conducted: echocardiography, ECG, treadmill test, holter 
monitoring, monitoring of blood pressure. 

Professor L.K. Karazhanova is the founder of the nephrological school in the eastern region of 
Kazakhstan. For several years the department has been studying the pathogenetic mechanisms of the 

progression of hypertonic forms of glomerulonephritis and diabetic nephropathy. 
Based on the results of many years of research in the field of nephrology, 1 monograph was 

published, 98 journal articles, 5 candidate dissertations were defended on this issue. 
At the department there is an asthma school. A number of studies on the problem of chronic 

obstructive pulmonary disease, bronchial asthma. On the problem of pulmonology, the results of 

scientific research were summarized in the form of 1 monograph, more than 170 scientific papers, 1 
doctoral (PhD), 7 candidate theses. 

According to the results of scientific research on hematology, 1 monograph was published, 36 
scientific papers were published, 3 patents for inventions were obtained. 

The most priority direction of scientific development is the study of molecular genetic aspects 
of multifactorial diseases. In 2010, defended doctoral dissertation, which provides a scientific 

justification for the prevention and prediction of multifactorial diseases based on molecular genetic 
analysis.In connection with the lack of research related to the formation and assessment of 

professional competencies of students in the department, the thesis was defended. 
The department pays much attention to the methodology of teaching and improving the 

pedagogical process. Under the editorship of professor L.K. Karazhanova in 2007, a textbook for 
students and interns of medical universities of the republic was published in the state language "Ішкі 

аурулар семиотикасы негіздері" and in 2010 "Electrocardiography: clinics “Taldau”. In 2015, the 
book of the theory of nasonov el was translated into the state language. "Rheumatology: clinical 

recommendations", the author of the translation Zhukusheva Sh.T., editor-in-chief Karazhanova L.K. 
in 2017 the book was translated into the state language by Kolpakova E.V., Lyusova V.A., Volova 

N.A., Tarasova A.V. "Atlas. ECG with arrhythmia". The author of the translation Zhukusheva Sh.T., 
editor-in-chief Karazhanova L.K. 

New innovative pedagogical teaching technologies are being introduced into the methodology 
of teaching practical classes. Employees of the department regularly hold master classes on 

innovative teaching technologies. The department created a simulation class to develop 
communication skills for interns. 

Famous graduates of the department - Abdrakhmanov A.S. – d.m.s., head of the laboratory of 
catheterization and electrophysiology of the heart of NNSC Astana, Akilzhanova A.R. - md, head of the 

laboratory of genomic and personalized medicine, Nazarbayev university Astana, Karibaev KR-c.m.s., 
head of cardiology at the medical center of the presidential affairs department of the Republic of 

Kazakhstan, Almaty, T. Moldabekov, phd., head of the cardiological department of the NNSC of Astana. 
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The future is seen as the preservation of long-standing traditions and experience, the provision 
of continuing education and fundamental knowledge, adherence to international quality standards, the 

introduction of new educational technologies, the preservation of competitiveness in the labor 
market, the implementation of social policy in the field of health, based on the provisions of the 

addresses of the president of our country. 
 

ЖАЛПЫ ДӘРІГЕРЛІК ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ ҚОСЫМША  

БІЛІМ БЕРУ БОЙЫНША ИНТЕРНАТУРА КАФЕДРАСЫ 

Жалпы дәрігерлік тәжірибе және қосымша білім беру бойынша 

интернатура кафедрасы еліміздегі алғашқы медико-әлеуметтік көмек 

дамуымен тығыз байланыстылығына орай оның тарихы бай. Оның 

тарихынан, соңғы екі он жылдықта тәжірибелік денсаулық сақтау 

жүйесінде орын алған барлық реформаларды көруге болады.  

1997 жылы Қазақстанда отбасылық медицинаны енгізудегі 

денсаулық сақтау жүйесін реформалау басталды, ол алғашқы 

медициналық-санитарлық көмек көрсетудің экономикалық және тиімді 
әдісі болып табылады. Реформа емханалық жүйені қайта құруды және 

ересектер мен балалардың бірыңғай медициналық көмек көрсетушіден 

қажетті алғашқы медициналық көмек ала алатын отбасылық дәрігерлік 

амбулаторияларды құруды қарастырды. 

Емханалық терапия кафедрасының жанұялық медицина 

кафедраға қайта ұйымдастырылуы Денсаулық сақтау комитетінің 

1998ж. қыркүйегінде шыққан № 484 «Оқу-клиникалық, дәрігерлік амбулаториялардың 

құрылуы» бойынша бұйрығы негізінде жасалды. Жанұялық медицина кафедрасының 

құрылуымен қатар оның негізгі калиникалық базасы құрылды – БМСКО №12. 

Сонымен, 1998 жылдың 16 қарашасында Қазақстан Республикасының Президентінің 

Жарлығымен «Халық денсаулығы» Мемлекеттік бағдарламасы бойынша медициналық 

академияларда клиникалардың ашылуы заңдастырылды. Осы Жарлық негізінде біздің 

ЖОО-да еліміз бойынша бірінші рет жеке клиника – ШҚО КОО құрылды, оның құрамына 

1998 ж. 23 қыркүйегінде шыққан № 500 бұйрығына сәйкес өздігінен Тренингтік жанұялық 

дәрігерлік амбулатория №12 «Медициналық Академия», қазіргі кезде БМСКО №12 деп 
аталатын заңды тұлға кірді. 

Биылғы жылы кафедра өзінің 20 

жылдық мерейтойын атап өтеді. 

Кафедраның ашылуынан қазіргі 

күнге дейін кафедраны медицина 

ғылымдарының докторы, профессор 

Еспенбетова Майра Жаксимановна 

басқаруда. Оның басшылығымен 

Республика деңгейінде ОСКЭ алғаш 

енгізілген. Ол – көптеген Жақын және 

алыс шетелдердің атақты ғалымдарымен 

жақын араласатын мемлекеттің бас 

эндокринолог дәрігері. Жапондық әріптестермен тиреодология бағытында көптеген 

маңызды зерттеулер жүргізген. Оның ғылыми жұмыстарының нәтижелері халықаралық 
медициналық қоғамның басылымдарында үнемі цитирленеді. 300-ден артық публикация 

авторы, оның 12-сі – импакт-фактормен алыс шетелдегі ғылыми басылымдарында, 32-сі – 

жақын шетел басылымдарында және ВАК тізіміне енген, 15 патент, 9 монографиясы бар. 

Хирш Индексі – 3, Google-де цитирлену индексі – 340, Web ofKnowlegde Scopus-те – 33. 

Жалпы дәрігерлік тәжірибе және қосымша білім беру бойынша 

интернатура кафедрасы ұжымы 

Жалпы дәрігерлік 

тәжірибе және 

қосымша білім беру 
бойынша интернатура 

кафедрасының 

меңгерушісі,  

м.ғ.д., профессор  

М.Ж. Еспенбетова  
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Сонымен қатар ол ірі ғылыми проектке қатысушысы – Жапония (1996), АҚШ (1997), 

Ұлыбритания (2002). 

Майра Жаксимановнаның басшылығымен кафедра ұжымы бірнеше рет ЖОО-ның 

Рейтингінде оқу-әдістемелік жұмыс бойынша бірнеше рет жүлделі орынға ие болған, 

көптеген оқушылары кандидаттық, докторлық және магистрлік диссертацияларды 

қорғаған. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы көбі бірнеше жыл бойы 

«Клиникалық кафедраның үздік меңгерушісі», «Үздік доцент», «Үздік ассистент», 

«Цитирленудің ең жоғары индексі», «Үздік жыл ғалымы» номинацияларына ие болған.  

Кафедраның көптеген қызметкерлері халықаралық бағдарламалар бойынша оқудан 
өтіп, әртүрлі тренингтерге қатысып, мемлекеттік және халықаралық конференцияларға 

Алматы, Астана, Қарағанды қалаларында, Жақын және Алыс шетелдерде: 1996 ж. 1,5 ай 

бойы Нагасаки университетінде (Жапония), тиреоид патологиясы бойынша стажировкадан 

өтті. 1997 ж. - айлық тағылымдама радиациялық тиреодология бойыншаМетодисттік 

госпитальда Дүниежүзілік қатерлі ісік орталығы, Хьюстон (АҚШ, Техас штаты), 2001 ж. - 

айлық тағылымдама Лондонда (Ұлыбритания) қатысу шеңберінде кафедра қызметкерлері 

Халықаралық жобасы DFID, Британдық Кеңес, 2012 ж. - " Жоғары білім беру 

ұйымдарында тиімді менеджмент. АҚШ тәжірибесі" (АҚШ, Нью-Йорк, Вашингтон). 2015 

ж. "Бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету" (Словения, Люблян).Көптеген 

Халықаралық конгрестерге қатысу, симпозиумдар (Финляндия, Хельсинки, 1997; Франция, 

Париж, 2003; Дания, Копенгаген, 2006; Каталония, Барселона, 2007, 2013 жж., Греция, 

Тессалоники, 2008; Испания, Мадрид, 2011; Германия, Ганновер, 2014; Шотландия, 

Глазго, 2015; Италия, Милан, 2015; Ресей, Мәскеу, 2017). 

ДДҰ Конференциясында баяндамалармен қатысу бойынша әріптестік (АҚШ, Саз-
Бен, Индиана штаты, 1997), II-ші эндокринологиялық радиациялық тиреодологии 

симпозиумына қатысу (Жапония, Нагасаки, 2002), Эндокринологтар Ресейлік съезіне 

қатысу (Ресей, Мәскеу қ., 2003). Еуропалық конгрестерге қатысу (Германия, Ганновер, 

2014; Шотландия, Глазго, 2015; Италия, Милан, 2015). Халықаралық сертификаттар АҚШ, 

Ұлыбритания, Шотландия, Франция, Дания, Испания, Германия, Италия, Жапония, Ресей. 

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы интерндердің ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына белсенді қатысады, олардың көбіхалықаралық конференция мен 

сайыстардың жеңімпазы, студенттермен импакт-факторы бар мақалалар бар (1, 7-жас 

ғалымдардың Халықаралық конгрессі, Польша). 

Сонымен қатар, шетелдік визитинг профессорларды шақыру бойынша белсенді 

жұмыс жүргізіледі. Академиялық мобильділік бойынша ЖТД интерндеріне, кафедра 

профессорлық-оқытушылық құрамы және отбасылық дәрігерлеріне шебер класс пен 

семинарларды отбасылық медицинаның Колумбиялық Университет профессоры (АҚШ) 

Майк Пендельтон, Германиядан (Гамбург) визитинг профессор Герд Бунцель жүргізген. 

Кафедра мамандық таңдау бағдарлық жұмысты белсенді жүргізеді, мектеп түлектері 
және мектепте хмия-биологиялық бағыттағы білім алатын ерекше дарынды балалардан 

потенциалды болашақ түлектер. 

Қазіргі уақытта профессор Еспенбетова М.Ж. жетекшілігімен кафедрада тәжірибелі 

оқытушылар жұмыс істейді: м.ғ.к., оқу ісінің меңгерушісі Амренова К.Ш., м.ғ.д. доцент 

Дюсупова А.А. доцент Беляева Т.М., доцент Мусина А.А., оқу ісінің менңгерушісі 

Хисметова А.М., м.ғ.к., оқу ісінің менңгерушісі Юрковская О.А., PhD Шалгумбаева Г.М., 

м.ғ.к. Заманбекова Ж.К., м.ғ.к. Фаизова Р.И., ассистент Зготова Н.С., ассистент Терехова 

Т.И., магистр Досбаева А.М., магистр Жангирова Д.Е., ассистент Ахметова В.Т., ассистент 

Канапиянова Г.Б., ассистент Берсимбекова Г.Б., ассистент Крыкпаева А.С., докторант 

Жуманбаева Ж.М. Сонымен қатар кафедра қызметіне өз үлесін Келдіғалиева Б.Б., 

Тойынбаева М.Ш., Шабалдина С.В. деген зертханашылар да қосып отыр. 
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2014-2015 оқу жылдарынан бастап кафедра құрамында Дипломнан кейінгі және 

қосымша білім беру курсы жұмыс жасайды. 

Дипломнан кейінгі және қосымша білім беру курсы 

2012 ж қыркүйек айында Семей қаласы ММУ 

ректоры тапсырысымен дипломнан кейінгі және 

қосымша білім беру курсы құрылды. Резидентура 

тыңдаушылары келесі мамандықтар бойынша 

оқытылады: «Ревматология, сонымен қатар балалар 

ревматологиясы», «Кардиология, сонымен қатар 
балалар кардиологиясы», сондай-ақ, барлық терапевтік 

мамандықтар бойынша дәрігерлердің біліктілігін 

жоғарылату жүргізіледі. Курс бірлестіктері ең 

тәжірибелі қызметкерлерден тұрады:  

Иванова Райфа Латыфовна – м.ғ.д., профессор, ЖОО 1968 жылдан бастап жұмыс 

атқарады. Ол кісінің жетекшілігімен 4 дәрігер және 25 медицина ғылымының 

кандидаттары дайындалған. Қазақстан ревматологтары мектебінің жетекшісі, «Семей қ. 

ММУ құрметті профессоры», «Ақылман» кеңесінің төрайымы болып табылады. Райфа 

Латыфовна «КСРО денсаулық сақтау саласындағы үздік маманы» және «Ерен еңбегі үшін» 

медалімен марапатталған. 

Бегалина Ардак Мубараковна – доцент м.а,, медицина ғылымдарының кандидаты, 

жоғары дәрежелі кардиолог, медициналық қызмет сапасын бағалау саласындағы 

аккредиттелген тәуелсіз сарапшы, ШҚО мен Павлодар облысының КТЖ өлімін азайту 

оқытуларыныңсұрақтарыбойыншаөңірлік координаторы. «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» 

төс белгісімен марапатталған. 

Әлібекова Рабиға Ізетқызы – доцент, медицина ғылымдарының кандидаты, 
«Денсаулық сақтау ісінің үздігі» төс белгісімен марапатталған, жоғары дәрежелі терапевт, 

Семей қаласының жетекші нефрологы. Рымбаева Тамара Хамитқызы – жоғары дәрежелі 

дәрігер-педиатр, медицина ғылымдарының кандидаты, 2013 жылдан бастап дипломнан 

кейінгі және қосымша білім беру кафедрасының ассистенті. Ревматология және 

кардиология мамандықтары бойынша 2 PhD дәрігерлерін дайындаған, ҚР денсаулық 

сақтау министрлігінің мадақтауымен марапатталған. 2005 ж. «Үздік маман» атағына ие 

болды. 

Құрманбаева Үміт Қанатқызы – кафедра зертханашысы. 

 

КАФЕДРА ИНТЕРНАТУРЫ ПО ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кафедра интернатуры по общей врачебной практике и дополнительного образования 

имеет историю, тесно связанную со становлением первичной медико-социальной помощи 

в нашей стране. Согласно приказа Комитета здравоохранения № 484 «Об организации 
учебно-клинических, врачебных амбулаторий», вышедшего в сентябре1998 г, кафедра 

поликлинической терапии реорганизована в кафедру семейной медицины. На основе Указа 

Президента РК по Государственной программе «Здоровье народа» от16 ноября 1998 г. в 

нашем ВУЗе первой в стране создана собственная клиника - КУЦ ВКО ЦРН. В его составе 

как самостоятельное юридическое лицо создана Тренинговая семейная врачебная 

амбулатория №12 «Медицинская Академия», именуемая ныне как ЦПМСП №12, которая 

является основной клинической базой кафедры. В этом году кафедра отмечает свой 20-

летний юбилей. 

Кафедра занимается подготовкой и переподготовкой ВОП на уровне постдипломного 

(интернатура) и дополнительного образования.  

Жалпы дәрігерлік тәжірибе бойынша 

интернатура кафедрасының құрамы 
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С момента основания и по настоящее время кафедру возглавляет д.м.н., профессор 

Еспенбетова Майра Жаксимановна. Под ее началом впервые внедрен ОСКЭ на уровне 

Республики. Майра Жаксимановна – ведущий эндокринолог страны, тесно 

сотрудничающий с известными учеными из Дальнего и Ближнего Зарубежья. Вместе с 

японскими коллегами она провела ряд передовых исследований в области тиреодологии. 

Результаты ее научных работ постоянно цитируются в периодических изданиях 

международного медицинского сообщества. Автор более 300 публикаций, из них 12 – в 

научных изданиях дальнего зарубежья с импакт-фактором, 32 – в изданиях ближнего 

зарубежья и включенных в перечень ВАК, 15 патентов, 9 монографий. Индекс Хирша – 3, 
индекс цитирования в Google – 340, в Web of Knowlegde Scopus – 33. Кроме того она 

участник крупных научных проектов – Япония (1996), США (1997), Великобритания 

(2002). Научный руководитель магистерских, кандидатских и докторских работ. 

Под ее руководством подавляющее большинство ППС кафедры в течение нескольких 

лет являются номинантами в Рейтинге ВУЗа по учебно-методической работе в категориях 

«Лучший заведующий клинической кафедры», «Лучший доцент», «Лучший ассистент», 

«Самый высокий индекс цитирования», «Лучший ученый года». Большая часть ППС 

кафедры обучалась по международным программам и участвовала в различных 

международных тренингах. 

ППС кафедры активно вовлекают в НИР интернов, многие из них являются 

призерами международных конференций и конкурсов, имеются публикации со студентами 

с импакт-фактором. Также ведется активная работа по привлечению зарубежных визитинг-

профессоров: профессор Майк Пендельтон, Колумбийский университет семейной 

медицины (США), профессор Герд Бунцель, Гамбург, (Германия). Кафедра проводит 
активную профориентационную работу с выпускниками школ и будущими абитуриентами 

из числа учеников школ с химико-биологическим обучением. 

В настоящее время под руководством профессора Еспенбетовой М.Ж. на кафедре 

работают такие опытные преподаватели как к.м.н. завуч Амренова К.Ш., д.м.н. доцент 

Дюсупова А.А. доцент Беляева Т.М., доцент Мусина А.А., завуч. Хисметова А.М., к.м.н., 

завуч Юрковская О.А., PhD Шалгумбаева Г.М., к.м.н. Заманбекова Ж.К., к.м.н. Фаизова 

Р.И., ассистент Зготова Н.С., ассистент Терехова Т.И., магистр Досбаева А.М., магистр 

Жангирова Д.Е., ассистент Ахметова В.Т., ассистент Канапиянова Г.Б., ассистент 

Берсимбекова Г.Б., ассистентКрыкпаева А.С., докторант Жуманбаева Ж.М. Наряду с этим 

свой вклад в работу кафедры вносят лаборанты Келдыгалиева Б.Б., Тойынбаева М.Ш., 

Шабалдина С.В. 

Курс постдипломного и дополнительного образования функционирует при кафедре с 

2014-2015 учебного года. Создан приказом ректора ГМУ г. Семейв сентябре 2012 г. 

Обучает резидентов по специальностям: «Ревматология, в том числе детская», 

«Кардиология, в том числе детская», проводит повышение квалификации врачей по всем 
терапевтическим специальностям. 

Коллектив курса создан из числа наиболее опытных сотрудников: 

Иванова Райфа Латыфовна – д.м.н., профессор, работает в ВУЗе с 1968 г. Она 

подготовила 4 докторов и 25 кандидатов медицинских наук. Руководитель ведущей школы 

ревматологов Казахстана, «Заслуженный профессор ГМУ г. Семей», председатель Совета 

«Акылман». Награждена значком «Отличник здравоохранения СССР» и медалью «Ерен 

еңбегі үшін». 

Бегалина Ардак Мубараковна – и.о. доцента, к.м.н., «Отличник здравоохранения РК», 

кардиолог высшей категории, независимый эксперт в области оценки качества 

медицинских услуг, работала в области аккредитации организации здравоохранения.  
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Алибекова Рабига Изетовна – доцент, к.м.н. «Отличник здравоохранения РК», 

терапевт высшей категории, ведущий нефролог г. Семей. 

Рымбаева Тамара Хамитовна – врач-педиатр высшей категории, к.м.н. Подготовила 2-

х докторов PhD. Награждена грамотой Министра здравоохранения РК, имеет звание 

«Лучший специалист». 

Курманбаева Умит – лаборант курса. 

 

DEPARTMENT OF INTERNSHIP FOR GENERAL  

MEDICAL PRACTICE AND EXTENDED EDUCATION 

Department of internship for general medical practice and extended education has its own 

history closely associated with establishment of primary health care in our country.According to 

the order #484 by the Health Committee “On organization of educational-clinical and medical 

laboratories”, the Department of policlinic therapy wasreorganized into the Department of Family 

Medicine. Based on the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan regarding 

Government Program “Population Health” dated November 16, 1998, own clinic TCC EKR. It 

includes Training Family Hospital #12 “Medical Academy”, which is currently named as  Primary 

Health Center #12 and is the main clinical site of the department. This year department is 

celebrating its 20th anniversary.  

The Department is engaged in training and retraining of general practitioners at the level of 

postgraduate (internship) and extended education.  

Since the establishment of the department, it has been headed by Doctor Habilitated, 

Professor Maira Zhaksimanovna Espenbetova. OSCE was introduced for the first time in 

Kazakhstan under her authority.She is leading endocrinologist, who closely cooperates with 
known scientists from CIS and non-CIS countries.Together with colleagues from Japan, she has 

conducted some advanced researches in the field of thyroidology. Outcomes of her scientific 

work are cited in international medical periodicals. She is an author of 15 patents, 9 monographs 

and over 300 publications, including 12 with impact factor in non-CIS countries scientific 

publications, 32 in CIS countries (H-index – 3, Google citation index – 340, Web of Knowledge 

Scopus – 33).Besides, she is academic advisor of master’s, candidate’s and PhD dissertations, as 

well as participant of ambitious scientific projects – Japan (1996), USA (1997) and Great Britain 

(2002). 

Under her guidance, majority of department’s staff members are nominees for intra-

university awards: “Best Head of Clinical Department”, “Best Assistant Professor”, “Best 

Assistant”, “The Highest Citation Index” and “Scientist of the Year”.Most of the staff took part in 

international programs and various trainings.  

Staff of department actively involves interns in RSW, most of which are awardees of 

international conferences and contests. Also, the department attracts foreign visiting professors: 

Mike Pendelton (Columbia University, USA) and Gerd Bunzel (Hamburg, Germany).The 
department also conducts profession-oriented work with school leavers and potential enrollees.  

Today, following persons work at the department under the guidance of M.Z. Espenbetova: 

c.m.s. K.S. Amrenova, Dr. Habil., Ass. Prof. A.A. Dyussupova, Ass.Prof. T.M. Belyaeva, 

Ass.Prof. A.A. Musina, A.M. Khismetova, c.m.s., curriculum head O.A. Yurkovskaya, PhD G.M. 

Shalgumbayeva, c.m.s. Z.K. Zamanbekova, c.m.s. R.I. Faizova, assistant N.S. Zgotova, assistant 

T.I. Terehova, Master A.M. Dosbayeva, Master D.E. Zhangirova, assistant V.T. Akhmetova, 

assistant G.B. Kanapiyanova, assistant G.B. Bersimbekova, assistant A.S. Krykpayeva and PhD 

Z.M.Zhumanbayeva. At the same time, laboratory assistants B.B. Keldygaliyeva B.B., M.S. 

Toiynbayeva and S.V. Shabaldina make its great contribution to the department activity.  

Course of postgraduate and extended education 
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Course of postgraduate and extended education has been operating under the department 

since 2014-2015 academic year. It was established by the order of the Rector in September 2012. 

Residents of the following specialties study on the course: “Rheumatology, including children’s”, 

“Cardiology, including children’s”. The department also provides advanced vocational courses 

for all therapeutic specialties.  

Staff of the course includes highly experienced employees:  

Raifa Latyfovna Ivanova - Doctor Habilitated, Professor, has been working at the university 

since 1968. She has prepared 4 doctors and 25 candidates of medical sciences. She is the head of 

the leading school of rheumatologists of Kazakhstan, “Honored Professor of SSMU”, chair of 
Council “Akylman”. She was awarded label button “Excellent Worker of USSR Healthcare” and 

medal “Ерененбекүшін”. 

Ardak Mubarakovna Begalina – Acting Assistant Professor, c.m.s., “Excellent Health 

Worker of Kazakhstan”, Board Certified in Cardiology, independent expert in the field of medical 

services quality assessment. She worked in the sphere of accreditation of healthcare 

organizations. 

Rabiga Izetovna Alibekova – Assistant Professor, c.m.s., “Excellent Health Worker of RK”, 

Board Certified in Therapy, leading nephrologist of Semey.  

Tamara Khamitovna Rymbayeva – Board Certified in Pediatrics, Candidate of Medical 

Sciences. She has prepared 2 PhD students. She was awarded Certificate by the Minister of 

Health of RK. She was titled “Best specialist”.  

Umit Kurmanbayeva – laboratory assistant of the course. 

 

ЖАЛПЫ ДӘРІГЕРЛІК ПРАКТИКА КАФЕДРАСЫ 

Жалпы дәрігерлік тәжірбие кафедрасы 

дипломға дейінгі білім беруге арналған жалпы 

медицина факультетінің негізгі кафедрасы 

болып табылады. Кафедрада жалпы медицина 

факультетінің 5 курс студенттері білім алады. 

Олар «Жалпы дәрігерлік тәжірибе» модулін 

өтеді, ол 4 пәнді қамтиды: жалпы дәрігерлік 

тәжірибе жұмысындағы ішкі аурулар, балалар 

аурулары, хирургиялық аурулар және акушерия-

гинекология. Жалпы дәрігерлік тәжірибе 

кафедрасы білім беру жүйесіндегі реформаға байланысты 2010 жылы Семей қ. ММУ 

басшылығының ұсынысымен енгізілді. Кафедра Жамакаева 77 көшесіндегі Семей қ. ММУ 

№5 оқу-әдістемелік корпусында орналасқан.  

ЖДТ кафедрасының меңгерушісі – медицина ғылымдарының докторы Қазымов 

Мақсұт Советович, терапия және жалпы дәрігерлік тәжірибе саласындағы жоғарғы 
санатты дәрігер. 1984 жылы Минск мемлекеттік институтының емдік факультетін үздік 

бағамен аяқтады. 1990 жылы РФ  Мәскеу қаласында кандидаттық диссертациясын 

қорғады. 2009 жылы Ресейде докторлық диссертациясын қорғады. 2012 жылы ҚР БҒМ 

қайта аттестациялаудан өтті.  

Доцент, медицина ғылымың кандидаты Курумбаев Руслан Рашидұлы. Ленин 

атындағы стипендиант, 1981 жылы үздік бітіргеннен кейін, СГМИ ішкі аурулар 

кафедрасының клиникалық ординатурасына оқуға түскен. 1991 жылы И.Г. Пащенко 

профессордың жетекшілігімен кандидаттық диссертация қорғады. «Денсаулық сақтаудың 

еңбек сіңірген қызметкері» төс белгісімен, «СГМА-ның 60 жылдығы» медалімен, 

денсаулық сақтау басқармасының грамотасымен марапаттады. 

Жалпы дәрігерлік практика кафедрасының ұжымы 
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Доцент, медицина ғылымдарының кандидаты Нуртазина Алма Уахитовна 1990 жылы 

Семей қаласының медициналық институтын үздік бітірген. 1995 жылы Алматы 

қаласындағы КазНИИ кардиологияда проф. Вебер В.Р. және проф. Раисова Т.Г. 

басшылығымен кандидаттық диссертация қорғады. 2003 жылы USAID, AIHA, Abt 

ұйымдастырған, Орталық Азия ректорлары кеңесінің медициналық білім берудегі 

инновациялар жөніндегі халықаралық конференциясында 1-ші орын алды. 2005, 2008 

жылдары Австрияда, 2009 жылы Жапонияда кардиологиядан тағылымдамадан өтті. 2015 

жылы Жапониядағы Нагасаки университетінің визитинг-профессоры. 2010-2017 жылдары 

«Семей қаласының ММУ үздік доценті» номинациясы бойынша жеңімпаз. 
Медицина ғылымдарының кандиданты, доцент міндетін атқарушы Теміртасова 

Жанна Омарханқызы 1988 жылы Семей мемлекеттік медицина институтын бітірді. 1992 

жылы кандидаттық диссертациясын қорғады. Қазіргі уақытта кафедрада сәтті жұмыс 

істейді.  

Медицина ғылымдарының кандиданты, ассистент Шонтасова Тұрсынхан 

Серікболсынқызы 1984 жылы СММИ педиатрия факультетін бітірді. 2010 жылы Астана 

қаласында қандидаттық диссертациясын сәтті қорғап шықты. 2010-2011 және 2011-2012  

оқу жылдарында, оқу-әдістемелік кафедрасы мен профессорлық-оқытушылық құрамның 

рейтинг қорытындысы бойынша «Үздік ассистент»  номинациясының жеңімпазы. 

Медицина ғылымдарының кандидаты, ассистент Әділғожина Салтанат 

Мұратбекқызы жалпы дәрігер тәжірибе кафедрасының және дерматовенерология 

мамандығы бойынша жоғары санатты дәрігер. 1994 жылы СММИ медициналық 

факультетін бітірді. 2009 жылы кандидаттық диссертация қорғады. 2016 жылы RAE 

«Ғылым мен білім берудің еңбек сіңірген қайраткері» құрметті атағына ие болды және 
«PRIMUS INTER PARES» орденімен марапатталды, 2017 жылы «Алтын дәрігер». 

Слямханова Надира Слямханқызы 1999 және 2005 жылдары аралығында Семей қ. 

ММУ емдеу ісі факультетінде оқыды. 2011 жылдан бері жалпы тәжірибелік дәрігер 

кафедрасының ассистенті. Қазіргі уақытта кафедрада оқу ісінің меңгерушісі болып қызмет 

атқарады.  

Кафедра ассистенті Нұржанова Аида Ермекқызы 2002-2008 жылдар аралығында 

Семей мемлекеттік медицина академиясынның емдеу ісі факультетінде білім алған. 2009 -

2011 жылдары жалпы дәрігерлік тәжірибе мамандығы бойынша отбасылық медицина 

кафедрасында резидентурада оқыған. 2011 жылдың 1 қыркүйегінен бастап Семей қ. ММУ 

ЖДТ кафедрасының ассистенті қызметін атқаруда. 

Адиева Мадина Куангановна 2003-2009 жж. Семей қ. ММУ емдеу ісі факультетінде 

оқыды. 2011 жылдан 2013 жылға дейін Семей қ. ММУ жалпы тәжірибелік дәрігер 

мамандығы бойынша резидентурада оқыды. 2013 жылдан бері жалпы дәрігерлік тәжірибе 

кафедрасының ассистенті. Қазіргі уақытта Семей қаласы мемлекеттік медицина 

университетінде PhD докторантураны медицина мамандығы бойынша оқуда.  
Апсаликов Бақытбек Асылбекұлы 2010 жылы Семей қалалық мемлекеттік медицина 

университетін бітірді. 2016 жылы медицина мамандығы бойынша PhD диссертация 

қорғады. Қазіргі уақытта жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасының ассистенті.  

 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Кафедра общей врачебной практики является базовой кафедрой додипломного 

обучения студентов общемедицинского факультета. На кафедре обучаются студенты 5 

курса общемедицинского факультета. Они изучают модуль: «Общая врачебная практика», 

которая состоит из 4 дисциплин: внутренние болезни, детские болезни, хирургические 

болезни и акушерство-гинекология в работе врача общей практики. Кафедра общей 

врачебной практики организована  в 2010 году по рекомендации руководства ГМУ г. 
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Семей в связи с реформой в образовательной системе. Место нахождения клинической 

базы кафедры – учебно-клинический корпус №5 ГМУ г. Семей по ул. Жамакаева, 77.  

Заведующий кафедрой ОВП - доктор медицинских наук Казымов Максут Советович, 

врач высшей категории по специальности терапия и общая врачебная практика. В 1984 

году закончил лечебный факультет Минского государственного медицинского института с 

отличием. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию в городе Москве РФ. В 2009 

году защитилдокторскую диссертацию в России. В 2012 году прошел переаттестацию в 

МОН Республики Казахстан.  

Доцент, кандидат медицинских наук, Курумбаев Руслан Рашидович. Ленинский 
стипендиат, после окончания института с отличием в 1981 году, поступил в клиническую 

ординатуру на кафедру внутренних болезней СГМИ. В 1991  г. защитил кандидатскую 

диссертацию под руководством проф. Пащенко И.Г. Награжден нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения», медалью «60 лет СГМА», грамотами управления 

здравоохранения.  

Доцент, кандидат медицинских наук, Нуртазина Алма Уахитовна в 1990 году с 

отличием окончила Семипалатинский мед. институт. В 1995 году защитила кандидатскую 

диссертацию в КазНИИ кардиологии в г. Алматы под руководством проф. Вебер В.Р. и 

проф. Раисова Т.Г. В 2003 г. на международной конференции по инновациям в 

медицинском образовании Совета Ректоров Центральной Азии, организованным USAID, 

AIHA, Abt, заняла 1-ое место. Прошла стажировки по кардиологии в Австрии в 2005 , 2008 

годах, в Японии в 2009 г. В 2015 году - визитинг профессор Нагасакского университета, 

Япония. Победитель в номинации «Лучший доцент ГМУ г. Семей» 2010 -2017 годы. 

Кандидат медицинских наук, исполняющий обязанности доцента Темиртасова Жанна 
Омархановна окончила Семипалатинский государственный медицинский институт в 1988 

году. В 1992 г. защитила кандидатскую диссертацию. Данное время успешно работает на 

кафедре. 

Кандидат медицинских наук, ассистент Шонтасова Турсунхан Серикбосыновна. В 

1984 году окончила педиатрический факультет СГМИ. 2010 году успешно защитила 

кандидатскую диссертацию в г. Астане. По итогом рейтинга по учебно-методической 

работе среди кафедр и ППС победитель в номинации «Лучший ассистент» 2010 -2011 и 

2011-2012 учебные годы. 

Кандидат медицинских наук, ассистент Адильгожина Салтанат Муратбековна, врач 

высшей категории по специальности ВОП  и дерматовенерология. В 1994г. закончила 

лечебный факультет СГМИ. В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию. В 2016г. 

РАЕ присвоено почетное звание «Заслуженный работник науки и образования» и 

награждена орденом «PRIMUS INTER PARES», в 2017  г. – «Алтын дәрігер». 

Слямханова Надира Слямхановна с 1999 по 2005 гг. обучилась на лечебном 

факультете в ГМУ г. Семей. С 2011 года работает ассистентом кафедры общей врачебной 
практики. В настоящее время является завучем кафедры. 

Ассистент кафедры Нуржанова Аида Ермековна с 2002 г. по 2008 г. проходила 

обучение на лечебном факультете Семипалатинской государственной медицинской 

академии. С 2009-2011 г. проходила обучение в резидентуре на кафедре семейной 

медицины по специальности врача общей практики.  С 01.09.2011 г. работает ассистентом 

на кафедре ОВП при ГМУ г. Семей.  

Адиева Мадина Куангановна в 2003-2009 гг. обучилась на лечебном факультете в 

ГМУ г. Семей. С 2011 года по 2013 год обучалась в резидентуре по специальности врач 

общей практики при ГМУ г. Семей. С 2013 года является ассистентом кафедры ОВП. В 

настоящее время проходит обучение в PhD докторантуре по специальности медицина в 

Государственном медицинском университете города Семей. 
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Апсаликов Бакытбек Асылбекович в 2010 году окончил Государственный 

медицинский университет города Семей. В 2016 году защитил диссертацию PhD по 

специальности медицина. В данный момент работает ассистентом кафедры ОВП. 

 

DEPARTMENT OF THE GENERAL MEDICAL PRACTICE 

Department of General Medical Practice is the basic undergraduate education department for 

students of general medicine faculty. 5-year students of general medicine faculty study at the 
department. They module “General medical practice” which includes 4 subjects: internal diseases, 

child disease, surgical diseases and obstetrics and gynecology. Department of general medical 
practice was established in 2010 upon the recommendation of the management of SSMU and in 

connection with education reform. Clinical site of the department is situated in teaching and clinical 
building #5 of SSMU.  

There are 10 faculty members at the department: 
Doctor Habilitated, Board Certified in Therapy and General Medical Practice Maksut 

Sovetovich Kazymov is the head of department. In 1984, he graduated from Minsk State Medical 
Institute. In 1990, he defended his candidate’s dissertation in Moscow, Russia. In 2009, he 

defended his PhD thesis in Russia. In 2012, he was reassessed by MES RK. 

Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor Ruslan Rashidovich Kurumbayev.After 
graduating from the institute in 1981, he entered clinical residency at the Department of Internal 

Diseases at SSMI. He defended his candidate’s thesis in 1991. He has been awarded lapel pin 
“Excellent Worker of Healthcare”, medal “SSMA 60 th anniversary” and certificates by Health 

Administration.  
Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor Alma Uakhitovna Nurtazina. She finished 

clinical residency in therapy at the Department of Intermediate Level Therapy at SSMI. He 
defended his candidate’s dissertation in 1995 at KazRI of Cardiology in Almaty. In 2003, he was 

ranked 1st in the international conference “Council of Rectors of Central Asia”, organized by 
USAID, AIHA and Abt. She passed cardiology training in Austria (2005, 2008) and Japan (2009). 

In 2015, she visited University of Nagasaki (Japan) as the visiting professor. 
Candidate of Medical Sciences Zhanna Omarkhanovna Temirtasova is an Acting Assistant 

Professor at the department. She graduated from Semipalatinsk State Medical Institute in 1988. She 
defended her candidate’s thesis in 1992.  

Candidate of Medical Sciences, Assistant Tursunkhan Serikbosynovna Shontasova. In 1984, 
she completed pediatric faculty of SSMI.  In 2010, she successfully defended her candidate’s thesis 

in Astana. Based on the results of the rating of academic and methodical work among departments 
and faculty, she was top-ranked in the nomination “Best Assistant” (2010-2011 and 2011-2012 

academic years). 
Candidate of Medical Sciences, assistant Saltanat Muratbekovna Adilgozhina. In 1994, she 

graduated from SSMI (medical faculty). In 2009, she defended candidate’s thesis. She was ranked 
1st in the nomination “Best assistant of the University” based on the results of university rankings in 

2010 – 2011; 2011–2012; 2012–2013; 2013–2014; 2014 – 2015; 2015–2016 academic years.  
Nadira Slyamkhanovna Slyamkhanova graduated from SSMU in 2005. She has been working 

as an assistant of the department since 2011. Today, she is curriculum director.   
Assistant of the department Aida Yermekovna Nurzhanova. From 2002 to 2008, she studied 

at Semipalatinsk State Medical Academy (medical faculty). She studied in residency at the 
Department of Family Medicine (general practice doctor) from 2009 to 2011.  She has been 

working as an assistant of the Department of GMP since September 1, 2011. 
Madina Kuanganovna Adiyeva. She graduated from SSMU in 2009. From 2011 to 2013, she 

studied in residency (general practice doctor). She has been working as an assistant of the 

Department of GMP since 2013. Madina Adiyeva has been pursuing PhD in Medicine at Semey 
State Medical University.  
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Bakytbek Asylbekovich Apsalikov graduated from Semey State Medical University in 2010. 
In 2016, he defended his PhD thesis in Medicine. Today, he is an assistant at the department.  

 

БАЛАЛАР АУРУЛАРЫ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра 1977 жылы «Балалар арулары пропедевтикасы» ретінде құрылып, кейін 

«Балалар аурулары» атауы берілді. Әр жылдарда кафедра меңгерушілері: м.ғ.к., доцент 

Галяутдинова Н.С. (1977-1979 ж.); м.ғ.д., профессор Тулеутаева Г.А.(1979-1985 ж. және 

1988-1993 ж.); м.ғ.к., доцент Алтынбекова С.А. (1986-1987 ж.); м.ғ.д., профессор 

Дадамбаев Е.Т. (1987-1988 ж.); м.ғ.к., доцент Ашимова Ф.М. (1993-2001 ж.).  

2001 жыдан бүгінгі күнге дейін кафедраның меңгерушісі - м.ғ.к., 

доцент Жагипарова Ж.К. Кафедраның штаттық құрамына кіреді: м.ғ.к., 
доцент Долинная В.Т., м.ғ.к., доцент м.а. Токтабаева Б.Ж., 

ассистенттер: PhD Козыкенова Ж.У., Рахимбаева С.Ж., Койшыбаева 

К.Ж., Тугелбаева А.М., Кабдоллина Ж.У., Мейірманова З.К., 

Жумажанова А.С., Пономарева Р.С., Смагулова Н.Х., Сәкім Д.Ғ., 

Смагулова А.Е. Өткен жылдары кафедрада профессор Тулеутаева Г.А., 

доцент Ашимова Ф.М., доцент Жумабаева З.А., ассистент, м.ғ.к. 

Жунусова А.Б., ассистент Ахметжанова Д.О., лаборант Дулуганова Г.К. 

қызмет атқарған. 

Кафедрада жалпы медицина, стоматология факультеттерінің 2-5 

курс студенттері және резиденттер білім алады. Магистірлік диссертациялық жұмыстарға 

басшылық жүзеге асырылады. «Балалар аурулары», «Балалар аурулары пропедевтикасы», 

«Педиатрияда мейіргер ісі», «Клиникалық ойлау дағдылары», «БМСК ұйымдастыруда 

мейіргердің рөлі», «Учаскелік мейіргер» пәндері бойынша сабақ беріледі. Кафедра 

базаларына Университеттік госпиталь, №2 Қалалық аурухана, «Венера» ЖККМ кіреді. 

Кафедра меңгерушісі м.ғ.к., доцент  Жагипарова Ж.К. І санатты дәрігер-педиатр. 
Педагогикалық еңбек өтілі 25 жыл. 80-нен астам 

ғылыми публикациялардың, соның ішінде 

халықаралық басылымның авторы. Тәжірибелі 

оқытушы, тәлімгер. «Денсаулық сақтау үздігі», 

«Семей медицина университетіне сіңірген еңбегі 

үшін» медальдарымен, ҚР Денсалық сақтау 

Министірлігінің Құрмет Грамоталарымен 

марапатталған. Сонымен қатар Облыстық денсаулық 

сақтау басқармасынан, ректор атынан құрмет 

грамоталары, түлектерден алғыс хаттар бар. ҒТП және Халықаралық Жобаның ғылыми 

жетекшісі. 

Кафедра қызметкерлерімен 9 диссертация (6 кандидаттық, 3 докторлық) қорғалған. 

Жылына орта есеппен 25 ғылыми  жұмыс, соның ішінде ағылшын тілінде, импакт-факторы 

бар мақалалар басылып шығарылады. Тәжірибелік денсаулық сақтау дәрігерлерімен және 

студенттермен біріккен баспа жұмыстары жүргізіледі. СҒҚ-ның нәтижелі жұмысын атап 
өтуге болады. Жылда ғылыми студенттік баяндамалар тек бірінші жүлделі орындарға ие 

болады. Өнертабыстарға, рационализаторлық ұсыныстарға патент және предпатенттер бар. 

Оқытушылар мен білім алушылар Халықаралық конференцияларға қатысады 

(22.04.2011ж. Қырғыз Республикасы, Бишкек қаласы; 21.03.2013 ж. Ресей Федерациясы, 

Мәскеу қаласы; 2016 ж. Жапония, Нагасаки қаласы жене т.б.). 2014-2016 ж. «Экология 

және Семей ядролық полигоны территориясындадағы балалар денсаулығының жағдайы» 

атты ғылыми-техникалық бағдарлама жүзеге асырылды. Кафедра мүшелері жақсарту 

бағытындағы әр түрлі проектілерге қатысады. Атап өтсек: «Семей қаласында физикалық 

Балалар аурулары 

кафедрасының 
меңгерушісі  

м.ғ.к., доцент   

Ж.К  Жагипарова. 

Балалар аурулары кафедрасының ұжымы 
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және ойлау қабілеті шектелген балаларға көмекті ұйымдастыру» - 2015ж., «Звездочки 15» - 

2016ж., «Анемия және гипоксиясыз балалық шақ» - 2017ж. Жетім қалған студенттерге 

материалдық көмек көрсету алға қойылған. Балалар үйінде, ауруханаларда қайырымдылық 

шараларын ұйымдастыру салтын ұстанады. Кафедра ұжымы ЖОО басшылығы тарапынан 

марапаттарға ие болады. 

2000 жылы доцент Долинная В.Т. Германияға іс-сапары барысында Ноймюнстер 

қаласының Клиникалық орталығымен әріптестік қарым-қатынас орнатылды. 2013 ж. асс. 

Козыкенова Ж.У. Чехияның Прага қаласында «Managementin Medicin» циклы бойынша 

тәжірибе алмасудан өтті. 2017 ж. тәжірибе алмасу мақсатымен Германияның Штутгарт 
қаласынан Dr.med. Stephan Illing шақырылды. Жалпы қызметкерлердің 40% біліктіліктерін 

шалғай шетелдерде жоғарлатты (АҚШ, Германия, Жапония). 2018 жылы кафедра «Наука 

для мира и Безопасности» (НАТО, Бельгия, Норвегия қ.) атты көпжылдық Халықаралық 

Жобаға қосылды. Жоба жетекшілерінің бірі – доцент Жагипарова Ж.К. 

Кафедрада оқу-әдістемелік, ғылыми, тәрбие және қоғамдық қызмет ету ұзақтығы 

үлкен оқытушылар және жас кадрлар жұмыс істейді. 

Долинная В.Т. – м.ғ.к., доцент, жоғары санатты дәрігер-педиатр. «Денсаулық сақтау 

үздігі». Педагогикалық еңбек өтілі 41 жыл. 200-ден астам басылымға шыққан (соның ішінде 

шалғай шетелде де) ғылыми жұмыстардың авторы. Медициналық жоғарғы білім беру 

орындарының білім беру қызметтерін тексеруге және стандартты бағдарламалар құрастыруға 

шақырылды. Халықаралық желіде балаларды сауықтыру жөніндегі Бағдарламаларды әзірлуге 

қатысыты. 2015 ж. рейтинг нәтижесі бойынша – «Үздік доцент». Республикалық және басқа 

деңгейлердегі марапаттарға ие. Кафедрада ҒЗЖ және СҒЗЖ жауапты. 

Тоқтабаева Б.Ж. – м.ғ.к., доцент м.а., жоғары санатты дәрігер-педиатр. Педагогикалық 
еңбек өтілі 20 жыл. 60-тан астам мақалалардың авторы. Кафедра оқу-ісінің меңгерушісі. 

2009 ж. кафедралар арасындағы рейтинг нәтижесі бойынша «Үздік ассистент, оқытушы», 

2015 жылы 2 орын «Үздік лектор» деп танылды. «Денсаулық сақтау үздігі», «Семей 

Медицина Университетіне сіңірген еңбегі үшін» медальдарына, алғыс хаттар мен 

мадақтамаларға ие. 

Қозыкенова Ж.У. - ассистент, І санатты дәрігер-педиатр. Педагогикалық еңбек өтілі 15 

жыл. 2009 жылы рейтинг нәтижесі бойынша «Үздік ассистент, оқытушы» атанды. 2016 

жылы 2 орын «Web of Science» бойынша «Ең жоғарғы импакт – фактор». 2018 ж. 

«Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) атағы берілді. 30-дан астам 

ғылыми еңбектің, 3 патенттің, 3 өнертапқыштық ұсыныстардың, 1 оқу-әдістемелік құралдың 

авторы. 

Рахимбаева С.Ж. – ассистент, І санатты дәрігер-педиатр. Педагогикалық еңбек өтілі 

14 жыл. 12-ден астам ғылыми еңбектің авторы. ЖОО деңгейінде грамоталары мен алғыс 

хаттары бар. 2009-2010 ж. және 2010-2011 жылдарда «Үздік ассистент, оқытушы» атанды. 

Қойшыбаева К.Ж. – ассистент, І санатты дәрігер-педиатр. 2013 жылы «Педиатрия» 
мамандығы бойынша резидентураны бітірді. 6 ғылыми публикацияның авторы. «Ана 

мектебі» бағдарламасын құрастыруға қатысты. 2016 жылдан оқу-ісі бойынша жауапты. 

 

КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Кафедра была организована в 1977 году как «Пропедевтика детских болезней», потом 
переименована в кафедру «Детские болезни». В разное время кафедрой заведовали к.м.н., 
доцент Н.С. Галяутдинова (1977-1979гг), д.м.н. профессор Г.А. Тулеутаева (1979-1985гг и 1988-

1993гг), к.м.н., доцент С.А.Алтынбекова (1986-1987 гг), д.м.н. профессор Е.Т. Дадамбаев (1987-
1988гг), к.м.н., доцент Ф.М. Ашимова (1993-2001гг).  

С 2001 года по настоящее время кафедрой руководит к.м.н., доцент Ж.К. Жагипарова. В 
штатный состав кафедры входят к.м.н., доцент Долинная В.Т., к.м.н., и.о. доцента Токтабаева 
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Б.Ж., ассистенты: PhD Козыкенова Ж.У., Рахимбаева С.Ж., Койшыбаева К.Ж., Тугелбаева А.М., 
Кабдоллина Ж.У., Мейірманова З.К., Жумажанова А.С., Пономарева Р.С., Смагулова Н.Х., 
Сәкім Д.Ғ., Смагулова А.Е., лаборанты: Калиева К. К., Канагатова А.А. В прошлые годы на 
кафедре работали профессор Тулеутаева Г.А., доцент Ашимова Ф.М., доцент Жумабаева З.А., 

ассистент к.м.н Жунусова А.Б., ассистент Ахметжанова Д.О., лаборант Дулуганова Г.К.  
На кафедре обучаются студенты 2-5 курсов общего медицинского, стоматологического 

факультетов и резиденты. Осуществляется руководство магистерскими диссертационными 
работами. Преподаются дисциплины – «Детские болезни», «Пропедевтика детских болезней», 
«Сестринское дело в педиатрии», «Навыки клинического мышления», «Роль медсестры в 
организации ПМСП», «Участковая медсестра». Базами кафедры являются Университетский 
госпиталь, Городская больница №2, УЧМК «Венера».  

Зав. кафедрой к.м.н., доцент Ж.К. Жагипарова врач-педиатр 1-ой категории. 
Педагогический стаж 25 лет. Автор более 80 научных публикаций, в том числе и в 
международной печати. Опытный педагог, наставник. Награждена медалями – «Отличник 

здравоохранения», «Семей Медицина Университетіне сіңірген еңбегі үшін», Почетными 
Грамотами Министерства Здравоохранения РК, от Областного управления здравоохранения, от 
ректора, имеет благодарственные письма от выпускников. Научный руководитель НТП и 
Международного Проекта.  

Сотрудниками кафедры защищено 9 диссертаций (6 кандидатских, 3 докторских). 
Ежегодно публикуется, в среднем, 25 научных работ, в том числе и на английском языке, 
включая статьи с импакт-фактором. Практикуются совместные публикации с врачами 
практического здравоохранения и студентами. Следует отметить продуктивную деятельность 
СНО. Многие годы подряд научные студенческие доклады занимают только первые призовые 
места. Имеются патенты, предпатенты на изобретения, рационализаторские предложения. 

Преподаватели и учащиеся выступают на Международных конференциях (г. Бишкек, 
Киргизская Республика-22.04.11. г., г. Москва, Российская Федерация-21.03.13 г., г. Нагасаки, 
Япония-2016 г. и др.). В 2014-2016 гг. Была реализована научно-техническая программа 
«Экология и состояние здоровья детей, проживающих на территории Семипалатинского 
ядерного полигона». Члены кафедры участвуют в разноплановых Проектах улучшения-
«Организация помощи детям с ограниченными физическими и умственными способностями г. 
Семей»-2015 г., «Звездочки 15»-2016 г., «Детство без анемии и гипоксии»-2017 г. Взято 
шефство с оказанием материальной помощи студентам-сиротам. Традиционно проводятся 
благотворительные мероприятия в Детском доме, больницах. Коллектив кафедры 
удостаивается поощрения со стороны руководства ВУЗа.  

В 2000 г., в результате командировки доц. Долинной В.Т. в Германию, налажены 
партнерские отношения с Клиническим центром г. Ноймюнстера. В 2013 г. асс. Козыкенова 
Ж.У. прошла стажировку в Чехии, г. Прага по циклу «ManagementinMedicine». С целью обмена 
опытом в 2017 году был приглашен в ВУЗ Dr. med. Stephan Illing, г. Штутгарт, Германия. В 
целом, 40% сотрудников повысили свою квалификацию в странах дальнего зарубежья (США, 
Германия, Япония). В 2018 г. кафедра включена в многолетний Международный Проект 
«Наука для мира и Безопасности» - НАТО, Норвегия, Бельгия (соруководитель доц. 
Жагипарова Ж.К.). 

На кафедре работают преподаватели с большим стажем учебно-методической, научной, 
воспитательной, общественной деятельности и молодые кадры.  

Долинная В.Т. к.м.н., доцент, врач-педиатр высшей категории, «Отличник 
здравоохранения». Педагогический стаж 41 год. Автор более 200 опубликованных научных 

работ, в том числе и в дальнем зарубежье. Привлекалась к проверке образовательной 
деятельности медицинских ВУЗов РК, составлению типовых программ. Участвовала в 

разработке Программ оздоровления детей по Международной линии. В 2015 г. по итогам 

рейтинга – «Лучший доцент».  Имеет награды республиканского и других уровней. 
Ответственная за научно-исследовательскую работу и НИРС на кафедре. 
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Токтабаева Б.Ж., к.м.н., и.о. доцента, врач-педиатр высшей категории. Педагогический 
стаж 20 лет. Автор более 60 статей. Завуч кафедры. В 2009 году по итогам рейтинга среди 

кафедр  была признана «Лучшим ассистентом, преподавателем», в 2015 г. 2 место «Лучший 
лектор».  Имеет медали - «Отличник здравоохранения», «Семей Медицина Университетіне 

сіңірген еңбегі үшін», грамоты, благодарности.  
Козыкенова Ж.У., ассистент, врач-педиатр 1 категории. Стаж педагогической работы 15 

лет. В 2009 году по итогам рейтинга номинирована «Лучшим ассистентом, преподавателем» и 
2 местом «Самый высокий импакт-фактор» 2016 года по «Web of Science». С 2018 года доктор 

философии (PhD) по специальности «Медицина». Автор более 30 научных трудов, 1 учебно-
методического пособия, 3 патентов, 3 рационализаторских предложений.  

Рахимбаева С.Ж., ассистент кафедры. Стаж педагогической работы 14 лет. Автор более 
12 научных трудов. Имеет грамоты и благодарности на уровне ВУЗа. В 2009-2010 и 2010-2011 

учебных годах признана «Лучшим ассистентом, преподавателем». 
Койшибаева К.Ж., ассистент кафедры. В 2013 году окончила резидентуру по 

специальности «Педиатрия». Имеет 6 научных публикаций. Участвовала в разработке 
программы «Мамина школа». С 2016 года выполняет обязанности завуча. 

 

DEPARTMENT OF CHILDREN DISEASES 

Department of Propaedeutic of Children Diseases was established in 1977. It was later renamed 
as Department of Childhood Diseases. At different periods, Department was headed by CMS, Assoc. 
Prof. N.S. Galyautdinova (1977-1979), Dr. Hab., Full Prof. G.A. Tuleutayeva (1979-1985 and 1988-
1993), CMS, Assoc. Prof. S.A. Altynbekova, (1986-1987), Dr. Hab., Full Prof. E.T. Dadambayeva, 
(1987-1988) and CMS, Assoc. Prof. F.M. Ashimova (1993-2001).  

Since 2001, CMS, Assoc. Prof. Z.K. Zhagiparova has been working as the head of the 
department. Following persons work at the department today: CMS, Assoc. Prof. V.T. Dolinnaya, 
CMS, acting Assoc. Prof. B.Z. Toktabayeva,  Assistants: PhD Z.U. Kozykenova, S.Z. 
Rakhimbayeva, K.Z. Koishybayeva, A.M. Tugelbayeva, Z.U. Kabdollina, Z.K. Meiyrmanova, A.S. 
Zhumazhanova, R.S. Ponomaryova, N.H. Smagulova, D.G. Sakim, A.E. Smagulova, Lab. assistants: 
K.K. Kaliyeva, A.A. Kanagatova. Previously, Full Prof. G.A. Tuleutayeva, Assoc. Prof. F.M. 
Ashimova, Assoc. Prof. Z.A. Zhumabayeva, CMS, assistant A.B. Zhunussova, assistant D.O. 
Akhmetzhanova, and Lab. Assistant G.K. Duluganova worked at the department.  

2-5 years students of general medical, dental faculties and residents study at the department. 
The department administers master’s dissertations. Subjects “Children diseases”, “Propaedeutic of 
Children diseases”, “Nursing in Pediatrics”, “Clinical thinking skills”, “Role of nurse in emergency 
hospitals”, “Visiting nurse” are taught at the department. University Hospital, City Hospital #2 and 
Hospital “Venera” are clinical sites of the department. 

Head of the Department CMS, Assoc. Prof. Z.K. Zhagiparova is Board Certified in Pediatrics. 
Her pedagogical experience is 25 years. She is and author of more than 80 papers, including in 
international journals. She is an experienced pedagogue and mentor. She was awarded medals: 
“Excellent Worker of Health”, “For merit to Semey Medical University”, Certificates of Honor of 
Ministry of Health Care of Kazakhstan and Rector, letters of thanks from graduates. She is scientific 
supervisor of STP and International Project. 

Nine theses (6 candidates, 3 doctoral) were defended by staff of the department. Approximately 
25 scientific papers, in English with impact factor are annually published. Practical Health Care 
Physicians and students make mutual publications. It should also be noted that students’ scientific 
reports at conferences have been top-ranked for many years in a row. There are patents, pre-patents 
for inventions and rationalization proposals. Teachers and students take part in international 
conferences (Bishkek, Kyrgyz Republic - 22.04.11; Moscow, Russian Federation – 21.03.13; 
Nagasaki, Japan – 2016, etc.). In 2014-2016, scientific-technical program “Ecology and health status 
of children living in the territory of Semipalatinsk nuclear test site” was implemented. Department 
members participate in various improvement projects – “Organization of medical support for 



 

186 
 

physically and mentally disabled children in Semey” – 2015; “Little stars 15” – 2016; “Childhood 
without anemia and hypoxia” – 2017. The department makes financial contributions to orphans. 
Charity events are traditionally held in orphanages and hospitals.  

In 2000, after the business trip of Assoc. Prof. V.T. Dolinnaya to Germany, partnership 
relations with Clinical center of Neumunster were established. In 2013, assistant Z.U. Kozykenova 
had traineeship, titled: “Management in Medicine” in Prague, Czech Republic. In 2017, Dr. Stephan 
Illing (Stuttgart, Germany) was invited for the purpose of sharing experiences. 40% of department’s 
staff improved their professional qualification in the far abroad countries (USA, Germany and Japan). 
In 2018, department came in on longstanding international project “Science for peace and safety” – 
NATO, Norway, Belgium (co-director Assoc. Prof. Z.K. Zhagiparova). 

Following highly experienced and young teachers work at the department today:  
CMS, Assoc. Prof., Board Certified in Pediatrics, Excellent Worker of Health V.T. Dolinnaya. 

Pedagogical experience is 41 years. She is an author of more than 200 published scientific papers, 
including in far abroad countries. She has taken part in examining academic process of medical 
universities in RK and making curriculums. She participated in development of international 
programs for children’s health improvement. In 2015, based on the results of the rankings, she was 
awarded the title “Best Associated Professor”. She has republican and international awards. She is 
responsible for research activity at the department.  

CMS, acting Assoc. Prof., Board Certified in Pediatrics B.Z. Toktabayeva. Pedagogical 
experience is 20 years. She is an author of more than 60 articles. Head teacher of the department. In 
2009 and 2016, based on the results of the departments ranking, she was awarded the title “Best 
assistant, teacher”, and in 2015 - “Best Lecturer”. She was awarded the medals: “Excellent Worker of 
Health”, “For merit to Semey Medical University”, Certificates of Honor of Ministry of Health of the 
Republic of Kazakhstan (2017). 

Assistant, pediatrician Z.U. Kozykenova. Pedagogical experience is 15 years. In 2009, based on 
the results of the departments ranking, she was nominated for the title “Best assistant, teacher”. In 
2016, she was ranked 2nd in the nomination “The highest impact-factor” by Web of Sciences. Since 
2016, she has been pursuing PhD in Medicine. Author of more than 30 scientific papers, 1 teaching 
aid, 3 patents, 3 rationalization proposals. 

Assistant S.Z. Rakhimbayeva. Pedagogical experience is 14 years. She is an author of more 
than 12 scientific works. She has certificates and letters of thanks from the university’s management. 
In 2009-2010 and 2010-2011 academic years, she was recognized as “Best assistant, teacher”. 

Assistant K.Z. Koishybayeva. In 2013, she completed residency in Pediatrics. She has six 
scientific publications. She participated in development of the program “Mother’s school”. From 
2016, she has been working as curriculum director. 

 

ПЕДИАТРИЯ БОЙЫНША ИНТЕРНАТУРА КАФЕДРАСЫ 

Педиатрия бойынша интернатура кафедрасының негізі 1965 жылы қаланған. 

Кафедраның алғашқы меңгерушісі болып тағайындалған Балкобекова Даметер 

Молдахановна, 2015 жылға дейін кафедра профессоры қызмет атқарды. 
 Екінші рет кафедра меңгерушісі Парийская Тамара Владимировна болды (1958-1959 жж.). 

1959 жылдың қыркуйегінен бастап 1962 жылдың кыркүйегіне дейін Вульф Софья 

Матвеевна басқарды. 

1962 жылдың қарашасынан бастап кафедра меңгерушісі м.ғ.д. профессор Коган 

Михаил Борисович тағайындалды. 1965 жылы емдеу факультетінің балалар аурулары 

кафедрасынан педиатрия факультетінің педиатрия кафедрасы болып өзгертілді. Құрамына 

пропедевтика курсы, факультеттік және госпитальды педиатрия кірді. 1972 жылы 

кафедраны госпитальды педиатрия кафедрасы болып өзгертілді. 

1987 жылдан 1994 жыл аралығында кафедраны м.ғ.д. профессор Седунов Николай 

Дмитриевич басқарды.  
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1994 жылдан 2003 жыл аралығында кафедраны м.ғ.д. профессор Тулеутаева Галия 

Айтмухаметовна басқарды. 

2003 жылдың қыркүйегінен 2014 жылға дейін кафедраны м.ғ.д. профессор 

Джаксалыкова Куляш Каликановна басқарды, 2014 жылдың қыркүйегінде балалар 

хирургиясы кафедрасымен қосылғаннан кейін кафедраның меңгерушісі м.ғ.д. профессор 

Дюсембаев Азат Ануарбекович болды. 2016 жылдың қыркүйегінен бастап осы күнде 

кафедра меңгерушісі доцент Алимбаева Алия Рахметуллиновна. 

Қазіргі күнде кафедрада 17 адам қызмет атқаруда: Алимбаева А.Р. – м.ғ.к., кафедра 

меңгерушісі, Тулеутаева Г.А. – м.ғ.д. профессор, Дюсембаев А.А. – м.ғ.д. профессор, 
Ашимова Ф.М. – доцент, Мусабекова Ж.А. – м.ғ.к., доцент міндетін атқарушы, Санбаев 

М.С. – м.ғ.к. ассистент, Аубакиров М.Т. – м.ғ.к. ассистент, Сыздыкбаев М.К. – м.ғ.д. 

ассистент - «Болашақ» президенттік бағдарламасының түлегі, Алибекова Б.А. – м.ғ.м. 

ассистент, Кельдыбаева Л.Т. – ассистент, Аликенов К.К. – ассистент, Шакирова А.А.- 

ассистент, Тайоразова Г.Б.- ассистент, Муратова Ф.К.- ассистент, Абаева К.Д.- ассистент, 

Оразгалиева Ж.С.- ассистент, Абылгазинова А.Ж.- ассистент, Туктиева Н.А- м.ғ.м, 

ассистент. Кафедра дәрежелігі 73,5% құрайды. Кафедра жұмысына көп үлес қосқан 

лаборанттар: Когутенко А.Н.,  Деркач Р.Э.  Асылаева Б.Ш., Бородаева Т.С, 1987 жылдан 

осы уақытқа дейін Трумова К.К., 1994 жылдан қазіргі уақытқа дейін кафедрада қызмет 

атқаратын лаборанттар Наурызова М.Т, Турарбекова А.М. 

Кафедрада дипломға дейінгі және дипломнан кейінгі білім беру бағдарламасы 

жүзеге асырылады. Кафедра қызметкерлерімен 5 курс «Жалпы медицина» студенттеріне 

арналған екі таңдау пәні құрастырылды: «Нәрестелерге амбулаторлы поликлиникалық 

көмек» және «Баланың өсіп дамуы».  
Педиатрия бойынша интернатура кафедрасы 2 жоғары мамандандырылған білім 

беру бағдарламасын жүзеге асырады: интернатура және резидентура бағдарламасы, және 

екі бағдарлама қосымша медициналық және фармацевтикалық білім беру бойынша. 

Мамандарды даярлау мемлекеттік және орыс тілінде жүргізіледі. Интерндерді, 

резиденттерді клиникалық дағды бойынша дайындау симуляциялық технология 

базасында, Семей қ. ММУ өз базасында – Университет госпиталінде, сонымен қатар 

«Перинаталды орталықта» және «Венера» клиникасында жүргізіледі.  

Университет Миссиясына қол жеткізу мақсатында кафедра оқу процесінде 

оқытудың жаңа технологияларын қолданады: топтық жұмыспен оқыту (TBL), жағдайлық 

есептермен оқыту (CBL), объективті құрылымдық клиникалық емтихан (ОҚКЕ), 

интеграцияланған клиникалық симпозиум , мини-клиникалық экзамен, симуляциялар және 

т.б. 

Кафедраның ғылыми жұмысы үнемі даму үстінде, ғылыми зерттеу аясын кеңейтуде, 

кафедра резиденттермен толықтырылуда. Қазіргі таңда кафедрада 22 резидент, 90 дәрігер-

интерн білім алуда.  
Кафедраның ғылыми бағыты – Семей аймағындағы  балалардың денсаулығы. 

Жобаның мақсаты: нәрестелердің сырқаттарының биохимиялық, генетикалық, 

биохимиялық, иммунологиялық ерекшеліктері, зәр шығару жүйесі сырқаттары бар балалар 

және жиі ауыратын балалар. 

Осы тарихи кезеңде педиатьрия бойынша интернатура кафедрасында 6093тен астам 

жоғары дәрежелі дәрігер-педиатрлар дайындалып шығарылған. 

Кафедра қызметкерлері 35 тен астам Халықаралық конференцияларда, 60 

республикалық конференцияларда және семинарларда, жыл сайынғы аймақтық 

конференция және семинарларға белсенді қатысты. Кафедра қызметкерлері өз 

квалификацияларын белсенді түрде Қазақстан Республикасында және шет елдерде 

жоғарылатуда: кафедраның 6 қызметкері мамандық бойынша шет елдерде (Корея, Ресей, 
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Израиль) оқып келді. Оқытушылар ұжымы интерн- дәрігерлерге арнап орыс және қазақ 

тілдерінде «Педиатр-дәрігердің практикалық дайындығына ОҚКЕ», 2008-2009, тираж 200 

дана, орыс-қазақ-ағылшын тілдеріндегі «Балалар аурулары» пәні бойынша медициналық 

терминологиялық сөздік, 2015 жыл, 100 дана, қазақ тіліндегі «Тиімді перинаталды күтім. 

Неонатология сұрақтары» оқыту- әдістемелік нұсқауы- 2014 жыл, қазақ тіліндегі « Балалар 

хирургиясы» оқулығы – 2015 жыл, қазақ тілінде «Балалар хирургиясы және педиатриядағы 

жедел жәрдем көмегі мамандығы бойынша тәжірибелік дағдыларды игеру алгоритмі» 

оқыту-әдістемелік нұсқауы- 2016 жылы дайындап шығарды. 

 Соңғы 10 жылда интерн-педиатр түлектері жыл сайын Республикалық Олимпиадаға 
(«Үздік врач педиатр-интерн») қатысып жүлделі орындарды иеленеді. Соңғы 3 жылда 

резиденттер 56 мақала және тезистерді жариялады. «2017 жылдың үздік интерны» атты 

Республикалық конкурсқа интерн Қуанышбекқызы А.  қатысып, 1 орын иеленді. 

 Кафедрада компьютерлер, принтерлер, оқу бөлмелерінде – мультимедиалық 

станциялар, теледидар, камера, цифрлі фотоаппарат, электрокардиограф, спирограф, 

реанимациялық үстел, небулайзерлер, электрондық таразы, муляждар бар.  

 Педиатриядан интернатура кафедрасының алтын фонды әрдайым оның 

қызметкерлері болып табылады. Кафедрада профессор Дадамбаев Е.Т., профессор 

Аханзарипов А.З., доценттер Искаков Г.К., Шарипов С.Ш. Брыжахина Л.А., Дубовец И.А., 

Колесникова И.Н., Сафронов В.В., Высоцкая А.А., Телепнева Г.Ф., Терновая Л.Ф., 

Хлопова Л.Г. және т.б. жұмыс атқарды. 

 Қазіргі таңда кафедра қызметкерлері ұрпақ дәстүрін, жоғары біліктілік, 

педагогикалық шеберлікті, мейірімді қарым-қатынастарды сақтап дамытуда. Өмір оларды 

түрлі қалалар мен мемлекеттерге таратып жіберді, олардың көбі Қазақстан, Ресей және 
алыс шет елдердің медициналық университтері мен клиникаларында жоғары лауазымды 

иеленуде. Кафедра түлектері: Матиев Б.Г.- Ингушетия Республикасының денсаулық сақтау 

министрі, Соловьева И.Л. – Ульяновск медицина университетінің педиатрия кафедрасы 

профессоры, Мусинов С.Р.- Қазақстан Республикасының денсаулық сатау министрлігінің 

жауапты секретарі, Қайдарова А.Т. – Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауты 

дамыту және медицианалық қызметті бақылау мекемесінің бастығы, Апсаликов К.Н.- 

радиациялық медицина және экология ғылыми зерттеу институтының директоры, 

профессор Дадамбаев Е.Т. – ҚазҰМУ амбулаторлы-поликлиникалық көмек көрсету 

кафедрасының меңгерушісі, Жетпісбаев Г.А. – ҚазҰМУ педиатрия кафедрасының 

профессоры, Туменова Б.Н.- «Аман-Саулық» қоғамдық фондының президенті, Розенсон 

Р.И.- Астана қаласы медицина университетінің балалар аурулары кафедрасының 

профессоры,  Жақсылыкова Г.А.- Астана қаласы медицина университетінің оқыту жұмысы 

бойынша проректоры, Чайжунусова Н.Ж. – СМУ тамақтану гигиенасы кафедрасының 

профессоры, Ситказинова Г.К. - ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің ана мен бала 

денсаулығын сақтау мекемесінің бас педиатры. Олар қайда қызмет етсе де педиатрия 
кафедрасы түлегі атағын құрметпен алып жүр. 

 Кафедра жұмыс атқарғаннан бері жоғары дәрежеге жетіп, университеттің ең үздік 

кафедраларының бірі атанды. Кафедраның ғылыми және оқыту-педагогикалық қызметі 

үнемі даму үстінде және ғылыми зерттеулердің аясын кеңейтуде. 

 

КАФЕДРА ИНТЕРНАТУРЫ ПО ПЕДИАТРИИ 

Кафедра интернатуры по педиатрии была основана в июне 1956 года. Первой 

заведующей кафедрой педиатрии была Балкобекова Даметер Молдахановна, которая до 

марта 2015 года работала на кафедре и являлась профессором кафедры. 

Второй заведующей была Парийская Тамара Владимировна (1958-1959 гг.). 

С сентября 1959 по сентябрь 1962 года кафедрой заведовала Вульф Софья Матвеевна. 
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В ноябре 1962 года заведовать кафедрой стал д.м.н., профессор Коган Михаил 

Борисович. В 1965 году кафедра детских болезней лечебного факультета была 

преобразована в кафедру педиатрии педиатрического факультета. Она включала в себя 

курсы пропедевтики, факультетской и госпитальной педиатрии. А в 1972 году кафедру 

преобразовали в кафедру госпитальной педиатрии.  

С 1987 по 1994 год кафедру возглавлял д.м.н., профессор Седунов Николай 

Дмитриевич. 

С 1994 по 2003 годы во главе кафедры была д.м.н., профессор Тулеутаева Галия 

Айтмухаметовна. 
С 2003 года до сентября 2014 года кафедрой заведовала д.м.н., профессор 

Джаксалыкова Куляш Каликановна, с сентября 2014 года объединили с кафедрой детской 

хирургии и зав.кафедрой стал д.м.н., профессор Дюсембаев Азат Ануарбекович. С 

сентября 2016 года зав.кафедрой является к.м.н. Алимбаева Алия Рахметуллиновна.  

В настоящее время на кафедре работает 17 человек: Алимбаева А.Р. – к.м.н., 

зав.кафедрой, Тулеутаева Г.А. – д.м.н. профессор, Дюсембаев А.А. – д.м.н. профессор, 

Ашимова Ф.М. – доцент, Мусабекова Ж.А. – к.м.н., и.о. доцента, завуч, ассистенты – 

Санбаев М.С. к.м.н. ассистент, Аубакиров М.Т. к.м.н. ассистент, Сыздыкбаев М.К. – д.м.н. 

ассистент-выпускник президентской программы «Болашак», Алибекова Б.А. м.м.н. 

ассистент, Кельдыбаева Л.Т. – ассистент, Аликенов К.К. ассистент, Шакирова А.А. 

ассистент, Тайоразова Г.Б. – ассистент, Муратова Ф.К. – ассистент. Абаева К.Д. – 

ассистент, Оразгалиева Ж.С. – ассистент, Абылгазинова А.Ж. – ассистент, Туктиева Н.А. – 

м.м.н, ассистент. Остепененность кафедры составляет 73,5%. Большой вклад в работу 

кафедры внесли лаборанты: Когутенко А.Н., Деркач Р.Э. Асылаева Б.Ш., Бородаева Т.С, 
Трумова К.К. с 1987 г. по настоящее время, с 1994 года по настоящий день на кафедре 

работают лаборанты Наурызова М.Т., Турарбекова А.М.  

На кафедре осуществляются программы додипломного и постдипломного 

образования. Сотрудниками кафедры организовано проведение двух элективов  для   5 

курса факультета  «Общей медицины»: «Амбулаторно-поликлиническая помошь 

новорожденным» и «Рост и развитие ребенка». 

Кафедра интернатуры по педиатрии реализует 2 образовательные программы 

высшего профессионального образования: программа интернатуры и программа 

резидентуры и по 2 программам дополнительного медицинского и фармацевтического 

образования. Подготовка ведется на государственном и русском  языках. Обучение 

интернов, резидентов клиническим навыкам проводится на базе отдела симмуляционных 

технологий и на собственной клинической базе – Университетского госпиталя ГМУ г. 

Семей, а также в Перинатальном центре и в клинике «Венера».  

Для достижения Миссии университета в учебный процесс кафедры активно 

внедряются новые образовательные технологии: командно-ориентированное обучение 
(TBL), обучение, основанное на случае (CBL), объективно-структурированный 

клинический экзамен (ОСКЭ), интегрированный клинический симпозиум, мини-

клинический экзамен, симуляции и т.д. 

Научная деятельность кафедры находится в постоянном развитии, расширяется 

спектр научных исследований, кафедра пополняется резидентами. Сейчас на кафедре 

проходят обучение 22 резидента, 90 врачей-интернов. 

Научное приоритетное направление кафедры – здоровье детей Семипалатинского 

региона. 

Цель проекта: Изучить структуру, критерии ранней диагностики, генетические, 

биохимические, иммунологические особенности заболеваний новорожденных, детей с 

заболеваниями мочевыделительной системы и часто болеющих детей. 
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За этот исторический период кафедрой интернатуры по педиатрии подготовлено 

более 6000 высококвалифицированных врачей-педиатров. 

Сотрудники кафедры приняли активное участие на более 35 Международных 

конференциях, 60 республиканских конференциях и семинарах, а также ежегодно на 

региональных конференциях и семинарах. Сотрудники кафедры активно повышают свои 

квалификации в Республике Казахстан и за рубежом: 6 сотрудников кафедры прошли 

обучение по специальности за рубежом (Корея, Россия, Израиль). Коллектив 

преподавателей выпустил для врачей интернов «ОСКЭ в практической подготовке врача-

педиатра» на русском и казахском языках, 2008-2009, тираж 200 экземпляров,  
Медицинский терминологический словарь по дисциплине  «Детские болезни» на русско -

казахско-английском языках, 2015 год, 100 экземпляров, учебно-методическое пособие 

«Тиімді перинаталды күтім. Неонатология сұрақтары» на казахском языке – 2014 год, 

учебник «Балалар хирургиясы» на казахском языке – 2015 год, учебно-методическое 

пособие «Балалар хирургиясы және педиатриядағы жедел жәрдем көмегі мамандығы 

бойынша тәжірбелік дағдыларды игеру алгоритмі» на казахском языке  – 2016 год. 

В течение последних 10 лет выпускники интерны-педиатры ежегодно, участвуя на 

Республиканской Олимпиаде («Лучший врач интерн-педиатр»), занимают призовые места. 

Резидентами опубликовано за последние 3 года 56 статей и тезисы. Выступала с докладами 

(интерн Куанышбеккызы А.) на Республиканском конкурсе «Лучший интерн 2017 года» 

заняла первое место. 

На кафедре имеются компьютеры, принтеры, в учебных комнатах-мультимедийные 

станции, телевизор, камера, цифровой фотоаппарат, электрокардиограф, спирограф, 

реанимационный стол, небулайзеры, электронные весы, муляжи. 
Золотым фондом кафедры интернатуры по педиатрии всегда были и есть её 

сотрудники. На кафедре работали профессор Дадамбаев Е.Т., профессор Аханзарипов А.З., 

доценты Искаков Г.К., доцент Шарипов С.Ш., Брыжахина Л.А., Дубовец И.А., 

Колесникова И.Н., Сафронов В.В., Высоцкая А.А., Телепнева Г.Ф.,Терновая Л.Ф., Хлопова 

Л.Г. и другие. 

На современном этапе сотрудниками кафедры сохраняются и развиваются богатые 

традиции преемственности поколений, высокого профессионализма, педагогического 

мастерства и добрых человеческих отношений. Жизнь рассеяла их по разным городам и 

странам, многие из них занимают ведущие позиции в  медицинских университетах и 

клиниках Казахстана, России и дальнего зарубежья. Выпускниками кафедры являются: 

Матиев Б.Г. – министр здравоохранения Республики Ингушетия, Соловьева И.Л. – 

профессор кафедры педиатрии Ульяновского медицинского университета, Мусинов С.Р.- 

ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 

Кайдарова А.Т. – начальник управления контроля за медицинской деятельностью и 

развитием здравоохранения РК, Апсаликов К.Н. – директор НИИ радиоционной медицины 
и экологии, профессор, Дадамбаев Е.Т. – заведующий кафедрой амбулаторно-

поликлинической помощи КазНМУ, Жетписбаев Г.А. – профессор кафедры педиатрии 

КазНМУ, Туменова Б.Н. – президент общественного фонда «Аман-Саулык», Розенсон 

Р.И.- профессор кафедры детских болезней медицинского университета г. Астана, 

Жаксылыкова Г.А. – проректор по образовательной деятельности медицинского 

университета г. Астана, Чайжунусова Н.Ж.- профессор кафедры гигиены питания 

медицинского университета г. Семей, Ситказинова Г.К. – главный педиатр Управления 

охраны здоровья матери и ребенка Департамента организации медицинской помощи 

Министерства здравоохранения РК,  И где бы они ни работали, они с честью несут звание 

выпускника кафедры педиатрии 
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За время своего существования, кафедрой пройден большой путь становления и 

развития, поставивший ее в ряд самых престижных кафедр университета. Учебно-

педагогический процесс и научная деятельность кафедры находятся в постоянном 

развитии, расширяется спектр научных исследований.  

 
DEPARTMENT OF INTERNSHIP IN PEDIATRICS 

Department of Internship in Pediatrics was established in 1956. Dameter Moldakhanovna 

Balkobekova was the first head of the department. She worked at the department as an professor 

until March 2015. 

Tamara Vladimirovna Pariiskaya was the second who headed the department (1958 – 1959). 

From September 1959 to September 1962, Sofiya Matveyevna Vulf headed the department.  

Doctor Habilitated, Professor Mikhail Borisovich Kogan became the head of the department 
in November 1962. In 1965, the Department of Child Diseases of the medical faculty was 

reorganized into the Department of Pediatrics of pediatric faculty. It included courses of 

propaedeutic, intermediate level and hospital therapy. In 1972, the department was reorganized 

into the Department of Hospital Pediatrics. 

In different periods, following persons headed the department: Doctor Habilitated, Professor 

Nikolay Dmitrievich Sedunov (1987-1994), Doctor Habilitated, Professor Galiya 

Aitmukhametovna Tuleutayeva (1994-2003), Doctor Habilitated, Professor Kulyash Kalikanovna 

Dzhaksalykova (2003-2014. Since September 2014, the Department was integrated with the 

Department of Child Surgery and Doctor Habilitated, Professor Azat Anuarbekovich 

Dyussembayev became the head of the department. Since September 2016, c.m.s. Aliya 

Rakhmetulinovna Alimbayeva became the head of the department.  

Today, there are 17 persons who work at the department: c.m.s. A.R. Alimbayeva, 

Dr.Habil., Prof. G.A. Tuleutayeva, Dr. Habil., Prof. A.A. Dyussembayev, Ass. Prof. F.M. 

Ashimova, c.m.s., Acting Ass. Prof. Z.A. Musabekova, assistants c.m.s. M.S. Sanbayev, c.m.s, 

assistant M.T. Aubakirov, Dr. Habil., assistant, graduate of “Bolashak” president program M.K. 
Syzdykbayev, Master of Medicine, assistants B.A. Alibekova, L.T. Keldybayeva, K.K. Alikenov, 

A.A. Shakirova, G.B. Taiorazova, F.K. Muratova, K.D. Abayeva, Z.S. Orazgaliyeva, A.Z. 

Abylgazinova and Master of Medicine N.A. Tuktiyeva. 73,5% of faculty members have academic 

and degrees.  Laboratory assistants A.N. Kogutenko, R.E. Derkach, B.S. Asylayeva, T.S. 

Borodayeva, K.K. Trumova, M.T. Nauryzova and A.M. Turarbekova have made a great 

contribution to the development of the department.  

Undergraduate and postgraduate training programs are implemented at the department.  

The department implements internship and residency programs, as well as 2 programs of 

extended medical and pharmaceutical education. The subjects are taught in Kazakh and Russian. 

Interns and residents improve their clinical skills at the department of simulation models, 

University Hospital, Perinatal Center and clinic “Venera”.  

Following educational techniques are introduced in academic process in order to realize 

university’s objectives: TBL, CBL, OSCE, Integrated Clinical Symposium, Mini-Clinical 

Examination, etc.    
The scientific activity of the department is consistently improved by the faculty. Today, 

there are 22 residents and 90 interns study at the department.  

Primary scientific direction of the department is the health of children of Semipalatinsk 

region. The objective of scientific project is to study the structure and criteria of the early 

diagnostics, genetic, biochemical, immunological features of diseases of newborns, diseases of 

urinary tract system.  

Over 6000 highly qualified pediatricians were prepared by the department over the years of 

its existence.  
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Faculty members of the department have participated in over 35 international conferences, 

60 republican conferences and seminars, as well as regional conferences. Faculty members 

improve their skills and knowledge abroad: 6 members in Korea, Russia and Israel).  The faculty 

members published Russian-Kazakh-English Medical Vocabulary of Terms, study guides and 

textbooks in three languages for interns.  

During the past decade, graduate interns were ranked first at the Republican conferences 

and Olympiads. During the past 3 years, residents published 56 articles and theses. Intern A. 

Kuanyshbekkyzy delivered the report at the Republican contest “Best interns 2017” where she 

was first.  
There are computers, printers, TVs, cameras, digital photo cameras, ECG recorder, 

spirograph, table for intensive care, nebuliser, electronic scales and models at the department. 

Faculty members have also been the talent pool of the department. In different periods, following 

persons worked at the department: Prof. E.T. Dadambayev, Prof. A.Z. Akhanzaripov, Ass. Prof. 

G.K. Iskakov, S.S. Sharipov, L.A. Bryzhahina, I.A. Dubovec, I.N. Kolesnikova, V.V. Safronov, 

A.A. Vysockaya, G.F. Telepneva, L.F. Ternovaya, L.G. Hlopova, etc.  

Staff of the department keep and develop traditions of continuity of generations, 

consummate professionalism, pedagogical excellence and good relations. The life has 

disseminated them through the various cities and countries. Many of them hold leading positions 

at medical universities and clinics in Kazakhstan, Russian and non-CIS countries. Following 

persons are the graduates of the department: Matiyev B.G. – Minister of Health of the Republic 

of Ingushetia, I.L. Solovyeva – Prof. of the Department of Pediatrics at Ulyanovsk Medical 

University, S.R. Musinov – Secretary General of the MH RK, A.T. Kaidarova – Head of the 

Department of control for medical activity and health development, Prof. K.N. Apsalikov – 
Director of RI of Radiation Medicine and Ecology, E.T. Dadambayev – Head of the Department 

of outpatient care at KazNMU, G.A. Zhetpisbayev – Prof. of Pediatrics Department at KazNMU, 

B.N. Tumenova – President of the Public Foundation “Aman-Saulyk”, R.I. Rozenson – Prof. at 

the Department of Children Diseases at the Astana Medical University, G.A. Zhaksylykova – 

Vice-Rector for academic activity at Astana Medical University, N.Z. Chaizhunussova – Prof. at 

the Department of Hygiene and nutrition at Semey State Medical University, G.K. Sitkazinova – 

Chief Pediatrician of Maternal and Child Health Protection Department. Wherever they work, 

they honorably bear the title of the graduate of the Department of Pediatrics.  

Over the years of its existence, the department has come a long way of development, that 

made it one of the most prestigious department of the university. 

 

БАЛАЛАР ЖҰҚПАЛЫ АУРУЛАРЫ ЖӘНЕ ФТИЗИАТРИЯ КАФЕДРАСЫ 

Балалар жұқпалы аурулары кафедрасы 1957 жылы құрылған; кафедраның бірінші 

меңгерушісі доцент Бороновский Л.М. болған. Педиатрия факультеті ашылғаннан кейін 

(1963 ж.) госпитальді педиатрия кафедрасының меңгерушісі Коган М.Б. балалар жұқпалы 
аурулары курсын құрды (1971 ж.). Балалар жұқпалы аурулары курсына жауапты м.ғ.к. 

доцент Лопатина Ж.М. болды., курс ассистенттері ретінде: Неустроева И.П., Волоза Р.З., 

Құрманова Б.Р., Уалиханов Т.У., Бекенова М.Е. жұмыс істеді. Кейіннен балалар жұқпалы 

аурулары курсы жеке кафедра ретінде құрылды, кафедраның меңгерушілері: доцент м.ғ.к. 

Шабалин В.В., профессор м.ғ.д. Булаткина З.Г., профессор м.ғ.д. Архипов Г.С., доцент 

м.ғ.к. Құрманова Б.Р. Сонымен қатар кафедрада доцент м.ғ.к. Сафронов В.Р., м.ғ.д. 

Розенсон Р.И., м.ғ.к. Распопин В.Л., доцент м.ғ.к.. Бекенова М.Е., доцент м.ғ.к. Құрманова 

Б.Р., м.ғ.к. Аткенов С.Б., Қаржаубаева С.Р., Гатауллина Э.З., Набоков Е.В., Кабдуллина 

Ф.О., Мырзаханова Л.М., Салдырбаева М.О., Шалаганов Ж.Ф. жұмыс атқарды.  

1957 жылдың қараша айында факультетті терапия кафедрасымен, алғашында доцент, 
кейін профессор В.А. Соболевтің бастауымен студенттерге фтизиатрияны оқыту 
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мақсатында туберкулез курсы ашылды. Туберкулез курсы бойынша алғашқы доцент 

қызметін атқарушы ретінде тәжірибелі дәрігер-фтизиатр Мякинин Г.Д. тағайындалды. 

1959 жылы туберкулез кафедрасы ұйымдастырылды. Алғашқы кафедра меңгерушісі 

Хасенов А.Н. болды. Кафедраның дамуы мен жандануы профессор Зиновьева И.П. атымен 

тікелей байланысты. Профессор Зиновьева И.П. кафедрада 18 жыл жұмыс істеді. 1967-

1970 жж. педиатриялық факультеттің ашылуы мен субординатураның қосылуына 

байланысты кафедраның штаты өсті. Осы уақыт аралығында келесі ассистенттер жұмыс 

жасай бастады: Матакбаев Н.М., Дивеева Л.М., Дружинина Г.Е., Байльдинова И.М., 

Череватов Л.Н., Набокова И.П., Гончарова А.С. 1978 – 1988 жылдары кафедра меңгерушісі 
профессор Бурлаченко М.А. болды. Осы уақыт аралығында кафедра қызметкерлері 

халыққа туберкулезге қарсы көмектің ұйымдастыруды жетілдіруге көп мән берді. 1996  - 

2006 ж.ж. фтизиатрия кафедрасының меңгерушісі м.ғ.д. профессор Игембаева К.С., 2006 - 

2012 ж.ж. – м.ғ.к. Игембаева Р.С. болды. 

2012-2013 жж. балалар жұқпалы аурулары мен фтизиатрия 

кафедралары бір кафедраға біріктіріліп, меңгерушісі м.ғ.к., денсаулық 

сақтау үздігі Эфендиев И.М. тағайындалды. Кафедра штатының құрамы: 

ассистенттер: м.ғ.к. Мансурова А.А., Хамитова М.О., Ваулин С.С., м.ғ.м 

Құмарбекова А.К., Сальменбаева М.А., Сутормина А.В., Ержігітова 

Э.М., Байтулеуова Н.Ж., Кадирова Г.А., Пономарева В.Ф., Горковенко 

О.А., Сағат Б.Қ, Копанова Г.Қ., Құлмағамбетова А.К., зертханашы 

Рахымбаева А. 

Балалар жұқпалы аурулар және фтизиатрия кафедрасы екі 

клиникалық базада орналасқан: КМҚҰ Семей қалалық «Жұқпалы 
аурулар ауруханасы» (балалар бөлімі) және Семей қаласының 

туберкулезға қарсы диспансері.  

Кафедра заманауи инновациялық оқыту технологияларын қолдану 

арқылы сапалы білім беру үрдісін жүргізу үшін заманауи материалдық – техникалық 

базаға ие. Кафедрада оқыту үш тілде, әр түрлі деңгейде жүргізіледі: 1) «Балалар жұқпалы 

аурулары» пәні – 4 курс «Жалпы медицина» мамандығы, интернатурада «Педиатрия» мен 

«Жалпы дәрігерлік тәжірибе» мамандықтары, резидентурада «Жұқпалы аурулар, соның 

ішінде балалар жұқпалы аурулары», «Педиатрия» мен «Анестезиология және 

реаниматология» мамандықтары; 2) «Фтизиатрия» пәні бойынша – 3 курс «Стомотология» 

мамандығы, 4 курста «Жалпы медицина» мамандығы, интернатурада «Педиатрия», 

«Терапия», «Жалпы дәрігерлік тәжірибе» мамандықтары, резидентурада «Педиатрия» 

мамандығы. Клиникалық базаларда 

студенттер күнделікті науқастармен жұмыс 

істеуге барлық қажетті біліктіліктердлі 

меңгеруге мүмкіндік алады. Интерн мен 
резиденттердің аралық аттестаттау 

кезеңдерінің бірі науқастың төсегінің 

жанында емтихан тапсыру.  

Кафедра қызметкерлері халықаралық, 

республикалық ғылыми және әдістемелік 

конференциялар мен семинарларға тұрақты 

түрде белсенді қатысады; Қазақстан 

Республикасында, сондай-ақ, алыс және 

жақын  шетелдерде білімдерін жетілдіреді. 2007 жылы ассистент Мансурова А.А. АҚШ 

«Ғылыми зерттеулер менеджменті» саласы бойынша білімін жетілдірді. Кафедра 

меңгерушісі Эфендиев И.М 2011 жылы Израильде «Мамандарды аттестаттау және 

Балалар жұқпалы 
аурулары және 

фтизиатрия 

кафедрасының 

меңгерушісі И.М  

Эфендиев. 

Балалар жұқпалы аурулары және фтизиатрия 

кафедрасының ұжымы 
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лицензиялауды зерттеу» біліктілігін арттыру циклын оқыды. 2017 жылы ассстент 

Құмарбекова А.К. Израильде клиникалық бағыт бойынша білім алды. ДДҰ бағдарламасы: 

«Аса қауіпті инфекцияларды анықтау стандарты», «Балалар жасындағы ауруларды 

ықпалдастырып жүргізу» бойынша кафедра қызметкерлері білімдерін жетілдірді.  

Балалар жұқпалы аурулары және фтизиатрия кафедрасында ғылыми зерттеу 

жұмыстары жүргізіледі. Барлығы 3 докторлық, 17 кандидаттық диссертация, 1 магистрлік 

жұмыс қорғалды. Қазіргі уақытта «Медицина» мамандығы бойынша бір магистрлік жұмыс 

жасалуда.  

Кафедра ұжымы фтизиатриядан 1 кітап және 1 монография, балалар жұқпалы 
аурулары және фтизиатриядан маңызды сұрақтары бойынша 50-ден аса оқу-әдістемелік 

жинақ жасалып, 400-ден аса ғылыми-әдістемелік мақала жарияланды. Эфендиевтің И.М. 

басқаруымен 2013-2017 жылдар аралығында балалардағы 27 түрлі инфекциялық 

аурулардың диагностикасы және емдеу клиникалық хаттамалары жасалынды.  

Кафедрада жыл сайынғы студенттік конференцияға және Семей мемлекеттік 

медицина университетінің жас ғалымдарының конференциясына қатысатын студенттердің 

ғылыми үйірмесі бар. Ғылыми студенттік конференцияда баяндама қорғайтын студенттер 

жыл сайын жүлделі  орындарға ие болады. «ҚР медициналық ЖОО арасында үздік түлек» 

конкурсында 2010-2011 оқу жылында интерн – дәрігер-балалар инфекционисті 

Абдикаримова К. бірінші орын иеленді (ғылыми жетекшісі Эфендиев И.М.)  

Балалар жұқпалы аурулары және фтизиатрия кафедрасының қызметкерлері ШҚО 

және басқа облыстар дәрігерлеріне балалар жұқпалы аурулары және фтизиатрияның 

маңызды сұрақтары бойынша қайта даярлау және біліктілігін арттыру циклдерін өткізеді. 

2015-2016 ж. СММУ кафедралар рейтингі нәтижесі бойынша «Үздік кадедра меңгерушісі» 
Эфендиев И.М., «Үздік ассистент» - Сутормина А.В. номинациясына ие болды. 2015, 2016 

және 2017ж. ғылыми рейтинг нәтижесі бойынша «Ғылыми-зерттеу жұмысымен 

айналысаты нүздік ғалым» номинациясына кафедра меңгерушісі Эфендиев И.М. ие болды. 

«Үздік бейнедәріс» конкурсында ассистенттер Мансурова А.А. және Игембаева Р.С. 

жүлделі орындарға ие болды. 

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы белсенді түрде тәрбие жұмысына 

қатысады, ЖОО және қала деңгейінде іс-шаралар ұйымдастырады. Кафедра меңгерушісі 

Эфендиев И.М. СММУ «Нұр Отан» халықтық демократиялық  партия ұйымының төрағасы 

бола отырып, СММУ және Семей қаласы жастарына патриоттық тәрбие жұмыстарын 

ұйымдастырады. Кафедра меңгерушісі Эфендиев И.М  2005-2007 жж. аралығында СММУ 

педиатрия және стоматология факультетінің деканы; 2010-2012 жж. – СММУ интернатура 

деканы жұмысын бірлесіп атқарды. Сол уақытта 2011 жылы СММУ интерн-түлектері 

Мемлекеттік аттестаттау нәтижесі бойынша барлық ҚР медициналық университеттерінің 

арасында ең үздік интерндер атанды.  

Кафедра өзінің ең үздік оқытушыларымен және түлектерімен мақтанады: профессор 
Архипов Г.С., доцент Бекенова М.Е., доцент Құрманова Б.Р. «Адал еңбегі үшін» медалімен 

марапатталды, Розенсон Р.И., Распопин В.Л., профессор Бурлаченко М.А., м.ғ.д. 

профессор Игембаева К.С., м.ғ.к. Игембаева Р.С. 

 

КАФЕДРА ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ФТИЗИАТРИИ 

Кафедра инфекционных болезней была организована в 1957 году; первым заведующим 

кафедрой был доцент Бороновский Л.М. После образования педиатрического факультета 

(1963 г.) создан курс детских инфекционных болезней (1971 г.) при кафедре госпитальной 

педиатрии с заведующим кафедрой Коган М.Б. Ответственной за курс детских 

инфекционных болезней была к.м.н. доцент Лопатина Ж.М., ассистентами курса работали:  

Неустроева И.П., Волоза Р.З., Курманова Б.Р., Уалиханов Т.У., Бекенова М.Е. В дальнейшем 
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курс детских инфекционных болезней был преобразован в отдельную кафедру, которой 

заведовали: доцент к.м.н. Шабалин В.В., профессор д.м.н. Булаткина З.Г., профессор д.м.н. 

Архипов Г.С., доцент к.м.н. Курманова Б.Р. На кафедре работали такжедоцент к.м.н. 

Сафронов В.Р., д.м.н. Розенсон Р.И., к.м.н. Распопин В.Л., доцент к.м.н. Бекенова М.Е., 

доцент к.м.н. Курманова Б.Р., к.м.н. Аткенов С.Б., Каржаубаева С.Р., Гатауллина Э.З., 

Набоков Е.В., Кабдуллина Ф.О., Мырзаханова Л.М., Салдырбаева М.О., Шалаганов Ж.Ф. 

Для преподавания фтизиатрии студентам в октябре 1957 года при кафедре 

факультетской терапии, которой заведовал профессор Соболев В.А., был создан курс 

туберкулеза. Первым и.о. доцента по курсу туберкулеза стал опытный врач-фтизиатр 

Мякинин Г.Д.. В 1959 г. была организована кафедра туберкулеза, первым заведующим был 

Хасенов. А.Н. Возрождение кафедры, ее становление и развитие связано с именем 

профессора Зиновьева И.П., который проработал на кафедре 18 лет. С 1967 г. по 1970 г. в 

связи с открытием педиатрического факультета, введением субординаторы расширился 

штат кафедры. В это время начали работать ассистенты: Матакбаев Н.М., Дивеева Л.М., 

Дружинина Г.Е., Байльдинова И.М., Череватов Л.Н., Набокова И.П., Гончарова А.С. В 1978 

– 1988 г.г. кафедрой заведовал профессор Бурлаченко М.А.. В этот период сотрудники 

кафедры большое внимание уделяли совершенствованию организационных форм 

противотуберкулезной помощи населению. С 1996 по 2006 г.г. заведовала кафедрой 

фтизиатрии д.м.н. профессор Игембаева К.С., с 2006 по 2012  г.г. – к.м.н. Игембаева Р.С.  
С 2012-2013 учебного года кафедра детских инфекционных болезней и кафедра 

фтизиатрии были объединены в одну кафедру – детских инфекционных болезней и 

фтизиатрии, заведующим которой является к.м.н., отличник здравоохранения Эфендиев 

И.М. В штат кафедры входят ассистенты: к.м.н. Мансурова А.А., Хамитова М.О., Ваулин 

С.С., м.м.н. Кумарбекова А.К., Сальменбаева М.А., Сутормина А.В., Ержигитова Э.М., 

Байтулеуова Н.Ж., Кадирова Г.А., Пономарева В.Ф., Горковенко О.А., Сағат Б.Қ, Копанова 

Г.Қ., Кулмагамбетова А.К., лаборант Рахымбаева А. 

Кафедра детских инфекционных болезней и фтизиатрии расположена на двух 

клинических базах: КГКП «Инфекционная больница» города Семей (детский корпус) и 

Противотуберкулезный диспансер г. Семей.  

Кафедра обладает современной материально-технической базой для проведения 

качественного учебного процесса с использованием современных инновационных 

технологий преподавания. На кафедре обучение проводится на трех языках, на разных 

уровнях: 1) по дисциплине «Детские инфекционные болезни» -  на 4 курсе специальность 
«Общая медицина», в интернатуре по специальностям «Педиатрия» и «Общая врачебная 

практика», в резидентуре по специальностям «Инфекционные болезни, в т. ч. детские», 

«Педиатрия» и «Анестезиология и реаниматология»;2) по дисциплине «Фтизиатрия» - на 3 

курсе специальность «Стоматология», на 4 курсе специальность «Общая медицина», в 

интернатуре по специальностям «Педиатрия», «Терапия» и «Общая врачебная практика», в 

резидентуре по специальности «Педиатрия». На клинических базах обучающиеся имеют 

возможность ежедневно работать с пациентами, осваивая все необходимые компетенции. 

Одним из этапов промежуточной аттестации интернов и резидентов является сдача 

клинического экзамена у постели больного.  

Сотрудники кафедры регулярно принимают активное участие  в Международных, 

Республиканских научных и методических конференциях и семинарах; проходят обучение 

в Республике Казахстан, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. В 2007 году 

ассистент Мансурова А.А. прошла обучение в США «Менеджмент научных 

исследований». Заведующий кафедрой Эфендиев И.М. в 2011 году обучался в Израиле на 

цикле повышения квалификации «Изучение вопросов  сертификации  и лицензирования 
специалистов». В 2017 году ассстент Кумарбекова А.К. прошла обучение по клиническому 
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направлению в Израиле. Сотрудники кафедры прошли обучение по программам ВОЗ: 

«Стандарты определения случаев особо опасных инфекций», «Интегрированное ведение 

болезней детского возраста». 

На кафедре детских инфекционных болезней и фтизиатрии выполняется научно-

исследовательская работа. Всего было защищено 3 докторских и 17 кандидатских 

диссертаций, 1 магистерская работа. В настоящее время выполняется одна магистерская 

работа по специальности «Медицина».  

Коллективом кафедры издано 1 учебник и 1 монография по фтизитарии, более 50 

учебно-методических пособий по актуальным вопросам инфекционных заболеваний у детей 
и фтизитарии, опубликовано более 400 научно-методических статей. В период с 2013 по 

2017 год под авторством заведующего кафедрой Эфендиева И.М. были изданы клинические 

протоколы диаоностики и лечения инфекционных заболеваний у детей по 27 нозологиям.  

На кафедре функционирует студенческий научный кружок, члены которого 

участвуют в ежегодной итоговой научной студенческой конференции и конференции 

молодых ученых Государственного медицинского университета г. Семей, а также в 

Международных конференциях студентов и молодых ученых. Обучающиеся, 

представляющие доклады на научной студенческой конференции, ежегодно занимают 

призовые места. В конкурсе «Лучший выпускник среди медицинских ВУЗов Республики 

Казахстан» в 2010-2011 учебном году первое место заняла врач интерн – детский 

инфекционист Абдикаримова К. (научный руководитель Эфендиев И.М.)  

Сотрудники кафедры детских инфекционных болезней и фтизитарии регулярно 

проводят циклы переподготовки и повышения квалификации для врачей Восточно-

Казахстанской и других областей по актуальным вопросам инфекционных заболеваний у 
детей и фтизиатрии. 

По итогам рейтинга кафедр ГМУ г. Семей за 2015-2016 год в номинации «Лучший 

заведующий кафедрой» отмечен Эфендиев И.М., «Лучший ассистент» - Сутормина А.В. 

По итогам научного рейтинга за 2015, 2016 и 2017 годы в номинацию «Лучшие ученые, 

занимающиеся научно-исследовательской деятельностью» получил заведующий кафедрой 

Эфендиев И.М. В конкурсе «Лучшая видеолекция» ассистенты Мансурова А.А. и 

Игембаева Р.С. занимали призовые места.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры активно участвует в 

воспитательной работе, организовывает мероприятия, как на уровне ВУЗа, так и города 

Семей.Заведующий кафедрой Эфендиев И.М., являясь председателем первичной партийной 

организации «Нұр Отан» в ГМУ г. Семей, проводит большую работу по патриотическому 

воспитанию молодежи ВУЗа и г. Семей. 
Зав. кафедрой Эфендиев И.М. в период 2005-2007 гг. работал по совместительству 

деканом педиатрического и стоматологического факультетов СГМА; в период 2010 -2012 гг. 
– декан интернатуры ГМУ г. Семей (по совместительству). Тогда же, в 2011 году интерны - 
выпускники ГМУ г. Семей по результатам Государственной аттестации стали лучшими 
интернами среди всех медицинских ВУЗов РК. 

Кафедра гордится своими лучшими преподавателями и выпускниками: профессор 
Архипов Г.С., доцент Бекенова М.Е., доцент Курманова Б.Р. награждена медалью «Адал 
енбегі үшін», Розенсон Р.И., Распопин В.Л., профессор Бурлаченко М.А., д.м.н. профессор 

Игембаева К.С., к.м.н. Игембаева Р.С.  

 

DEPARTMENT OF CHILD INFECTIOUS DISEASES AND PHTHISIOLOGY 

The department of child infectious diseases was found in 1957. Associate Professor L.M. 
Boronovsky was the first head of the department. 
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After establishing pediatric faculty (1963), the course of child infectious diseases was found 
(1971) at the premises of the department of hospital pediatrics which was led by M.B. Kogan. 
Associate Professor, C.M.S. Z.M. Lopatina was responsible for the course. I.P. Neystroyeva, R.Z. 
Voloza, B.R. Kurmanova, T.U. Ualihanov, and M.Е. Bekenova were the assistants of the course. 

Later, the course of child infectious diseases was reorganized into the separate department, which 
was headed by the following teachers: Associate Professor, c.m.s. V.V. Shabalin, Professor, d.m.s. 
Z.G. Bulatkina, Professor, d.m.s. Archipov G.S., Associate Professor, c.m.s. B.R. Kurmanova. The 
following teachers worked at the department:  Associate Professors, c.m.s. V.R. Saphronov, R.I. 
Rosenson, V.L. Raspopin, M.Е. Bekenova, c.m.s. S.B. Atkenov, S.R. Karzhaubayeva, E.Z. 
Gataulina, Е.V. Nabokov, F.О. Kabdullina, L.М. Mirzahanova, М.О. Saldirbayeva and Z.F. 
Shalaganov.  

Course of tuberculosis was established in 1957 under the department of facultative therapy, 
which was headed by Professor V.A. Sobolev. Highly experienced phthisiologist G.D. Myakinin was 
the first Acting Rector of the course. The Department of Tuberculosis was established in 1959. First 

head of the department was A.N. Khasenov. Renewal, becoming and development of the department 
is occurred due to the Professor I.P. Zinoviev, who worked there for 18 years. From 1967 to 1970, 
due to establishment of pediatric faculty and introduction of pre-graduate internship, the personnel 
had been increased. At that time, following assistants worked at the department: N.M. Matakbayev, 
L.M. Diveeva, G.E. Druzhinina, I.M. Baildinova, L.N. Cherevatov, I.P. Nabokova and A.S. 
Goncharova. From 1978 to 1988, Professor M.A. Burlachenko had headed the department. During 
that period, staff of the department paid great attention to improvement of organizational forms of 
tuberculosis care for population. From 1996 to 2006, K.S. Igembayeva had been the head of 
Department of Phthisiology and from 2006 to 2012 – c.m.s. R.S. Igembayeva.  

Since 2012-2013, Department of Children Infectious Diseases and Department of Phthisiology 

have been consolidated into one – Department of Children Infectious Diseases and Phthisiology. 
Candidate of medical sciences and Excellent Worker of Healthcare I.M. Efendiyev has become the 
Head of this department. Following persons have been working at the department: Assistant 
Professor, c.m.s. B.R. Kurmanova, assistants: cm.s. A.A. Mansurova, M.O. Khamitova, S.S. Vaulin, 
m.m.s A.K. Kumarbekova, M.A. Salmenbayeva, A.V. Sutormina, E.M. Erzhigitova, N.Z. 
Baituleuova, G.A. Kadirova, V.F. Ponomareva, O.A. Gorkovenko, B.K. Sagat, G.K. Kopanova, A.K. 
Kulmagambetova and laboratory assistant A. Rakhymbayeva.  

Department of Children Infectious Diseases and Phthisiology is situated in two clinical sites: 
“Infectious Hospital of Semey” and Tuberculosis Dispensary of Semey.  

The Department has up-to-date material-technical base for quality educational process with use 

of innovative teaching technologies. At the different levels of education, the subjects are taught in 
Kazakh, Russian and English. At the clinical sites, students are allowed to patient care thereby 
mastering necessary competences and skills. Clinical examination at the patient site is one of the 
stages of interns’ and residents’ interim attestation. 

Staff of the department take active part in international, republican scientific and methodical 
conferences and workshops. They also take courses of advanced professional training in CIS and 
non-CIS countries. In 2011, Head of the Department I.M. Efendiyev received advanced training, 
titled “Study of issues of specialists certification and licensing” in Israel. Assistant A.K. 
Kumarbekova also received clinical training in Israel in 2017. Staff of department completed the 
curriculums of WHO’s training program: “Standards of detection of special danger infections” and 

“Integrated management of childhood diseases”.  
Research-scientific activity is carried out at the Department of Children Infectious Diseases. 3 

PhD and 17 candidate’s dissertations, as well as 1 master’s thesis have been defended.  
1 textbook, 1 monograph in phthisiology, over 50 study guides on topical issues of children 

infectious diseases and over 400 research and methodical articles were published. From 2013 to 
2017, clinical guidelines of children infectious diseases (27 ISD diseases) have been issuedauthored 
by the Head of the Department I.M. Efendiyev. 
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There is students’ scientific club at the department. The members of the club take part in annual 
final scientific conference and young scientists conference at Semey State Medical University, as 
well as in international students’ conferences. Students who report in the conferences are annually 
awarded various certificates and diplomas. In 2010-2011 academic year, intern, child infection 

disease doctor K. Abdikarimova (I.M. Efendiyev – Academic Advisor) was ranked 1st in the contest 
“Best graduate of Kazakhstan medical universities”.      

Staff of the department hold training and retraining courses on topical issues of child infectious 
diseases for doctors of East Kazakhstan and other regions. 

Based on the results of 2015-2016 SSMU Departments Rating, I.M. Efendiyev was ranked 1 st 
in the nomination “Best Head of Department” and A.V. Sutomina – “Best Assistant”. Based on the 
results of research rating for 2015, 2016 and 2017, I.M. Efendiyev was top ranked in the nomination 
“Best research scientist”. Assistants A.A. Mansurova and R.S. Igembayeva were placed high within 
the contest “Best video lecture”. 

Faculty of the department take part in educational work and organize city and university events. 

Being the Chairman of “NurOtan” party organization at SSMU, I.M. Efendiyev takes on the task of 
promoting patriotism among youth of the university and Semey. From 2005 to 2007, I.M. Efendiyev 
hadpluralistically worked as the dean of pediatric and dentistry faculty at SSMA; from 2010 to 2012 
– dean of internship course at SSMU (part-time). At that time, based on the results state 
attestation.graduate interns of SSMU were the best ones among all medical universities of RK.   

We are proud of our best lecturers and graduates: Professor G.S. Arhipov, Assistant Professor 
M.E. Bekenova, Assistant Professor B.R. Kurmanova (awarded the medal “Adal enbegi ushin”, R.I. 
Rozenson, V.L. Raspopin, Professor M.A. Burlachenko, d.m.s., Professor K.S. Igembayeva and 
c.m.s. R.S. Igembayeva.  

 

ХИРУРГИЯЛЫҚ ПӘНДЕР КАФЕДРАСЫ 

Хирургиялық пәндер кафедрасы (жалпы хирургия) 1995 жылы 

Семейдің ескі ауруханасы негізінде көп бейінді ауруханалық төсек-

орынмен 1997 жылға дейін құрылған. 1997 жылдан бастап, қазіргі 

уақытқа дейін кафедраның клиникалық базасы - Семей қаласының 
жедел жәрдем ауруханасының хирургиялық бөлімшесі.  

Ең бірінші кафедра меңгерушісі болып қызмет атқарған 

профессор: Ясногородский Александр Яковлевич. Кейінгі жылдары 

кафедраны К.Ч. Чуваков, А.С. Идрисов, М.Д. Арсланов, А.И. 
Барышников, Д.И. Даренский деген профессорлар басқарған. Е.А. 

Абдрахманов, С.Ш. Шарипов, М.А. Қалдыбаев деген доценттер 

басқарған. 

1983-1995 жылға дейін кафедрада ҚР еңбек сіңірген ғылым 
қайраткері, Ресей Федерациясының еңбек сіңірген өнер тапқышы, профессор В.И. Нагибин 

кафедраның меңгерушісі болады. 

1997 жылдан қазіргі уақытқа дейін кафедраны медицина ғылымдарының докторы, 

профессор Ботабаев Серікжан Исағалиұлы басқарады. 

Факультеттік хирургия кафедрасы 1956 жылы ұйымдастырылған. Бірінші 
ұйымдастырушы және кафедра меңгерушісі профессор Александр Яковлевич 

Ясногородский болды. Әр жылдары кафедраны доцент М.А. Лихтентул, профессор Н.А. 

Телков, медицина ғылымдарының докторы И.Ф. Диденко, доцент Т.А. Казкенов деген 

қызметкерлер басқарған. 
1993 жылдан бастап 2006 жылға дейін факультеттік хирургия кафедрасын медицина 

ғылымдарының докторы Жұмаділов Жақсыбай Шаймарданұлы басқарған. Кафедрада 

келесі қызметкерлер жұмыс істеді: профессор М.М. Гладинец., профессор П.И. Какенова, 

доцент Г.А. Әбішева, ассистенттер: медицина ғылымдарының кандидаты Г.Г. 

Хирургиялық пәндер 

кафедрасының меңгерушісі 

Ботабаев С.И. 
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Васьковский, К.Е. Берікханова, А.А. Кұсайынов, Қ.Д. Әкімжанов, Д.Ж. Тәжібаев, аспирант 

Деборши Баттачарджи, клиникалық ординаторлар: И.П. Савченко, К.Т. Кажыкенов. 
Ғылыми жұмыстардың нәтижелері бойынша Шығыс Қазақстан және Павлодар 

облыстарында екі докторлық және 15-тен астам кандидаттық диссертациялар қорғалды.  

2007 жылдан бастап 2012 жылға дейін конкурс бойынша кафедра меңгерушісі, доцент 

М.М. Гладинец сайланды. 
Профессор П.И. Какенова Павлодар қаласында 

ФУВ базасында жұмыс істейді және Павлодар 

қаласының №1 қалалық ауруханасының базасында 

интерн-хирургтарды даярлаумен айналысады. 

Кафедрада II, III, IV, YI, YII курс студенттері: 
емдеу, педиатриялық және стоматологиялық 

факультеттер үш тілде оқыды: ағылшынша, 

мемлекеттік қазақ тілінде және орыс тілінде. Кафедрада практикалық денсаулық сақтау 

жұмысы бойынша, интерн-хирургтар даярлықтан өтті. Кафедра ұжымы медициналық, оқу-
әдістемелік және ғылыми жұмыстардың үлкен көлемін орындайды. Практикалық 

денсаулық сақтау органдары қазіргі заманғы органикалық сақтайтын операцияларды және 

қалқанша без безінің түйін ауруларын емдеудің азө инвазивті әдістерін енгізеді. 

Перитонитті емдеудегі жаңа тәсілдер, сүт безінің іріңді аурулары және гастродуоденальді 
қан кетулермен бірге. Студенттер үшін ақпараттық блоктары бар әдістемелік нұсқаулар 

жасалады. Барлық мұғалімдерге арналған ұсыныстар. Ішек мүшелерінің хирургиялық 

патологиясы мен жаңа жұмыс бағдарламаларының өзекті мәселелері бойынша 

диагностикалық және терапевтік алгоритмдер құрылды және енгізілді. 

2012 жылдан бастап 2017 жылға дейін кафедра қызметкерлері хирургия және 
травматология кафедрасында медицина ғылымдарының докторы М.А. Жанаспаев 

басқарған. Кафедра хирургиялық пәндер бойынша ағылшын тілінде оқыту әдістемемлік 

орталығы болды: хирургия және урология бойынша. 

2018 жылдан бастап факультеттік хирургия кафедрасын жалпы хирургия 
кафедрасымен профессор С.И. Ботабаев басшылығымен біріктіріп, жаңадан хирургиялық 

пәндер кафедрасын ашты. Хирургиялық пәндер кафедрасының құрамына: жалпы 

хирургия, факультеттік хирургия, урология курсы, отоларингология курсы, офтальмология 

курсы енді. Кафедрада мынадай штаттық қызметкерлер жұмыс атқарады: кафедраның 
доценті Қалдыбаев М.А., ассистенттер, м.ғ.к.: Абылхаиров К.Т., Кұсайынов А.А., 

Әкімжанов Қ.Д., Семёнова Ю.М., Жақиянова Ж.О., ассистенттер Хакимов М.К., 

Кажыкенов К.Т., Аккалиев М.Н. Лаборанттар: Щепотьева С.М., Қонақпаева А.А., 

Қасымбек С.К., Кайгельдинова С.А. 
Кафедра қызметкерлерінің ғылыми даму бағыттары мәселелерге бағытталды: 

бауырдың регенерациясы, гепатобилиарлы жүйенің ауруларын диагностикалау және 

емдеу, қалқанша бездердің қалыптасуы, гастродуоденальді қан кету және іріңді 

хирургиялық инфекцияның алдын алу. 

Кафедра қызметкерлері панкреатоеюноанастомозды резекциямен Вирсунгиевтің 
түтікті декомпрессиясымен асқазан безінің анастомозының түпнұсқасын әзірледі, тікелей 

енгізу арқылы он екі елі ішектің жарасына арналған «ауыр жаралар» үшін асқазанды 

резекциялау, тікелей гастродуо-деноанастомоздың құбылыстар жағдайында қосымшаның 

шұңқырын өсіру әдістері құрт тәрізді қопсытқышты өсіру әдістері өзіндік әдісін 
инвагинациялық панкреатоеюноанастомоз перитифлиттің тифлитикалық құбылыстары, 

түсіру сақиналарын қолданумен операциядан кейінгі вентральды вирустық шұңқырды 

түсіретін сақиналарды қолданумен, өңештің хирургиясында бір жолақты соқпақтар, 

Хирургиялық пәндер кафедрасының ұжымы 
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жіңішке және үлкен ішек, іштің абдоминальды операцияларында көптеген хирургиялық 

құралдар жетілдірілді.  
Бұдан басқа, қызметкерлер асқазан – ішек қарынның қан кетуінде және іш қуысының 

өткір хирургиялық ауруларында бұзылыстарды зерттеді. 

Кең клиникалық қолдануда олар ішектің өткір обструкциясы мен перитонит кезінде 

ұсынған декомпрессивті еюностомиялық әдісін анықтайды, бұл жоғары патологиядағы 
операциядан кейінгі ауыр халіне айтарлықтай төмендеуіне әкеледі. 

Клиникада Қазақстанда бірінші болып шағын әдіс енгізілді, «Лига-7» құралдар 

жиынтығын пайдалана отырып, Ресей Федерациясындағы дамыған өт қабығы мен бауыр 

үсті өт жолдарының хирургиясындағы операциялар дамыды. 2000 операция жасалынды. 

Холецистэктомия мен хирургиялық құралдарды жетілдіру әдістері бүйрек үсті өт 
жолдарында операцияларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Билиодигестивтік 

анастомоздарды енгізу арқылы, Одди сфинктері гепатикохоледохтың шырышты 

қабықшаларымен қалпына келтіру операцияларын жүргізді. 

Кафедра қызметкерлері Семей облысының тұрғындарына үлкен медициналық және 
консультациялық көмек көрсету жұмысын атқарып жатыр. Диагностика мен емдеудің 

заманауи әдістері, іш қуысы органдарының өткір хирургиялық патологиясы бар науқастар 

және басқа да хирургиялық патологиясы бар жұмысын атқаруда. 

 

КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Кафедра хирургических дисциплин (общая хирургия) была организована в 1955 году 

на базе отделенческой больницы ст. Семипалатинск с многопрофильным коечным фондом 

до 1997 года. С 1997 года и по настоящее время клинической базой кафедры является 

хирургическое отделение БСМП г. Семей. 
Первым заведующим кафедрой был назначен профессор Ясногородский Александр 

Яковлевич. В последующие годы кафедрой заведовали профессора: К.Ч. Чуваков, А.С. 

Идрисов, М.Д. Арсланов, А.И. Барышников, Д.И. Даренский; доценты: Е.А.Абдрахманов, 

С.Ш. Шарипов, М.А. Калдыбаев. 

С 1983 по 1995 г.г. кафедрой заведовал заслуженный деятель науки РК, заслуженный 

изобретатель РФ, профессор В.И. Нагибин. 

С 1997 года по настоящее время кафедру возглавляет д.м.н., профессор Ботабаев 

Серикжан Исагалиевич. 

Курс (кафедра) факультетской хирургииорганизована в 1956 году. Первым 

организатором и заведующим кафедрой был профессор Александр Яковлевич 

Ясногородский. В разные годы кафедрой руководили доцент М.А. Лихтентул, профессор 

Н.А. Телков, доктор медицинских наук В.Ф. Диденко, доцент Т.А. Казкенов. 

С 1993 по 2006 г.г. кафедрой факультетской хирургии заведует д.м.н. профессор 

Жаксыбай Шаймарданович Жумадилов. В штате кафедры работали: профессор М.М. 
Гладинец, профессор П.И. Какенова, доцент Г.Н. Абишева, ассистенты: к.м.н. 

Г.Г.Васьковский, К.Е. Берикханова, А.А. Кусаинов, К.Д. Акимжанов, Д.Ж. Тажибаев, 

аспирант Деборши Баттачарджи, клинические ординаторы: И.П. Савченко, К.Т. 

Кажыкенов. По результатам научных разработок защищены две докторские диссертации и 

более 15 кандидатских диссертаций соискателей-хирургов в Восточно-Казахстанском 

регионе и г. Павлодар.  

С 2007 по 2012 г.г. по конкурсу избран заведующим кафедрой, доцент М.М. 

Гладинец. Профессор П.И. Какенова работает на базе ФУВ г. Павлодар и занимается 

подготовкой интернов на базе 1-й городской больницы г. Павлодар. 

На кафедре обучались студенты на трёх языках II, III, IV, YI, YII курсов лечебного, 

педиатрического и стоматологического факультетов на иностранном, государственном и 
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русском отделениях. На кафедре проходили подготовку интерны-хирурги для 

практического здравоохранения. Сотрудниками кафедры выполняется большой объем 

лечебной, учебно-методической и научной работы. В практическое здравоохранение 

внедряются современные органосохраняющие операции и малоинвазивные методы 

лечения при узловых заболеваниях щитовидной железы. Новые подходы в лечении 

перитонитов, гнойных заболеваний молочной железы и при профузных 

гастродуоденальных кровотечениях. Для студентов разрабатываются методические 

указания с блоками информации и методические рекомендации для преподавателей для 

всех курсов. Созданы и внедрены в учебный процесс диагностические и лечебные 
алгоритмы на актуальные проблемы хирургической патологии органов  брюшной полости 

и новые рабочие программы. 

С 2012 по 2017 г.г. сотрудники кафедры находились в составе кафедры хирургии и 

травматологии, заведовал кафедрой М.А. Жанаспаев. Кафедра являлась методическим 

центром преподавания по хирургическим дисциплинам на английском языке: по хирургии 

и урологии. 

С 2018 года сотрудники кафедры факультетской хирургии объединились с кафедрой 

общей хирургии в новую кафедру хирургических дисциплин под руководством 

профессора С.И. Ботабаева. В состав кафедры вошли: общая хирургия, факультетская 

хирургия, курс урологии, курс отолорингологии, курс офтальмологии. В штате кафедры 

работают: доцент Калдыбаев М.А., ассистенты к.м.н. – Абылхаиров К.Т., Кусаинов А.А., 

Акимжанов К.Д., Семенова Ю.М., Жакиянова Ж.О., ассистенты – Хакимов М.К., 

Кажыкенов К.Т., Аккалиев М.Н., лаборанты Щепотьева С.М., Конакпаева А.А., Касымбек 

С.К., Кайгельдинова С.А. 
Направления разработок сотрудников кафедры сконцентрированы на проблемах 

регенерации печени, диагностики и лечения заболеваний гепатобиллиарной системы, 

доброкачественных образований щитовидной железы, при гатродуоденальном 

кровотечении и профилактике гнойной хирургической инфекции. 

Сотрудниками кафедры разработаны оригинальные методы инвагинационного 

панкреатоеюноанастомоза с декомпрессией Вирсунгиева протока при 

панкреатодуоденальных резекциях, резекции желудка при «трудных» язвах 12-перстной 

кишки с наложением прямого гастродуоденоанастомоза, способы обработки культи 

червеобразного отростка при явлениях тифлита перитифлита послеоперационных 

вентральных грыжах с использованием разгрузочных колец, эвертированные однорядные 

швы в хирургии пищевода, тонкой и толстой кишки, усовершенствованы многие 

хирургические инструменты при абдоминальных операциях. 

Кроме того, сотрудниками изучены волемические нарушения при желудочно-

кишечных кровотечениях и острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости. 

Широкое клиническое применение находит предложенный ими метод 
декомпрессивной еюностомии при острой кишечной непроходимости и перитоните, что 

привело к значительному снижению послеоперационной летальности при вышеуказанных 

патологиях. 

В клинике одними из первых в Казахстане внедрен метод минидоступных операций с 

использованием комплекта инструментов «Лига-7», в хирургии желчного пузыря и 

внепеченочных желчных путей разработанный в Российской Федерации. Выполнено более 

2000 операций. Усовершенствованы способы холецистэктомии и хирургические  

инструменты, позволяющие проводит операции на внепеченочных желчных путях с 

наложением билиодигестивных анастомозов, сфинктере Одди, реконструктивные 

операции при рубцовых стриктурах гепатикохоледоха. 



 

202 
 

Сотрудники кафедры выполняли и выполняют большую лечебно-консультативную 

помощь населению Семипалатинского региона. Внедряются современные методики 

диагностики и лечения больных с острой хирургической патологией органов брюшной 

полости и другой хирургической патологии. 

 

DEPARTMENT OF SURGERY 

Department of General Surgery was established in 1955 at the premises of the departmental 

multi-field hospital. Since 1997, surgery department of Emergency Hospital has been the clinical 

site of the department.  
Professor A.Y. Yasnogorodskiy was the first head of the department. In subsequent years, 

following persons worked as the heads of the department: K.C. Chuvakov, A.S. Idrisov, M.D. 

Arslanov, A.I. Baryshnikov, D.I. Darenskiy, E.A. Abdrakhmanov, S.S. Sharipov and M.A. 

Kaldybayev. From 1983 to 1955, Honored Scientist of RK, Honored Inventor of RF, Professor 

V.I. Nagibin was the head of the department. 

Since 1997, Doctor Habilitated, Professor Serikzhan Isagalievich Botaboayev has been working 

as the head of the department. 

Course (department) of facultative surgery was organized in 1956. Aleksandr Yakovlevich 

Yasnogorodskiy was the founder and head of the course.  

In different periods, the department was headed by Ass. Prof. M.A. Lichtentul, Professor 

N.A. Telkov, Dr. Hab. V.F. Didenko and T.A. Kazenkov. 

From 1993 to 2006, Doctor Habilitated, Professor Z.S. Zhumadilov was the head of the 

Department of Facultative Surgery. Following persons worked at that time: Prof. M.M. 

Gladinec,Prof. P.I. Kakenova, Ass. Prof. G.N. Abisheva, assistants G.G. Vaskovskiy, K.E. 
Berikhanova, A.A. Kusainova, K.D. Akimzhanov, D.Z. Tazhibayev,PhD student Deborshi 

Battacharji, clinical residents I.P. Savchenko and K.T. Kazhykenov.Based on the results of 

scientific developments, two PhD and over 15 candidate’sdissertations of degree -seeking 

surgeons were defended. 

From 2007 to 2012, Ass. Prof. M.M. Gladinec was the head of the department. Professor 

P.I. Kakenova works at the Pavlodar branch and trains interns in the 1st city hospital of Pavlodar. 

2,3,4,6 and 7-year students of medical, pediatric and dental faculties studied at the 

department in Kazakh, Russian and English. Interns-surgeons studied at the department. Staff of 

the department does a lot of medical, academic and scientific work. Modern conservative 

surgeries and minimally invasive treatment methods of thyroid gland diseases are introduced in 

practical healthcare. Methodology guidelines are developed for teachers and students. Diagnostic 

and treatment algorithms for topical issues of surgical pathology of abdominal cavity organs and 

new curriculums have been developed and introduced in academic process. 
From 2012 to 2017, employees of the department were within the Department of Surgery 

and Traumatology, which was headed by M.A. Zhanaspayev. The department was the methodical 
teaching center for surgical subjects in English (urology and surgery).  

Since 2018, Department of Facultative Surgery has been integrated with the Department of 
General Surgery and it has been named as Department of General Surgery. S.I. Botabayev has 

become the head of the department. The department includes: general surgery, urology, 
otolaryngology and ophthalmology courses. Following persons work at the department: Ass. Prof. 

M.A. Kaldybayev, assistants c.m.s. K.T. Abylkhairov, A.A. Kusainov, K.D. Akimzhanov, Y.M. 
Semenova, Z.O. Zhakiyanova, M.K. Hakimov, K.T. Kazhykenov, M.N. Akkaliyev, laboratory 

assistants S.M. Schepotyeva, A.A. Konakpayeva, S.K. Kasymbek and S.A. Kaigeldinova. 
Developments of staff members are focused on the issues of liver regeneration, diagnostics  

and therapy of hepatobiliary system, thyroid tumor benign in gastro-duodenal bleeding and 
prevention of purulent surgical infection. 
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Staff of the department developed unique methods of embolic pancreaticojejunoanastomosis 
with Wirsung canal decompression in pancreaticoduodenal resections, stomach resection in 

“difficult” duodenal ulcers with direct gastro-duodenal anastomosis overcast, etc. 
Apart from the above, staff of the department studied volemic disorders in digestive 

hemorrhage and acute surgical abdominal cavity diseases.Method of jejunostomy decompression 
in acute bowel obstruction and peritonitis, which was offered by staff of the department, is widely 

used by many physicians, resulting in significant reduction of post-operation mortality. 
Employees of the department were one of the first in Kazakhstan, who introduced in clinic 

the method of minimum access surgery with the use of “League-7” tools complex. This method is 
used in surgery of gall bladder and extrahepatic biliary tracts and has been developed in Russian 

Federation. Over 2000 surgeries have been performed.Staff of the department provides medical 
consultations for the population of Semipalatinsk region. Up-to-date methods of diagnostics and 

treatment of surgical pathologies are introduced by members of the department. 
 

ТРАВМАТОЛОГИЯ ЖӘНЕ ОРТОПЕДИЯ КАФЕДРАСЫ 

Травматология және ортопедия кафедрасы 1970 жылы травматология – ортопедия 

курсын қосу арқылы құрылған (меңгеруші доц. Хабижанов Б.Х.). 

Кафедра меңгерушілері болғандар: 

1. Профессор Хабижанов Б.Х. 1972 жылдан 1982 жылға дейін. 

2. Доцент Балғабеков К.И.  1982 жылдан 1988 жылға дейін. 

3. Профессор, ҚР МҒА корр.-мүшесі Жанаспаев А.М. 1989 жылдан 2007 жылға дейін. 

4. М.ғ.д. Жанаспаев М.А. 2008 жылдан қазіргі уақытқа дейін. 

1970 жылы құрылған кафедраның қызметкерлері болып 

м.ғ.к. Балғабеков К.И., м.ғ.к. Айзенберг Е.М. болды. 1974 жылдан 

1980 жылға дейінгі кезеңде жұмысқа м.ғ.к. Хомяк М.Н., м.ғ.д. 

Жанаспаев А.М., м.ғ.к. Лиходед В.И., м.ғ.к. Молдаханов А.М., 
Харченко В.К., 1982-1988 жылдар арасында – м.ғ.к. Оспанов К.Т., 

м.ғ.д. Дюсупов А.З., м.ғ.д. Дюсембаев А.А., м.ғ.к. Дюсембаев К.А. 

кірісті.  

1974 жылы Б.Х. Хабижановтың «Сүйек ксенопластикасы» 

монографиясы басылып шығарылды. 1986 жылдан бастап қазіргі 

уақытқа дейін кафедра қызметкерлерінің ғылыми зерттеулерінің 

негізгі бағыты болып «ТҚЖ жарақаттарын ерте функционалдық 

қалпына келтіріу емдеу және қала халқына мамандандырылған 
травматологиялық жәрдем жүйесін құрастыру және жетілдіру» 

табылады, осы тақырып бойынша 3 монография 

жарық көрді.  

Травматология және ортопедия кафедрасының 

студенттік ғылыми қоғамы «Үздік ғылыми үйірме» 

конкурсында клиникалық пәндер арасында 1-ші орын 

алды – мамыр 2009 ж. 2011-2012 оқу жылында 

кафедралар арасында рейтинг нәтижесі бойынша 

«Үздік кафедра» номинациясында 1-ші орын алды. 

2012 ж. ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша 3-ші 

орын. 

Кафедра жедел жәрдем ауруханасы базасында орналасқан. Қазіргі уақытта кафедра 

қызметкерлері: доктор PhD А.С. Тлемисов, Е.Н. Тоқтаров, Н.А. Бокембаев, Т.Г. Жүнісов, 

К.Т. Қасымов. 

Травматология және ортопедия  

кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д. 

Жанаспаев М.А.  

Травматология және ортопедия  

кафедрасының ұжымы 
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Жанаспаев М.А. 1992 жылы Семей мемлекеттік медицина институтын емдеу ісі 

бойынша үздік аяқтап, травматология және ортопедия кафедрасының клиникалық 

ординатурасына түсті. 

1994 және 1999 жылдар аралығында аталған оқу орнының травматология және 

ортопедия кафедрасының ассистенті қызметін атқарды. 1996 жылы кандидаттық 

диссертациясын қорғады «Сан және балтыр сүйектерінің бір жақты сынуының 

функциональды емі». 1999-2002 жылдар аралығында докторантурада оқыды. 2002 жылдан 

бастап травматология және ортопедия кафедрасының ассистенті. 2006 ж. «Сан және 

балтыр сүйектерінің диафизарлы және буындық сынықтары емінің жетілдірілуі» 
тақырыбында докторлық диссертациясын қорғады. 2008 ж. кафедра меңгерушісі қызметіне 

сайланды. 

 

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

Кафедра травматологии и ортопедии создана в 1970 году объединением курса 

травматологии – ортопедии (зав. доц. Хабижанов Б.Х.).  

Заведующими кафедры были: 

1. Профессор Хабижанов Б.Х. с 1972 по 1982 годы. 

2. Доцент Балгабеков К.И. с 1982 по 1988 годы. 

3. Профессор, член – корр. АМН РК Жанаспаев А.М. с 1989-2007 годы. 

4. Д.м.н. Жанаспаев М.А. с 2008 по настоящее время. 

Сотрудниками созданной в 1970 году кафедры стали к.м.н. Балгабеков К.И., к.м.н. 

Айзенберг Е.М. В период с 1974 по 1980 годы приступили к работе к.м.н. Хомяк М.Н., 

к.м.н. Жанаспаев А.М., к.м.н. Лиходед В.И., к.м.н. Молдаханов А.М., Харченко В.К., с 
1982 по 1988 годы – к.м.н. Оспанов К.Т., д.м.н. Дюсупов А.З., д.м.н. Дюсембаев А.А., 

к.м.н. Дюсембаев К.А. 

В 1974 году издана монография Б.Х. Хабижанова «Костная ксенопластика». С 1986 

года по настоящее время основным направлением научных исследований сотрудников 

кафедры является «Разработка и совершенствование системы, раннего функционального 

восстановительного лечения повреждений ОДС и специализированной 

травматологической помощи городскому населению» по данной проблеме изданы 3 

монографии.  

Студенческое научное общество кафедры ортопедии и травматологии заняло 1 -е 

место в конкурсе «Лучший научный кружок» среди клинических дисциплин - май 2009 г. 

В 2011-2012 уч. году по итогам рейтинга среди кафедр заняла 1-е в номинации «Лучшая 

кафедра». В 2012 г. 3-е место по научно-исследовательской работе.  

Кафедра располагается на базе больницы скорой медицинской помощи. 

Сотрудниками кафедры являются: доктор PhD А.С. Тлемисов, Е.Н. Токтаров, Н.А. 

Бокембаев, Т.Г. Жунусов, К.Т. Касымов. 
Жанаспаев М.А. в 1992 году с отличием окончил Семипалатинский государственный 

медицинский институт по специальности лечебное дело и был зачислен в клиническую 

ординатуру на кафедру травматологии и ортопедии СГМИ. С 1994 по 1999 годы работал 

ассистентом кафедры травматологии и ортопедии того же ВУЗа. В 1996 защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Функциональное восстановительное лечение 

односторонних переломов бедра и костей голени». В 1999 –2002 г. обучался в очной 

докторантуре. С 2002 г. работает ассистентом кафедры травматологии и ортопедии. В 2006 

г. защитил докторскую диссертацию «Совершенствование раннего функционального 

лечения диафизарных и околосуставных переломов бедра и костей голени». С 2008 года 

избран по конкурсу заведующим кафедры. 
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DEPARTMENT OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS 

Department of Traumatology and Orthopedics was established in 1970 by integrating 

courses of traumatology and orthopedics.  

In different periods, following persons were the heads of the department:  

1. Professor B.H. Khabizhanov (1972-1982) 

2. Assistant Professor K.I. Balgabekov (1982-1988)  

3. Professor, Corresponding Member of AMS RK A.M. Zhanaspayev (1989-2007) 

4. Doctor Habilitated M.A. Zhanaspayev (since 2008)  

Staff of the department in 1970: c.m.s. K.I. Balgabekov and c.m.s. E.M. Aizenberg. C.m.s. 
M.N. Homyak, c.m.s. A.M. Zhanaspayeva, c.m.s. V.I. Lihoded, c.m.s. A.M. Moldahanov and 

V.K. Kharchenko worked at the department from 1974 to 1980 and c.m.s. K.T. Ospanov, Dr. 

Hab. A.Z. Dyussupov, Dr. Hab. A.A. Dyusembayev and c.m.s. K.A. Dyusembayev from 1982 to 

1988. 

Monograph “Bone xenoplasty” was published by B.H. Khabizhanov. Since 1986, 

“Development and improvement of early functional remedial treatment of locomotor apparatus 

injuries and specialized traumatological care for urban population” has been the main field of 

scientific research. Three monographs on this issue have been published.   

Students’ scientific society of the Department of Orthopedics and Traumatology was ranked 

1st in the contest “Best scientific club” among clinical subjects (May 2009). In 2011 -2012 

academic year, based on the results of department rankings, it was ranked 1st and was awarded 

the title “Best Department”.  In 2012, the department was ranked 3rd on research work.  

Department is situated at the premises of Emergency Hospital. PhD A.S. Tlemissov, E.N. 

Tortarov, N.A. Bokebayev, T.G. Dzhunussov and K.T. Kasymov work at the department today.  
M.A. Zhanaspayev graduated from Semipalatins State Medical Institute in 1992 (medical 

care) and was enrolled in clinical residency at the Department of Traumatology and Orthopedics. 

From 1994 to 1999, he worked as an assistant at the Department of Traumatology and 

Orthopedics at the same university. He defended his candidate’s thesis “Functional remedial 

treatment of unilateral fracture of hip and ankle” in 1996. In 1999 -2002, he studied in PhD. In 

2002, he worked as an assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics. He 

defended his PhD thesis in 2006. He has been working as the Head of the Department of 

Traumatology and Orthopedics since 2008. 

 

ХИРУРГИЯ БОЙЫНША ИНТЕРНАТУРА КАФЕДРАСЫ 

Семей медицина институтының госпитальды хирургия 
кафедрасы 1957 жылы облыстық аурухананың хирургия және 

травматология бөлімдерінің базасында ұйымдастырылды. Оның 

алғашқы меңгерушісі институт ректоры, еңбек сіңірген ғылым 

қайраткері, профессор К.Ч. Чуваков болды. Сол уақытта кафедрада 
доценттер-М.А. Лихтентул, И.К. Карамендин, Н.Е. Потатуркина, А.А. 

Кох, Е.М. Айзенберг жұмыс атқарды. 1964 тен 1967 жылдар 

аралығында доцент И.И. Шушковский кафедра меңгерушісі болды. 

Бұл жылдары кафедраның ғылыми бағыты сүйек пен буындардың 

зақымдалулары мен сырқаттары, құрсақ қуысы ағзаларының жедел 
хирургиясы болды. 1967 ден 1970 жж. кафедра меңгерушісі А.И. 

Барышников, 1970 тен 1972 жж. доцент В.И. Русанов, ал 1972 ден 

1976 жж. профессор М.Д. Арсланов болды. 1976 дан 1981 жж. дейін кафедраны профессор 

С.Н. Захаров басқарды. 1982 ден 1996 жж. кафедраға профессор М.Г. Кутяков жетекшілік етті. 
Клиниканың ғылыми бағыты: хирургиялық гастроэнтерология. Асқазан мен онекі елі ішектің 

жаралы ауруларында кең көлемде ағза сақтаушы операцияларды, асқазан резекциясының 

Хирургия бойынша 

интернатура кафедрасының 

меңгерушісі, м.ғ.д., доцент 

М.Ж. Аймагамбетов  
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түрлі нұсқаларын енгізе бастады. Семей қаласының ММУ 2001 жылдан 2007 жылға дейінгі 

ректоры, м.ғ.д., профессор М.К. Телеуов 2002 жылдан 2004 жылға дейін кафедраны басқарды. 
1996 жылдан 2001 және 2005 тен 2013 жылға дейін кафедраға медицина ғылымдарының 

докторы, профессор Н.Р. Рахметов жетекшілік етті. 

Хирургия бойынша интернатура кафедрасында 2013 тен 2018 жылға дейін: м.ғ.д., 

доцент, жоғары квалификациялық категориясы бар хирург Т.А. Булегенов, қазіргі таңда 
Семей қ. ММУ ғылыми-клиникалық жұмыс бойынша проректор; м.ғ.д., ассистент Б.М. 

Ельчибаев, м.ғ.к., ассистент В.А. Хребтов; м.ғ.к., ассистент М.Ю. Проказа; PhD доктор, 

ассистент А.Д. Раимханов; м.ғ.к., ассистент В.В. Нечушкина; ассистент, екінші 

категориялы хирург дәрігер Д.Б. Аужанов қызмет атқарды. 

2008 ден 2015 жылдары кафедрада келесі резиденттер оқудан өтті: Омаров Н.Б, 
Раимханов А.Д, Азизов Б.С, Әуенов М.Ә, Жансейтов Т.Б, Дүйсен Т, Мендыбаев А.А, 

Тимофеев Е.И; PhD докторанттар- Раимханов А.Д., Аужанов Д.Б., магистранттар- Нечушкина 

В.В., Абдрахманов С.Т., Буланов Б.С., Сабитов Е.Т., Иманбаев М.Н., Серікбайұлы Д. 

Анестезиология және реаниматология курсының тарихы. Жеке пән ретінде 1972 жылы 
ашылды. Бірінші рет курс меңгерушісі хирург Бессонов Л.А, ассистенттер Б.Ш. Муратов, 

А.Э. Семаков болды. 1975 жылы курс меңгерушісі болып м.ғ.к., доцент Т.Б. Тулеутаев 

тағайындалды. 1990 жылы сол кісінің бастамасымен анестезиология кафедрасы ашылды. 

Ассистенттер: Б.Ш. Муратов, М.Г. Тлеубаев, м.ғ.к., Е.С. Кулуспаев, А.Г. Бухаченко және 
М.А. Абдрахманов. Кафедра қызметкерлері екі базада жұмыс атқарды- облыстық 

ауруханада және «Жамиля» гинеколгиялық орталығында. 1996 жылы оқу күштемесінің 

өзгеруіне байланысты курс таратылып, «Госпиталды хирургия» кафедрасының құрамына 

кірді. 2002 жылдан бастап Т.Б. Тулеутаев курстың құрметті профессоры болып табылады. 

Жеке курс 2015 жылға дейін қызмет атқарды, кейін хирургия бойынша интернатура 
кафедрасының құрамына енді. 

2013 жылдан бастап кафедра меңгерушісі медицина ғылымдарының докторы, доцент, 

жоғары квалификациялық категориялы хирург,ҚР денсаулық сақтау үздігі(озаты) 

Аймагамбетов Мейірбек Жақсыбекович. 

Алған лауазымдары: 1989-1990 ж.ж. – Семей қаласының облыстық ауруханасында 
хирургия бойынша интернатура. 1990-1992 ж.ж. – Семей қаласының облыстық 

клиникалық ауруханасында жедел бригаданың хирург-дәрігері, Семей қаласының 

облыстық клиникалық ауруханасының тамырлық бһлімінің ангиохирургі. 1992-1995 ж.ж. – 

Семей мемлекеттік медицина институның госпиталды хирургия кафедрасында күндізгі 

аспирантура; 1995-2002 ж.ж. – Семей мемелекеттік медицина академиясының госпиталды 

хирургия кафедрасының ассистенті, бірінші категориялы дәрігер- хирур. 2002-2013 ж.ж. – 

хирургия бойынша интернатура кафедрасының доценті, жоғары категориялы дәрігер-

хирург. 1998 ж. – А.Н. Сызганов атындағы хирургиялық ғылыми орталықта Арнайы 

Кеңесте «Он екі елі ішектің ойық-жаралы ауруындағы хирургиялық тактика және оның 

асқынулары» тақырыбында кандидаттық диссертацияны қорғады. 2002-2013 ж.ж. – Семей 

қ. Мемлекеттік университетінің хирургия бойынша интернатура кафедрасының доценті 

(ассоциацияланған профессор). 2009 ж. – Семей қ. Мемлекеттік медицина университетінде 

Арнайы Кеңесте «Өт-тас ауруын емдеудегі аз инвазивті хирургиялық араласулардың 

эффективтілігі және оның асқынулары» тақырыбында докторлық диссертациясын 
қорғады. 

Басылымдарының саны: 160 аса ғылыми еңбектердің авторы(Қазақстанда және 

шетелде), соның ішінде 1 монография, 1 атлас, 1 оқу-әдістемелік оқулық, 1 әдістемелік 

ұсыныс, хирургия бойынша 3 практикум және 16 өнертабыс, сонымен қатар 29 

рационализаорлық ұсыныс. М.Ж. Аймагамбетовтың жетекшілігімен 2 PhD докторлық 



 

207 
 

диссертация және 3 медицина ғылымы магистрі. Қазіргі уақытта 2 PhD докторант және 2 

магистрант жетекшісі. 

Марапаттары мен жүлделері: 2006 ж. Семей мемлекеттік медициналық 

академиясында «Лучший среди лучших» номинациясы бойынша марапат, 2013 ж. «Семей 

медицина университетіне сіңірген еңбегі үшін» мерейлік медаль (№ 73 куәлік), 2017 ж. 

«Денсаулық сақтау ісінің үздігі» төсбелгісі (№0053 куәлік), 2017 ж. Семей қ. ММУ «Үздік 

өнертапқышы». 

Қазіргі уақытта кафедрада қызмет атқарады: м.ғ.к., 

доцент, жоғары категориялы дәрігер, ҚР денсаулық сақтау 
үздігі Е.О. Масалимов; м.ғ.к., профессор, жоғары категориялы 

дәрігер, ҚР денсаулық сақтау үздігі, 2016 жылдың 

қорытындысы бойынша ҚР үздік жас ғалымы А.А. Дюсупов; 

ассистент В.А. Ермолаев; ассистент, жоғары категориялы 

дәрігер хирург З.С. Салиев; кафедра лаборанты О.В. Эрих. 

Кафедрада жалпы медицина факультетінің 6-7 курс 

интерндары білім алуда. Қазіргі уақытта кафедрада PhD 

докторанттар білім алуда – кафедрада оқу ісінің меңгерушісі қызметін атқарушы М.Ә. 

Әуенов, Б.С. Буланов, Е.Т. Сабитов, С.Т. Абдрахманов, М.Н. Иманбаев және медицна 

бойынша магистранттар А.Е. Масалов., С.Б. Косаева., Н.Д. Кенесбеков., М.С. Нагасбеков., 

Е.А. Сальменбаев. 

Қазіргі таңда анестезиология және реаниматология пәні хирургия бойынша 

интернатура кафедрасының құрамында, пән бойынша жауапты м.ғ.м., бірінші категориялы 

дәрігер А.Е. Карибаева, м.ғ.к., профессор Т.Б. Тулеутаев, ассистенттер: К.М. Нуржан, М.Б. 

Темиргалиев, М.Т. Оразгалиева, Г.А. Урузбаева. 1-3 жыл резиденттері: А.А. Проказюк, 

А.М. Мамаев, С. Секей, Ж.А. Нурбеков, Б. Тоқтарбекқызы, А.А. Юсупова, А. 

Бақтиярқызы, А.Т. Балтабеков, Р.Б. Садыкова, А.А. Алибеков, А.Т. Сулейменова, А.Т. 

Енсин, А.М. Жашенова, В.А. Шеслер, М.М. Аббасова, Д.Ж. Туякпаев, Ж.Ж. Жабайханов, 

Р.Е. Берикбаев, М.Б. Тулеубаева, Ж.Н. Букашев. 

Клиниканың ғылыми бағыты болып 
гепатопанкреобилиарлы хирургияның; қалқаншабезі, 

өңеш, көкірекаралық, асқазан және он екі елі ішектің; 

хирургиялық колопроктологияның, жүрек–тамырлық 

хирургияның, құрсақ аортасы және оның тармақтарының 

актуальді сұрақтары болып табылады. 2013 жылдың 

сәуір айынан бастап  Семей қаласы және Университет 

базасы тарихында алғашқы рет жүрек– тамырлық 

хирургия бөлімі және эндоваскулярлы лаборотория 

ашылды. Соңғы 17жылда кафедра қызметкерлерімен 600 

аса ғылыми жұмыс, оның ішінде200–орталық басылымда, 50 авторлық куәліктер мен 

патенттер алынды, 210 рационализаторлық ұсыныс, 35 әдістемелік ұсыныс, 16 монография 

жарияланды. Кафедрада 8 кандидаттық диссертация және 4 докторлық жұмыс қорғалды. 

Клиниканың Жапония, РФ (Барнаул қ., Новосибирск қ.), Швейцария, Алматы және 

Астана қалаларының  хирургиялық орталықтарымен ғылыми-практикалық байланысы бар.  
 

КАФЕДРА ИНТЕРНАТУРЫ ПО ХИРУРГИИ 

Кафедра госпитальной хирургии Семипалатинского медицинского института была 

организована в 1957 году на базе хирургического и травматологического отделений 

областной больницы. Первым ее заведующим был ректор института, заслуженный деятель 

Хирургия бойынша интернатура 

кафедрасының қызметкерлері 

Анестезиология және реаниматология курсы 
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науки, профессор К.Ч. Чуваков. В это время на кафедре работали доценты – М.А. 

Лихтентул, И.К. Карамендин, Н.Е. Потатуркина, А.А. Кох, Е.М. Айзенберг. С 1964 по 1967 

гг. кафедрой заведовал доцент И.И. Шушковский. Все эти годы научным направлением 

кафедры были заболевания и повреждения костей и суставов, неотложная хирургия 

органов брюшной полости. С 1967 по 1970 гг. кафедрой заведует профессор А.И. 

Барышников, с 1970 по 1972 гг. – доцент В.И. Русанов, а с 1972 по 1976 гг.- профессор 

М.Д. Арсланов. С 1976 по 1981 гг. кафедру возглавлял профессор С.Н. Захаров. С 1982 по 

1996 гг. кафедрой руководил профессор М.Г. Кутяков. Научное направление клиники: 

хирургическая гастроэнтерология. Широко начали внедрять органосохраняющие операции 
при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, различные варианты резекции желудка. 

Ректор ГМА г. Семей с 2001 по 2007 годы, д.м.н., профессор М.К. Телеуов с 2002 года по 

2004 год руководил кафедрой. С 1996 года по 2001 и с 2005 по 2013 год кафедрой 

руководил доктор медицинских наук, профессор Н.Р. Рахметов.  

На кафедре интернатуры по хирургии работали с 2013 по 2018 годы: д.м.н., доцент, 

хирург высшей квалификационной категории Т.А. Булегенов, в данное время проректор по 

научно-клинической работе ГМУ г. Семей; д.м.н., ассистент Б.М. Ельчибаев; к.м.н, 

ассистент В.А. Хребтов; к.м.н, ассистент М.Ю. Проказа; доктор PhD, ассистент А.Д. 

Раимханов; м.м.н., ассистент В.В. Нечушкина; ассистент, врач хирург второй категории 

Д.Б. Аужанов. 

С 2008 по 2015 годы на кафедре проходили обучение резиденты: Омаров Н.Б., 

Раимханов А.Д., Азизов Б.С., Ауенов М.Ә., Жансейтов Т.Б., Дүйсен Т., Мендыбаев А.А., 

Тимофеев Е.И; докторанты PhD – Раимханов А.Д., Аужанов Д.Б., магистранты – 

Нечушкина В.В., Абдрахманов С.Т., Буланов Б.С., Сабитов Е.Т., Иманбаев М.Н., 
Серікбайұлы Д. 

Курс анестезиологии и реаниматологии.  

Как самостоятельная дисциплина был открыт в 1972 году. Первым заведующим курса 

был хирург Бессонов Л.А., ассистенты Б.Ш. Муратов, А.Э. Семаков. В 1975 году 

заведующим курсом был назначен к.м.н., доцент Т.Б. Тулеутаев. В 1990 году по его 

инициативе открыта кафедра анестезиологии. Ассистенты: Б.Ш. Муратов, М.Г. Тлеубаев, 

к.м.н., Е.С. Кулуспаев, А.Г. Бухаченко и М.А. Абдрахманов. Сотрудники кафедры 

работали на двух базах – Областной больницы и в центре гинекологии «Жамиля ». В связи 

с изменением учебной нагрузки в 1996 году курс был расформирован и вошел в состав 

кафедры «Госпитальной хирургии». С 2002 году Т.Б. Тулеутаев является почетным 

профессором курса. Самостоятельно курс функционировал до 2015 года, затем в  составе 

кафедры интернатуры по хирургии. 

С 2013 года заведующим кафедрой является доктор медицинских наук, доцент, 

хирург высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения РК - Мейрбек 

Жаксыбекович Аймагамбетов. Занимаемые должности: 1989-1990 г.г. – интернатура по 
хирургии на базе областной больницы г. Семипалатинска. 1990-1992 г.г. – врач-хирург 

экстренной бригады в областной клинической больнице г. Семипалатинска, врач 

ангиохирург сосудистого отделения областной клинической больницы г. Семипалатинска. 

1992-1995 г.г. – очная аспирантура на кафедре госпитальной хирургии Семипалатинского 

государственного института; 1995-2002 г.г. - ассистент кафедры госпитальной хирургии 

Семипалатинской государственной медицинской академии, врач-хирург первой категории. 

2002-2013 г.г. – доцент кафедры интернатуры по хирургии, врач-хирург высшей категории. 

1998 г. – защита кандидатской диссертации на тему: «Хирургическая тактика при язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки и ее осложнениях» в Специализированном Совете при 

научном центре хирургии им. А.Н. Сызганова. 2002-2013 г.г. доцент (Ассоциированный 

профессор) кафедры интернатуры по хирургии государственного университета г. Семей. 
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2009 г. – защита докторской диссертации на тему: «Эффективность малоинвазивных 

хирургических вмешательств в лечении желчнокаменной болезни и ее осложнений» в 

Специализированном Совете при государственном медицинском университете г. Семей. 

Количество публикации: Автор более 160 научных трудов (в Казахстане и за 

рубежом), в том числе 1 монографии, 1 атласа, 1 учебно-методического пособия, 1 

методической рекомендации, 3 практикума по хирургии и 16 изобретений, а также 29 

рационализаторских предложений. Под руководством М.Ж. Аймагамбетова защищены 2 

докторских диссертации PhD и 3 магистра медицинских наук. По данным момент 

руководитель 2-х PhD докторанта и 2-х магистрантов. 
Награды и премии: 2006 г. Грамота в номинации «Лучший среди лучших» 

Семипалатинская государственная медицинская академия, 2013 г. юбилейная медаль 

«Семей медицина университетіне сіңірген еңбегі үшін» (удостоверение №73), 2017 г. 

нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», удостоверение №0053, 2017 г. "Лучший 

изобретатель" ГМУ г. Семей. 

В данный момент на кафедре работают: к.м.н., доцент, врач высшей категории, 

отличник здравоохранения РК Е.О. Масалимов; к.м.н., профессор, врач высшей категории, 

отличник здравоохранения РК, лучший молодой ученый РК по итогам 2016 года А.А. 

Дюсупов; к.м.н., ассистент В.А. Ермолаев; ассистент, врач хирург высшей категории З.С. 

Салиев; лаборант кафедры О.В. Эрих.На кафедре проходят обучение интерны 6 – 7 курсов 

общемедицинского факультета. В настоящее время на кафедре обучаются PhD 

докторантов - исполняющий обязанности завуча кафедры М.Ә.Әуенов, Б.С. Буланов, Е.Т. 

Сабитов, С.Т. Абдрахманов, М.Н. Иманбаев и магистрантов А.Е. Масалов., С.Б. Косаева., 

Н.Д. Кенесбеков., М.С Нагасбеков., Е.А. Сальменбаев по медицине. 
В настоящее время дисциплины анестезиологии и реаниматологии находятся в 

составе кафедры интернатуры по хирургии, ответственной по дисциплину м.м.н., врач 

первой категории А.Е. Карибаевой, к.м.н., профессор Т.Б. Тулеутаев., ассистенты: К.М. 

Нуржан, М.Б. Темиргалиев, М.Т. Оразгалиева, Г.А. Урузбаева. Резиденты 1-3 года: А.А. 

Проказюк, А.М. Мамаев, С. Секей, Ж.А. Нурбеков, Б. Тоқтарбекқызы, А.А. Юсупова, А. 

Бақтиярқызы, А.Т. Балтабеков, Р.Б. Садыкова, А.А. Алибеков, А.Т. Сулейменова, А.Т. 

Енсин, А.М. Жашенова, В.А. Шеслер, М.М. Аббасова, Д.Ж. Туякпаев, Ж.Ж. 

Жабайханов,Р.Е. Берикбаев, М.Б. Тлеубаева, Ж.Н. Букашев. 

Научным направлением клиники является актуальные вопросы 

гепатопанкреатобилиарной хирургии; хирургии щитовидной железы пищевода, 

средостения, желудка и двенадцатиперстной кишки; хирургической колопроктологии, 

сердечно-сосудистая хирургия, хирургия брюшной аорты и ее ветвей. В апреле 2013 года, 

впервые в истории города Семей и Университета на базе тогда Медицинского центра 

Университета были открыты отделение сердечно-сосудистой хирургии и эндоваскулярная 

лаборатория.За последние 17 лет сотрудниками кафедры опубликовано более 600 научных 
работ, из них 200 – в центральной печати, получено 50 авторских свидетельств и патентов, 

защищено 210 рационализаторских предложений, опубликовано 35 методических 

рекомендаций, 16 монографий. В кафедре успешно защищены 8 кандидатских 

диссертаций и 4 докторских работ. 

Клиника имеет научно-практические связи с хирургическими центрами Японии, 

Швейцарии, РФ (г. Барнаул, Новосибирск), г. Алматы и г. Астана. 

 

DEPARTMENT OF INTERNSHIP IN SURGERY 

The Department of Hospital Surgery of the Semipalatinsk Medical Institute was established 

in 1957 at the premises of the surgical and traumatological departments of the regional hospital. 

Its first head was the Rector of the Institute, Honored Worker of Sc ience, Professor K.C. 
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Chuvakov. At that time, following Assistant Professors worked at the department: M.A. 

Lichtentul, I.K. Karamendin, N.E. Potaturkina, A.A. Koch, E.M. Aisenberg. From 1964 to 1967, 

Assistant Professor I.I. Shushkovskiy was the head of the department. All that years, diseases and 

injuries of bones and joints, emergency surgery of the abdominal cavity organs was scientific 

direction of the department. In different periods, following persons were the heads of the 

department: 1967 - 1970 - Professor A.I. Baryshnikov, 1970 - 1972 Associate Professor V.I. 

Rusanov, 1972 – 1976 Professor M.D. Arslanov, 1976 – 1981 - Professor S.N. Zakharov, 1982 - 

1996 - Professor M.G. Kutyakov. Surgical gastroenterology was clinical scientific direction.  At 

that time, organ-preserving surgery for duodenal ulcer and various types of the stomach resection 
were started to introduce. From 2002 to 2004, Doctor Habilitated, Professor M.K. Teleuov was 

the head of the department. From 1996 to 2001 and from 2005 to 2013, the department was 

headed by Doctor Habilitated, Professor N.R. Rakhmetov. 

From 2013 to 2018, following persons worked at the department: Doctor Habilitated, 

Associate Professor, Board Certified in Surgeon T.A. Bulegenov (currently Vice -rector for 

scientific and clinical work at SSMU); Doctor Habilitated, assistant B.M. Yelchibayev; Candidate 

of Medical Sciences (c.m.s.), assistant V.A. Khrebtov; c.m.s., assistant M.Y. Prokaza; PhD, 

assistant A.D. Raimkhanov; holder of master’s degree in medicine (m.m.s.), assistant V.V. 

Nechushkina; assistant, surgeon D.B. Auzhanov. 

From 2008 to 2015, following residents studied at the department: N.B. Omarov, A.D. 

Raimkhanov, B.S. Azizov, M.A. Auyenov, T.B. Zhanseytov, T. Dyuisen, A.A. Mendybaev, E.I. 

Timofeev; PhD students A.D. Raimkhanov, D.B. Aujanov, master’s degree students V.V. 

Nechushkina, S.T. Abdrakhmanov, B.S. Bulanov, E.T. Sabitov, M.N. Imanbayev and D. 

Serikbayuly. 
The course of anesthesiology and critical care medicine was established in 1972. L.A. 

Bessonov was the first head of the course (B.S. Muratov, A.E. Semakov).  In 1975, c.m.s. T.B. 

Tuleutayev was appointed as the head of the course. In 1990, by his initiative, Department of 

Anesthesiology and Critical Care Medicine was established. B.S. Muratov, M.G. Tleubayev, 

c.m.s. E.S. Kuluspayev, A.G. Bukhanchenko and M.A. Abdrakhmanov were assistants at the 

department. Department assistants worked at two clinical sites – Regional Hospital and 

Gynecology Center “Jamila”. In 1996, due to some changes in teaching hours, the course was 

dissolved and became the part of the Department of Hospital Surgery. Since 2002, T.B. 

Tuleutayev has been Professor Emeritus of the course. The course was independent until 2015. 

Now it is the part of the Department of Internship in Surgery.    

Since 2013, Doctor Habilitated, Assistant Professor, Board Certified in Surgery, Excellent 

Worker of Kazakhstan Healthcare Meirbek Zhaksybekovich Aimagambetov has been working as 

the Head of the Department.  

Held positions: 1989-1990 – surgery internship at the premises of the Regional Hospital of 

Semey (angiosurgeon at the vascular surgery department); 1992-1995 – full-time postgraduate 
education at the department of hospital surgery at Semipalatinsk State Medical Academy 

(surgeon); 2002-2013 – Assistant Professor at the Department of Internship in Surgery (Board 

Certified in Surgery); 1998 – defended candidate’s dissertation, titled “Surgical tactics in 

duodenum ulcer and its complications” (Specialized Board under A.N. Syzganov Scientific 

Surgery Center); 2002-2013 – Associated Professor at the Department of Internship in Surgery at 

SMU of Semey; 2009 – defended PhD thesis, titled: “Efficiency of minimally invasive surgical 

interference in treatment ofcholelithiasis and its complications” (Specialized Board under Semey 

State Medical University).  

He is an author of over 160 scientific papers (Kazakhstan and abroad), including 1 

monograph, 1 atlas, 1 study guide, 1 methodical recommendation, 3 hands-on courses in surgery, 
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16 inventions abd 29 rationalization proposals. 2 PhD and master’s degree dissertations were 

defended under the guidance of M.Z. Aimagambetov. 

He was awarded following certificates: 2006 – certificate in nomination “Best of the best” 

(Semipalatinsk State Medical Academy); 2013 – anniversary medal 

«Семеймедицинауниверситетіне сіңірген еңбегі үшін»; 2017 – label pin «Денсаулық сақтау 

ісінің үздігі», 2017 - "Best inventor" at SMU of Semey. 

Today, following persons work at the department: c.m.s., Associate Professor, Board 

Certified in Surgery, Excellent Worker of Kazakhstan Healthcare E.O. Massalimov; c.m.s., 

Professor, Board Certified in Surgery, Excellent Worker of Kazakhstan Healthcare, best young 
scientist of RK 2016 A.A. Dyussupov; c.m.s., assistant V.A. Ermolayev; assistant, Board 

Certified in Surgery Z.S. Saliyev; laboratory assistant of the department O.V. Erich. 6,7 -year 

interns of “General Medicine” specialty study at the department. Now, following PhD students 

study at the department – Acting Head of the Department M.A. Auyenov, B.S. Bulanov, E.T. 

Sabitov, S.T. Abdrakhmanov, M.N. Imanbayev and master’s students A.E. Masalov., S.B. 

Kosaeva, N.D. Kenesbekov, M.S. Nagasbekov and E.A. Salmenbaev. 

Today, subjects anesthesiology and critical care medicine are taught by the Department of 

Internship in Surgery. Following persons are responsible for these subjects: Master of Medicine, 

Board Certified A.E. Karibayevam c.m.s., Professor T.B. Tuleutayev, assistants K.M. Nurzhan, 

M.B. Temirgaliyev, M.T. Orazgaliyeva, G.A. Uruzbayeva, 1,3-year residents A.A. Prokazyuk, 

A.M. Mamayev, S. Sekei, Z.A. Nurbekov, B. Toktarbekkyzy, A.A. Yusupova, A. Baktiyarkyzy, 

A.T. Baltabekov, R.B. Sadykova, A.A. Alibekov, A.T. Suleimenova, A.T. Ensin, A.M. 

Zhashenova, V.A. Shesler, M.M. Abbasova, D.Z. Tuyakpayev, Z.Z. Zhabaikhanov, R.E. 

Berikbayev, M.B. Tleubayeva and Z.N. Bukashev. 
Scientific fields of the clinic: topical issues of hepatopancreatobiliary surgery, surgery of 

thyroid gland, esophagus, interpleural space, duodenum and stomach; surgical coloproctology, 

cardiac vascular surgery and abdominal aorta. In April 2013, for the first time in Semey, 

Department of Cardiac Vascular Surgery and Endovascular Laboratory were opened at the 

University Hospital. Over the last 17 years, staff of department published over 600 scientific 

works, including 200 in leading newspapers, over 50 authorship certificates and patents were 

received, 210 rationalization proposals were defended, 35 methodical recommendations and 16 

monographs were published, 8 candidate’s and 4 PhD dissertations were successfully defended 

by staff. 

The clinic has established scientific-practical ties with surgical centers of Japan, 

Switzerland, RF (Barnaul, Novosibirsk), Almaty and Astana. 

 

АКУШЕРИЯ ЖӘНЕ ГИНЕКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ 

Семей қ. Мемлекеттік медицина университетінің акушерия және гинекология 

кафедрасы 1956 ж. құрылған. Кафедраның негізін қалаушы және 20 жыл бойы орны 
толмас жетекшісі болған, Қазақстан Республикасына және одан тыс жерлерде танымал 

болған маман-ғалым м.ғ.к., доцент Алаш Ахметжанұлы Қозбағаров (1917-1966). Ол Семей 
жерінде фельдшер А. Қозбағаров отбасында дүниеге келген. 

1934 жылы Талдықорған қаласында медициналық раб. факультетінде оқуын 
аяқтағаннан кейін, Алматы қ. медициналық институтына түсіп, оны 1939 жылы үздік 

бітіріп шықты. Ұлы Отан Соғысының ардагері, 2 «Қызылжұлдыз» орденінің иегері.  
Бірқатар қарулы күштердің демобилизациясынан кейін 1948 жылдан бастап акушер-

гинеколог болып істей бастады, Семей қаласының №1 перзентханасының бас дәрігері 
болды, 1957 ж. кандидаттық диссертацияны сәтті қорғады. 78 баспа еңбегі және 14 

рационалды ұсыныстың авторы. А.А. Қозбағаров дәрігерлік кадрларды дайындағаны үшін 
«Құрмет белгісі» орденімен марапатталды. 
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1976 жылдан 1983 жылға дейін кафедра меңгерушісі доцент М.Г. Василевский болған, 
аз уақыт доцент К.А. Оглоблин және А.А. Хабижанова жетекшілік еткен. М.ғ.к., профессор 

Г.Ж. Кайлюбаева 1976 жылдың желтоқсанынан бастап акушерия және гинекология 
кафедрасында жұмыс жасайды. 1988-1999 және 2004-2017 оқу жылдары кафедра 

менгерушісі болып саналады. 
М.ғ.к., профессор Г.Ж. Кайлюбаева Семей мемлекеттік 

медицина институтының түлегі, Сеченов атындағы І ММИ 
аспирантурасын бітіріп, жатыр миомасы мәселелері бойынша 

кандидаттық диссертацияны қорғады. 160 ғылыми жұмыстың, 
соның ішінде 5 монография авторы және 2 жаңа туынды 

патентінің бірлескен авторы болып табылады. ҚР МҒА жұмыс 
тобының құрамасымен ҚР медициналық білім беру мекемелеріне 

арналған РД/ЖЖ бойынша Ұлттық оқу бағдарламасын 
дайындады. ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің құрмет 

грамотасы және төс белгісі «Қазақстан республикасының 
денсаулық сақтау үздігі», «Қазақстан Даңқы» ордені, «Шапағат» 

медалімен марапатталды. 

Кафедра қызметкерлері тәжірибелік денсаулық сақтау саласына жаңа перинаталдық 
технологияларды ендіріп, олардың нәтижелерін бағалаумен айналысады. 

Құрылған кафедраның алғашқы қызметкерлерінің бірі Л.В. Квятковская 23 жыл 
кафедра ассистенті болып істеді. А.А. Хабижанова кафедраның бірінші клиникалық 

ординаторы, 25 жыл бойы кафедра қызметкері болды. Әр түрлі 
уақытта кафедрада жұмыс істегендер: доцент В.М. Ищанова, доцент 

Г.П. Медвидицин, доцент Г.М. Воронцова, доцент Н.Н. Захарова, 
доцент М.С. Желпакова, доцент С.А. Кабылова, м.ғ.к, ассистент Р.Т 

Валитов, ассистенттер А.А. Арсланова, М.Ж. Әлсейітова, Н.А 
Жұмагелдина, Нұрғалиева Р.К. және Е.М. Тетерюков, Г.С. 

Сәрсенбаева, Б.Ж. Сатубалдинова, Г.Н. Баймусанова. 
2011 ж. Семей қ. ММУ бұйрығына сәйкес кафедра бөлініп, 

дипломға дейінгі білім берудегі акушерия және гинекология 
кафедрасы және мамандардың дипломнан кейінгі білім беру бойынша 

акушерия және гинекология кафедрасы құрылды.  
2017-2018 оқу жылында дипломға дейінгі білім берудегі 

акушерия және гинекология кафедрасы бойынша профессорлық-
оқытушылық құрамы өзгерді. Акушерия және гинекология кафедрасы 

бойынша профессорлық-оқытушылық құрамына кіреді: менгерушісі, м.ғ.к. Г.К. 
Манабаева, доцент Г.Ж. Кайлюбаева, 

ассистенттер Г.А. Антонова, Э.К. 
Алимханова, Г.М. Егежанова, С.С. 

Алимбаева, З.К. Жаксылыкова, Г.С. 
Мухаметканова, Г.Ж. Саркучикова. 

Кафедра лаборанттары А.Б. Атымбаева, 
В.Т. Сабитова. 

Манабаева Г.К. – кафедра доцентінің 

қ.а., м.ғ.к. РНИЦОЗМиР жанындағы 
аспирантураны аяқтағаннан кейін, «Семей 

өңірінде тұратын қалқанша безінің 
патологиясы бар жүкті әйелдердің 

тиреоидты, иммунды және фетоплацентарлы жүйесінің ерекшеліктері» тақырыбында 
кандидаттық диссертация қорғады. 

М.ғ.к., профессор Г.Ж. Кайлюбаева  

Акушерия және гинекология 

кафедрасының меңгерушісі, 

м.ғ.к. Г.К.Манабаева  

Акушерия және гинекология кафедрасының ұжымы 



 

213 
 

Кафедрада ЖМФ-нің 4 күрс, стоматологиялық және мейірбике ісі факультетінің 4 
курс студенттері білім алады. Кафедра-ның оқу базалары ПО №2 корпусы, «Жамиля» 

мекемесі, №2 қалалық аурухана болып табылады. Сабақты мемлекеттік тілде, орыс және 
шет тілінде жүргізіледі. Кафедрада магистранттар және Ph-докторанттар даярлығы жүреді. 

Алдыңғы жылы Даулетьярова М.А PhD-докторлық диссертациясын даярлап, қорғап 
шықты. 

Кафедра қызметкерлері жаңа перинаталдық технологиялардың тәжірибелік денсаулық 
сақтауда енгізілуімен және оның әсерлдігінің бағалаумен айналысады. Кафедра қатысуымен 

жүкті әйелдерді босануға психопрофилактилық дайындығы бойынша «Ана мектебі» жұмыс 
істейді. Жыл сайын кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамымен акушерия және 

гинекологиядағы өзекті тақырыптарға монографиялар, мақалалар, тезистер басылып 
шығарылады. Тәжірибелік дәрігерлерге, интерндерге және студенттерге арналған оқу-

әдістемелік құралдар шығарылды. 
Кафедраның жас ғалымдары акушерия және гинекологиядағы өзекті мәселелерді 

өңдеумен айналысады. Жыл сайын ғылыми студенттік конференцияда кафедра атынан 
ұсынылған баяндамалар жүлделі орынға ие болады. Акушерия және гинекология 

кафедрасынан студенттер ғылыми баяндамаларымен республикалық және халықаралық 
конференцияларда сөз сөйлейді.  

Кафедраның оқытушылық құрамы репродуктивті денсаулықты сақтау, жанұяны 
жоспарлау және нәтижелі перинаталдық технологиялар бойынша акушер-гинеколог 

дәрігерлерге, акушеркаларға және БМСК дәрігерлеріне арналған аймақтық семинарлар 
өткізеді. Кафедра дәрігерлердің біліктілігін арттыру бойынша тақырыптық циклдер өткізеді. 

 

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

Кафедра акушерства и гинекологии государственного медицинского университета г. 

Семей была организована в 1956 году. Основателем и бессменным руководителем 

кафедры в течение 20 лет был известный в Республике Казахстан и за её пределами 

специалист высокого уровня к.м.н., доцент Алаш Ахметжанович Козбагаров (1917 -1996). 

Он родился на Семипалатинской земле в семье фельдшера А. Козбагарова. 

Алаш Ахметжанович в 1934 г. после завершения учебы на медицинском рабфаке в г. 

Талды-Кургане, был зачислен студентом Алма-Атинского мединститута, который 

успешно окончил в 1939 г. Является участником Великой Отечественной войны, 

награждён двумя орденами «Красная звезда».  

После демобилизации из рядов вооруженных сил с 1948 г начал работать врачом 

акушером-гинекологом. Являлся главным врачом роддома № 1 в г. Семипалатинск. В 

1957 г успешно защитил кандидатскую диссертацию. Является автором 78 печатных 
трудов и 14 рационализаторских предложений. А.А Козбагаров за подготовку врачебных 

кадров награждён орденом «Знак почёта». 

С 1976 по 1983 гг. заведовал кафедрой доцент М.Г. Василевский, 

непродолжительные периоды времени возглавляли кафедру доцент К.А Оглоблин и А.А. 

Хабижанова. С декабря 1976 года на кафедре акушерства и гинекологии работает к.м.н, 

профессор ГМУ г. Семей Г.Ж. Кайлюбаева. Заведовала кафедрой 1988-1999 и 2004-2017 

годы. 

Профессор ГМУ г. Семей Г.Ж. Кайлюбаева, выпускница Семипалатинского 

медицинского института окончила аспирантуру при 1 ММИ им И.М. Сеченова, успешно 

защитив кандидатскую диссертацию. Является автором 160 научных работ, в том числе , 

5 монографий, соавтор 2 патентов на изобретение. В составе рабочей группы АМН РК 

подготовила Национальную учебную программу по РЗ/ПС для медицинских 
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образовательных учреждений РК. Награждена Почетной Грамотой МЗ РК и нагрудным 

знаком «Отличник здравоохранения Республики Казахстан», медалью «Шапағат». 

Одним из первых сотрудников организованной кафедры была Л.В. Квятковская, 

проработавшая ассистентом кафедры 23 года. А.А. Хабижанова была первым 

клиническим ординатором кафедры, в течение 25 лет – ассистентом кафедры. В разное 

время работали на кафедре доцент В.М Ищанова, доцент Г.П. Медведицин, доцент Г.М. 

Воронцова, доцент Н.Н. Захарова, доцент М.С. Желпакова, доцент С.А. Кабылова, к.м.н, 

ассистент Р.Т. Валитов, ассистенты А.А. Арсланова, М.Ж. Альсеитова, Н.А 

Жумагельдина, Р.К. Нургалиева и Е.М. Тетерюков, Г.С. Сарсенбаева, Б.Ж. 
Сатубалдинова, Г.Н. Баймусанова. 

В соответствие с приказом по ГМУ г. Семей в 2011 году проведено разделение 

кафедры и организованы кафедра акушерства и гинекологии по додипломному образова-

нию и кафедра акушерства и гинекологии по постдипломной подготовке специалистов. 

В 2017-2018 учебном году произошли изменения в преподавательском составе 

кафедры по акушерству и гинекологии додипломного обучения. В профессорско-

преподавательский состав кафедры на сегодняшний день входят заведующая, к.м.н. Г.К. 

Манабаева, доцент Г.Ж. Кайлюбаева, ассистенты Г.А. Антонова, Э.К. Алимханова, Г.М. 

Егежанова, С.С. Алимбаева, З.К. Жаксылыкова, Г.С. Мухаметканова, Г.Ж. Саркучикова. 

Лаборанты кафедры А.Б. Атымбаева, В.Т. Сабитова. 

Манабаева Г.К. – к.м.н., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии. После 

завершения аспирантуры при РНИЦОЗМиР, защитила кандидатскую диссертацию по 

теме: «Особенности тиреоидной, иммунной и фетоплацентарной систем у беременных с 

патологией щитовидной железы, проживающих в Семипалатинском регионе». 
На кафедре ведется обучение студентов 4 курса ОМФ, 4 курса стоматологического  

факультета и 4 курса СД. Учебными базами кафедры являются ПЦ корпус №2, 

учреждение «Жамиля», городская больница № 2. Преподавание ведется на 

государственном, русском и английском языках. 

При кафедре ведется подготовка магистрантов и PhD-докторантов. За прошедшие 

годы успешно прошла подготовку и защитила PhD-докторскую диссертацию 

Даулетьярова М.А. 

Сотрудники кафедры занимаются внедрением новых перинатальных технологий в 

практическое здравоохранение и оценкой их эффективности. С участием кафедры 

функционирует школа по психопрофилактической подготовке беременных к родам «Ана 

мектебі». Ежегодно профессорско-преподавательским составом кафедры публикуется 

монографии, статьи, тезисы на актуальные темы в акушерстве и гинекологии. 

Выпускаются учебно-методические пособия для практических врачей, интернов и 

студентов. 

Молодые ученые кафедры занимаются разработкой вопросов по актуальным 
проблемам акушерства и гинекологии. На ежегодных научных студенческих 

конференциях доклады, представленные от кафедры занимают призовые места. От 

кафедры акушерства и гинекологии с научными докладами студенты выступают на 

республиканских и международных конференциях. 

Преподавательский состав кафедры проводит региональные семинары для врачей 

акушеров-гинекологов, врачей ПМСП и акушерок по охране репродуктивного здоровья, 

планированию семьи и эффективным перинатальным технологиям. Кафедра проводит 

тематические циклы усовершенствования врачей.   
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DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 

Department of obstetrics and gynecology of Semey State Medical University was formed 

in 1956 year.  The well known in the Republic of Kazakhstan and abroad specialist-scientist 

Ph.D., assistant professor Alash Akhmetzhanovich Kozbagarov (1917-1996) was the founder 

and permanent leader of department during 20 years. He was born in Semipalatinsk in the 

family of paramedic A. Kozbagarov. 

In 1934, after completing his studies at the medical work faculty in Taldykurgan, he 

enrolled in the Alma-Ata Medical Institute, which graduated successfully in 1939. He is a 

participant of the Great Patriotic War, and he was awarded two orders of Red Star. 
After armed forces demobilization, he began to work as an obstetrician-gynecologist in 

1948. He was the head doctor of the maternity hospital #1 in Semipalatinsk. In 1957, he 

successfully defended his dissertation. He is the author of 78 printed works and 14 

rationalization proposals. A.A. Kozbagarov awarded was awarded the order "Badge of Honor" 

for the training of medical staff.  

From 1976 to 1983, assistant professor M.G. Vasilevsky had been the Head of the 

Department. The Department was headed by assistant professors K.A. Ogloblin and A.A. 

Khabizhanova for a short period of time.From 2011 to 2017, the Department had been headed 

byPhD, professor G. Z. Kaylyubaeva 

G.Z. Kailyubayeva is the professor at Semipalatinsk State Medical Institute. She 

graduated from Semipalatinsk state medical institute and then completed postgraduate program 

at I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, and successfully defended her 

candidate’s dissertation. She is an author of 160 scientific papers, including 5 monographs, as 

well as co-author of 2 invention patents. Being a member of the working group consisting of 
AMS RK, she designed National curricular program for medical educational institutions of RK. 

She was awarded MH RK Certificate of Merit, lapel pin “Excellent Worker of RK Healthcare” 

and medal “Shapakhat”. 

L.V. Kvyatkovskaya was one of the first workers at the Department and she had been 

working as an assistant for 23 years. A.A. Khabizhanova was the first clinical resident at the 

department and she had been working for 25 years. Assistant professor V.M. Ishanova, assistant 

professor G.P. Medvidicin, assistant professor G.M. Voroncova, assistant professor N.N. 

Zakharova, assistant professor D.A. Kurmangalieva, PhD, assistant R.T. Valitov, assistants 

A.A. Arslanova, M.Zh. Alseitova, N.A. Zhumageldina, R.K. Nurgalieva and E.M. Teteryukov, 

G.S. Sarsenbayeva, B. Zh. Satubaldinova, G.N. Baimusanova worked at the Department at 

different times. 

According to the appropriate order, the Department was divided into two parts in 2011: 

Department of obstetrics and gynecology (undergraduate) and Department of obstetrics and 

gynecology (postgraduate). 

In the 2017-2018 academic year, some things changed in the staff of the Department. The 
faculty staff is represented by the Head of Department Ph.D. G.K. Manabaeva, assistant 

professor G. Z. Kolubaeva, assistants G.A. Antonova, E. K. Alimkhanova, G.M. Egezhanova, 

S.S. Alimbaeva, Z.K. Zhaksylykova, G.S. Mukhametkhanova, G.Zh. Sarkuchikova and 

laboratory assistants Atymbaeva A.B. and Sabitova V.T.  

Manabaeva G.K. – PhD, Head of the Department. After completing postgraduate course at 

SCOGP, she defended her dissertation, titled: "Features of the thyroid, immune and 

fetoplacental systems of pregnant women with thyroid pathology living in the Semipalatinsk 

region".  

4-year students of general medicine, dentistry and nursing are studied by the faculty of the 

department. Perinatal Center №2, “Zhamilya” Hospital and City Hospital №2 are training sites 

of the department. The subjects are taught in Kazakh, Russian and English. 
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M.A. Dauletyarova successfully defended her PhD dissertation.  

Staff of the department introduce new perinatal technologies in practical healthcare and 

systematically evaluate its work. Staff of the department take part in the work of the 

psychoprophylactic preparation school “Ana mekteby”, which specializes in the preparation of 

pregnant womenfor delivery. Faculty staff of the department annually publish monographs, 

articles and theses related to the actual topics of obstetrics and gynecology, as well as develop 

study guides for practical physicians, interns and students.   

Young scientists develop topical issues on obstetrics and gynecology. The department’s 

reports, presented at students’ scientific conferences, are generally ranked 1 st and 2nd. Students 
of the Department of Obstetrics and Gynecology take part in the republican and international 

conferences.   

Teaching staff of the department hold regional workshops for obstetrician-gynecologists, 

primary care physicians and obstetricians for reproductive health services, family planning and 

effective perinatal technologies. It also should be noted that department holds courses of 

advanced professional training. 

 

АКУШЕРИЯ ЖӘНЕ ГИНЕКОЛОГИЯ БОЙЫНША ИНТЕРНАТУРА КАФЕДРАСЫ 

Кафедра интерн-акушер гинекологтарды даярлау үшін 1 қыркүйекте 2011 жылы 

ұйымдастырылды. Кафедраның Семей қаласындағы базалары Перинаталды Орталық, 

перинаталды орталықтың 2-ші ғимараты, ЕМ «Жамиля», № 2 қалалық аурухана және 

Семей қаласының барлық БМСК болып табылады. Өскемен қаласы бойынша клиникалық 

базалар – АБО, 1-ші және 4-ші қалалық ауруханалардың гинекологиялық бөлімі және 

облыстық аурухана болып табылады. Оқу процессінде емдеу мекемелерінің емдік-
диагностикалық кабинеттері белсенді қолданылады.  

Ұжым 11 оқытушы және 2 зертханашыдан құралған. Танышева 

Гульяш Алтынгазиновна – кафедра меңгерушісі, м.ғ.к., жоғары 

санатты дәрігер, мамандық бойынша тәуелсіз эксперт. Желпакова 

Марияш Серекбаевна – резидентура бойынша кафедраның оқу ісі 

меңгерушісі, доцент, жоғары санатты дәрігер. Кинаятова Шолпан 

Кайратовна - интернатура бойынша кафедраның оқу ісі меңгерушісі, 

м.ғ.м., бірінші санатты дәрігер. Маусымбаева Назира Булатовна – 

ассистент, м.ғ.к, жоғары санатты дәрігер. Құрманғалиева Долорес 

Айсановна – кафедра доценті, жоғары санатты дәрігер. Абыкенова 

Лязат Аменовна - ассистент, жоғары санатты дәрігер. Қыстаубаева 

Анар Серікқызы – ассистент, м.м.ғ., жоғары санатты дәрігер. 

Баширова Альмира Рашидовна - ассистент, жоғары санатты дәрігер. 

Шамшина Баян Алпысбайқызы – ассистент, жоғары санатты дәрігер. Антюфриев Алексей 

Николаевич – ассистент, жоғары санатты дәрігер. Куркумбаев Серікбол Урумбасарович - 

ассистент, жоғары санатты дәрігер. Байысбаева Әсел Ердосқызы, Бекетова Гаухар 
Нұрғалиқызы – зертханашылар.  

Кафедра базасында оқу бөлмелері, мини-ОКО класы бар. Тәжірибелік сабақтарда 

гинекологиялық операцияларға арналған LapSim эндовидеохирургиялық тренажер, босану 

биомеханизмін үйренуге арналған «Noel» муляжы, вакуум-экстрактор муляжы және тағы 

басқа құрылғылар қолданылады. Кафедрада жоғарғы мектеп туралы ережелермен 

қарастырылған ПОӘЖ, МБА бар. Тәжірибелік сабақтардың, ИӨЖ, РӨЖ тақырыптық 

жоспарлары бар. Интерндер мен резиденттер кафедра қызметкерлері күшімен жасалған 

акушерия және гинекологияда қолданылатын медициналық терминдер сөздігі, акушерия 

және гинекология бойынша тесттік тапсырмалар банкімен жабдықталған. Тесттік 

Акушерия және гинекология 
бойынша интернатура 

кафедрасының меңгерушісі  

м.ғ.к. Танышева Г.А. 

заведующая кафедрой, к.м.н. 
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тапсырмалар интерндер мен резиденттердің ағымды, аралық, қорытынды білім деңгейін 

бақылауға қолданылады. Кестеге сәйкес интерндер оқытушының бақылауымен ОҚКЕ 

бойынша ОКО бағалау журналын жүргізумен тәжірибелік дағдыларды меңгереді.  

2014-2015 оқу жылдарында кафедрада резидент акушер-гинекологтарды даярлау 

басталды. Резиденттерді дайындау Семей және Өскемен қалаларында жүргізіледі. 2016 

жылы кафедра резидентура мамандығы бойынша мамандандырылған аккредитацияны 

сәтті өтті.  
2017 ж. кафедра резиденттерінің 1-ші түлектері шығарылды. Түлектер саны – 14 

резидент акушер-гинекологтар. Барлық түлектер ШҚО босану емдік мекемелері бойынша 
жұмыспен ойдағыдай қамтылды, 2 резидент Семей қ. ММУ қызмет етеді. Резиденттерді 

даярлау кезінде еңбекпен қамтамасыз етілу орны бойынша «Акушерия және гинекология 

амбулаторлы-емханалық-2» пәні бойынша 2-ші оқу жылында резиденттерге тәжірибе 

тағылымдама ұйымдастырылады. 

Кафедрада 7 магистрант, 1 докторант даярланды. 

Қазіргі таңда магистратурада Қалиева Жанар 

Кабдуловна оқып жатыр және қорғауға дайындалуда, 

сонымен қатар, Қыстаубаева А.С. докторлық 

диссертациясын қорғауда.  

Барлық оқытушылар базаларында клиникалық 

жүктемені орындайды.  

Білім алушылардың ғылыми тәжірибелік 

жұмыстары: интерндер және резиденттер жыл сайын баяндамаларымен университетте 

халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысады. Интерндер 
Кобдикова М., Кумарова Н., Жакупаева М., Амангельдина Н. «Макросомия 

предикторлары» тақырыбымен Санкт-Петербург қаласында «Мечниковские чтения 2017» 

90-шы халықаралық студенттік ғылыми тәжірибелік конференциясында баяндама оқыды; 

Kystaubaeva A.S., Kaliyeva Zh.K., Sharipova M.G., Sadykova M.M. Ташкент қаласында 

Young Scientist Day Topical Issues In Medicine Materials of The 6th scientific-practical 

Conference в г. Ташкент на тему «Changes of Fundal Height Growth Rate of the Uterus During 

Pregnancy Depending on Pregnant Body Bass Index» тақырыбымен баяндама жасады.  

Профессорлық-оқытушылық құрам оқу-әдістемелік нұсқаулар, монографиялар 

шығарды: Маусымбаева Н.Б., Танышева Г.А. «Дисменорея», «Пубертатты кезеңдегі 

дисфункционалды жатырдан қан кету (ювенильды жатырдан қан кету-ЮЖКК)», 

Құрманғалиева Д.А. «Жатыр мойны патологиясы». Сонымен қатар, медицинаның әртүрлі 

тақырыбына жүйелі түрде тезис, мақалалар жазылады.  

Кафедра дәрігерлердің және орта медициналық қызметкерлердің біліктілігін арттыру 

циклдарын өткізеді. Германиядан Hans Gerd Meerpohl – МDмен халықаралық қызметтестік 

жүргізіледі. Meerpohl-мен екі оқу жүргізілді: 2016 ж. қыркүйекте «Гинекологияның 
таңдаулы сұрақтары». 2017 ж. қыркүйекте «Жатыр мойын патологиясы және 

кольпоскопия». Молдовадан келген профессор Ион Болаган 2017  ж. «Эффективті 

антенаталды күтім» тақырыбында резиденттерге оқыту жүргізді.  

2015-2016 оқу жылының рейтингісінің қорытындысы бойынша Танышева Г.А. «Үздік 

кафедра меңгерушісі» номинациясы бойынша бірінші орынды иеленді. Кафедрада 4 

оқытушы ҚР ДСМ «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» төс белгісімен марапатталды: 

Құрманғалиева Д.А., Маусымбаева Н.Б., Танышева Г.А. және Желпакова М.С. 

 

КАФЕДРА ИНТЕРНАТУРЫ ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ 

Кафедра была организована 1 сентября 2011 года для подготовки интернов акушер-

гинекологов. Базами кафедры в г. Семей являются Перинатальный Центр г. Семей, 2-ой 

Акушерия және гинекология бойынша 
интернатура кафедрасының ұжымы 
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корпус Перинатального центра, ЛУ «Жамиля», городская больница № 2 и все ПМСП г. 

Семей. По г. Усть-Каменогорск клиническими базами являются - ЦМиР, гинекологические 

отделения 1-ой и 4-ой городских больниц и областной больницы. В учебном процессе 

активно используются лечебно-диагностические кабинеты лечебных учреждений. 

Коллектив состоит из 11 преподавателей и 2 лаборантов. Танышева Гульяш 

Алтынгазиновна - заведующая кафедрой, к.м.н., врач высшей категории, независимый 

эксперт по специальности. Желпакова Марияш Серекбаевна - завуч кафедры по 

резидентуре, доцент, врач высшей категории. Кинаятова Шолпан Кайратовна - завуч 

кафедры по интернатуре, м.м.н., врач первой категории. Маусымбаева Назира Булатовна - 
ассистент, к.м.н., врач высшей категории. Курмангалиева Долорес Айсановна - доцент 

кафедры, врач высшей категории. Абыкенова Лязат Аменовна - ассистент, врач высшей 

категории. Кыстаубаева Анар Сериковна – ассистент, м.м.н., врач высшей категории. 

Баширова Альмира Рашидовна - ассистент, врач высшей категории. Шамшина Баян 

Алпысбаевна - ассистент, врач высшей категории. Антюфриев Алексей Николаевич - 

ассистент, врач высшей категории. Куркумбаев Серикбол Урумбасарович - ассистент, врач 

высшей категории. Баисбаева Асель Ердосовна, Бекетова Гаухар Нургалиевна – 

лаборанты. 

На базах кафедры имеются учебные комнаты, мини-УКЦ класс. На практических 

занятиях используются эндовидеохирургический тренажер LapSim для гинекологических 

операций, муляжи для отработки биомеханизма родов «Noel», муляж вакуум-экстрактора и 

другие оснащения. На кафедре имеется, предусмотренные положениями о высшей школе, 

УМКД, МОП. Имеются календарные и тематические планы практических занятий, СРИ и 

СРР. Имеются словари медицинских терминов, применяемых в акушерстве и гинекологии, 
изданные силами сотрудников кафедры, банк тестовых заданий по акушерству и 

гинекологии. Тестовые задания используются для текущего, промежуточного, итогового 

контроля уровня знаний интернов и резидентов. По расписанию интерны под контролем 

преподавателя осваивают практические навыки в УКЦ согласно плана ОСКЭ с ведением 

журнала по оценке освоения навыка.  

В 2014-2015 уч. годы впервые на кафедре начата подготовка резидентов акушеров-

гинекологов. Подготовка резидентов проводится в г.г. Семей и Усть-Каменогорск. В 2016 

году кафедра успешно прошла специализированную аккредитацию по специальности 

резидентуры «Акушерство и гинекология, в том числе детская». 
В 2017 г. был 1-ый выпуск резидентов кафедры, всего было 14 выпускников. Все 

выпускники успешно трудоустроены по лечебным учреждениям родовспоможения ВКО, 2 

резидента работают в ГМУ г. Семей. Ведется подготовка резидентов в тесном 

сотрудничестве с организациями УЗ ВКО, организовываются стажировки по месту 

трудоустройства и производственной необходимости ЦРБ  во время обучения. 

На кафедре подготовлены 7 магистрантов, 1 докторант. В настоящее время обучается 
и готовится к защите магистрант Калиева Жанар Кабдулловна, к защите докторской 

диссертации ассистент кафедры Кыстаубаева А.С. 

Все ППС выполняют клиническую нагрузку на базах. 

Научно-исследовательская работа обучающихся: интерны и резиденты ежегодно 

выступают с докладами на международных студенческих научно-практических 

конференциях в ГМУ г. Семей, так и за ее пределами, в России, Азербайджане. Интерны 

Кобдикова М., Кумарова Н., Жакупаева М., Амангельдина Н. выступали с докладами на 

тему «Предикторы макросомии» на 90-ой международной студенческой научно-

практической конференции; Kystaubaeva A.S., Kaliyeva Zh.K., Sharipova M.G., Sadykova 

M.M. выступали на конференции Young Scientist Day Topical Issues In Medicine Materials of 
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The 6th scientific-practical Conference в г. Ташкент на тему «Changes of Fundal Height Growth 

Rate of the Uterus During Pregnancy Depending on Pregnant Body Bass Index». 

Были выпущены учебно-методические пособия и монографии ППС: Маусымбаева 

Н.Б., Танышева Г.А. «Дисменорея», «Пубертатты кезеңдегі дисфункционалды жатырдан 

қан кету (ювенильды жатырдан қан кету-ЮЖКК)», Курмангалиева Д.А. «Патология шейки 

матки». На кафедре проводится постоянно научно-исследовательская работа, с 

публикацией результатов исследования в различных научных журналах в РК и за его 

пределами. 

Кафедра проводит выездные циклы, циклы повышения квалификации врачей и 
средних медицинских работников. Ведется работа по Международному сотрудничеству. В 

течении 2-х лет ежегодно был с визитом профессор Hans Gerd Meerpohl – МD из 

Германии, проводил мастер-класс в сентябре 2016 г. на тему «Избранные вопросы 

акушерства и гинекологии» и в сентябре 2017 г. на тему «Практическая кольпоскопия». 

Профессор Ион Бологан из Молдовы в мае 2017  г. провел обучение резидентов на тему 

«Эффективный антенатальный уход».  

Танышева Г.А. по итогам рейтинга 2015-2016 уч. год заняла первое место в 

номинации «Лучший заведующий кафедрой». На кафедре 4 преподавателя имеют награды 

МЗ РК «Денсаулық сақтау ісінің үздігі»: Курмангалиева Д.А., Маусымбаева Н.Б., 

Танышева Г.А. и Желпакова М.С. 

 

INTERNSHIP DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 

The departentwas organized on September 1, 2011 for the training of obstetrician-

gynecologists interns. Bases of  department in Semey are perinatal center in Semey,  2nd pavilion 
of the Perinatal center, LA "Zhamilya", the city hospital №2 and all of the PHC in Semey. 

According to the city of Ust-Kamenogorsk, the clinical bases are - MaCC, gynecological 

departments of the 1st and 4th city hospitaland  regional hospital. During educational process 

actively uses therapeutic and diagnostic rooms of medical institutions. 

The collective consists of 11 teachers and 2 laboratory assistants. Tanysheva Gulyash 

Altyngazinovna - head of the department, Ph.D., doctor of the highest category, an independent 

expert in the specialty. Zhelpakova Marisha Serekbaevna - head of the department for residency, 

associate professor, doctor of the highest category. Kinayatova Sholpan Kairatovna - head of the 

department for internships, MD, doctor of the first category. Mausymbaeva Nazira Boulatovna - 

assistant, cms, doctor of the highest category. Kurmangaliyeva Dolores Aisanovna - associate 

professor of the department, doctor of the highest category. Abykenova Lyatsat Amenovna is an 

assistant, a doctor of the highest category. Kistaubaeva Anar Serikovna is an assistant, MDM, a 

doctor of the highest category. Bashirova Almira Rashidovna is an assistant, a doctor of the 

highest category. Shamshina Bayan Alpysbaevna - assistant, doctor of the highest category. 

Alexey Nikolaevich Antyurfiev - assistant, doctor of the highest category. Kurkumbayev Serikbol 
Urumbasarovich- assistant, doctor of the highest category. Baisbaeva Assel Erdosovna, Beketova 

Gaukhar Nurgalievna-laboratory assistants. 

On the bases of the department there are study rooms, mini ECC class. Practical exercises 

use LapSimendovideosurgical simulator for gynecological operations, models for working out the 

biomechanism of "Noel" genera, a model of vacuum extractor and other equipment. There are 

chairs foreseen in the department, stipulated by the regulations on higher education, the EMCD, 

and the MEP. There are calendar and thematic plans for practical training, IIW and IWR. There 

are dictionaries of medical terms used in obstetrics and gynecology, published by the staff of the 

department, the bank of test tasks for obstetrics and gynecology. Test tasks are used for the 

current, intermediate, final control of the level of knowledge of interns and residents. According 

to the schedule, the interns under the supervision of the teacher master practical skills in the 
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OSCE by ECC with the maintenance of a journal on the evaluation of skill development by 

stations. 

In 2014-2015 academic year for the first time at the department the preparation of residents 

of obstetrician-gynecologists was begun. The residents are trained in Semey and Ust-

Kamenogorsk. In 2016, the department successfully passed specialized accreditation in the 

specialty of residency. 

In 2017 there was the first issue of residents of the department. The number of graduates - 

14 residents of obstetrician-gynecologists. All graduates are successfully employed by medical 

institutions of obstetrics of the East Kazakhstan area, 2 residents work in the State Medical 
University of Semey. In the preparation of residents, internship practice is organized at the place 

of employment in the second year of training during the "obstetrics and gynecology outpatient -

polyclinic -2" discipline. 

There are 7 undergraduates and 1 doctoral student at the department. At present, 

KalievaZhanarKabdulovna, a master student, is studying and preparing for the defense, and 

Kуstaubaeva A.S is defending her doctoral dissertation. 

All TPC perform clinical load on the bases. 

The research work of the students: interns and residents annually make presentations at the 

international student scientific and practical conference within the university, interns Kobdikova 

M., Kumarova N., Zhakupaeva M., Amangeldina N. delivered reports on the topic "Macrocosmic 

predictors" for 90 International Student Scientific and Practical Conference "Mechnikov 

Readings 2017" in St. Petersburg; Kystaubaeva A.S., Kaliyeva Zh.K., Sharipova M.G., Sadykova 

M.M. Young Scientist Day Topical Issues In Medicine Materials of The 6th scientific-practical 

Conference в г. Ташкент на тему «Changes of Fundal Height Growth Rate of the Uterus During 
Pregnancy Depending on Pregnant Body Bass Index».  

Teaching aids and monographs were published: Mausymbayeva N.B., Tanysheva G.A. 

"Dysmenorrhea", "Bleeding from a dysfunctional umbilical (juvenile uterine bleeding-RBD)", 

Kurmangalieva D.A. "Pathology of the female."Also systematically written abstracts, articles, 

including with impact factor, on various topical topics of medicine. 

The chair conducts outreach cycles, cycles of RT physicians and average medical workers. 

There are international cooperation with Hans Gerd Meerpohl - MD from Germany. Two training 

sessions were held with Meerpohl in September 2016 on the topic "Selected issues of 

gynecology" and in September 2017. "Pathology of the cervix and colposcopy". Professor Ion 

Bologan from Moldova in May 2017 conducted training of residents on the topic "Effective 

antenatal care". 

Tanysheva G.A. according to the results of the rating 2015-2016 academic year, took first 

place in the category "Best Head of the Department." At the department 4 teachers were awarded 

the Minister of Health with a breastplate "Excellence in Public Health": Kurmangaliyeva D.A, 

Mausymbaeva N.B, Tanysheva G.A. and Zhelpakova M.S 
 

ЖЕДЕЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ КАФЕДРАСЫ 

Жедел медициналық көмек көрсету кафедрасы 2017 ж. тамызда құрылған. 

Кафедраның оқу базасы: Семей қ. ОГ және ЖМКА. Кафедрада оқылатын барлық пәндер 

типтік оқу бағдарламасымен қамтылған. Интернатура және бакалавриат студенттеріне 

арналған әдістемелік әзірлемелер және ұсыныстар (тәжірибелік сабақтар мен СӨЖ). 

Кафедра жұмыстық бағдарламасын стратегиялық серіктесі Сент-Луис университетінің 

бағдарламасына негізделіп жасаған. Кафедра қызметкерлері жедел медициналық көмек 

көрсету бойынша бакалавриат, резидентура және ҚР-да енгізіліп жатқан жаңа мамандық – 

қабылдау бөлімінің дәрігері – Emergency doctor, бойынша дәрігерлерді қайтадан дайындау 

мақсатында ОМКП құруға жұмыстық топтарда белсене қатысты. 
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Жедел көмек көрсету кафедрасының қызметкерлері ҚРДМ «ҚР жедел көмек көрсету 

ережелерін бекіту туралы» 450 бұйрығына сәйкес, өмірге қауіпті жағдайларда «BLS, PALS, 

ACLS, PHTLS» күттірмейтін көмек көрсету және триаж жүйесі бойынша медициналық 

қызметкерлердің біліктігін арттыру жұмыстарын жүргізеді. 
Шетелдік ғылыми-клиникалық ұйымдармен белсенді түрде 

бірге жұмыс істейді: Сент-Луис Университеті, Бозок Университеті 

(Турция). 

Қазіргі уақытта кафедрада 10 ассистент жұмыс истейді: 

м.ғ.д., профессор Дюсупов А.З., м.ғ.д. Дюсупов А.А., Батенова 
Г.Б, м.ғ.к. Токбулатова М.О., м.ғ.к. Акимжанова К.Д., медицина 

магистрі Букатов А.К., м.ғ.к. ассоциирленген профессор Пивина 

Л.М., м.ғ.к. Уразалина Ж.М., м.ғ.к., и.о. доцент Месова А.М., PhD 

Акимжанова А.К., м.ғ.к. Козыкенов А.А., аға лаборант 

Альмисаева А.А., лаборант Шорабаева Ж.М. 

Кафедра меңгеушісі – м.ғ.д Дюсупов А.А. 209 аса 

жарияланған ғылыми жұмыстары бар, сосың ішінде 17-сі 

өнертабыс және 32-сі ұтымды ұсыныстар. 

М.ғ.д, профессор, Дюсупова А.З. жетістіктері -марапатталды: ДМ және Қазақ СРО 

медициналық қызметкерлерінің республикалық комитетінің құрмет грамотасы (1976; 1977; 

1978); «КСРО өнертапқышы» белгісімен марапатталған (1983); Қазақ Республикалық 

Кеңесінің БӨРҚ құрмет грамотасы (1989); Қаз.СРО ДМ құрмет грамотасы (1989; 1992). ҚР 

халқының  денсаулығын қорғау мәселесі бойынша ерекше еңбегі үшін- «ҚРның денсаулық 

сақтау ісінің үздігі» төс белгісімен (2002), Ресей мен Қазақстан арасындағы денсаулық 
сақтау саласындағы достық пен ынтымақтастыққа 

үлкен үлес қосқаны үшін РФ Ұлттық комитетінің 

қоғамдық марапаты РФ Н.И.Пирогов орденімен 

марапатталды(2008 ж.). ҚР ҰҒА корреспондент 

мүшесі(2009). 

М.ғ.к., ассоциирленген профессор Пивиной Л.М. 

жетістіктері - «Еңбек сіңірген ғылым және білім 

қайраткері», Ресей Естествознания академиясының 

шешімі. 2оқу-әдістемелік құралдар шығарған: 

«Pulmonology», «Ғылыми зерттеулердің 

менеджменті». ҚРДМ шешімімен 2015ж ҚР медициналық ЖООның үздік оқытушысы деп 

танылды. Барлығы 146, шығарылымда, құзіретті органдармен ұсынылатындар 52,Томсон 

Рейтер компаниясының ақпараттық базасы мәліметтері бойынша ғылыми журналдарда 

нөлдік емес импакт фактор 5, Скопус немесе Jstore базасының журналдарында 6, 

шығармашылық еңбектер 8, (методикалык әдістемелер мен методикалық ұсыныстар). 
 

КАФЕДРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Кафедра скорой медицинской помощи была организована в августе 2017г. 

Учебными базами кафедры являются: УГ г.Cемей и БСПМ. Все дисциплины, которые 

преподаются на кафедре, обеспечены типовыми учебными программами. Методическими 

разработками и рекомендациями для студентов бакалавриата и интернатуры (практические 

занятия и СРС). 

Кафедрой была разработана рабочая программа на основании программыстратегичес- 

кого партнера Сент-Луис Университет. Сотрудники кафедры активно участвовали в рабочей 

группе по созданию УМКД по скорой медицинской помощи для бакалавриата, резидентуры 

Жедел медициналық көмек 

көрсету кафедрасының 
меңгерушісі, м.ғ.д.  

А.А. Дюсюпов  

Жедел медициналық көмек көрсету 

кафедрасының ұжымы 
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и переподготовки врачей новой специальности, вводимой в РК, врач приемного покоя – 

Emergencydoctor. 

Сотрудники кафедры скорой медицинской помощипроводят повышение квалификации 

медицинским работникам по триаж системе и оказания неотложной помощи при 

жизнеугрожающих состояниях «BLS,PALS, ACLS, PHTLS», согласно приказу 450 МЗРК от 

03.07.2017 «Об утверждении Правил оказания скорой медицинской помощи в РК» 
Активно сотрудничают с зарубежными научно-клиническими организациями: Сент-

Луис Университет, Университет Бозок (Турция). 

В настоящее время на кафедре работает 11 ассистентов:д.м.н., профессор Дюсупов 
А.З., д.м.н. Дюсупов А.А., Батенова Г.Б., к.м.н. Токбулатова М.О., магистр медицины 

Букатов А.К., к.м.н. Акимжанов К.Д., к.м.н. ассоциированный профессор Пивина Л.М., 

к.м.н. Уразалина Ж.М., к.м.н., и.о. доцента Месова А.М., PhD Акимжанова А.К., к.м.н. 

Козыкенов А.А., ст.лаборант Альмисаева А.А., лаборант Шорабаева Ж.М. 

Заведующий кафедрой- д.м.н. Дюсупов А.А. Имеет более 209 опубликованных 

научных работ, в том числе 17 изобретений и 32 рационализаторских предложений. 

Достижения д.м.н, профессора, Дюсупова А.З.-награжден: почетными грамотами МЗ и 

Республиканского комитета медработников Казахской ССР (1976; 1977; 1978); награжден 

значком «Изобретатель СССР» (1983); Почетной грамотой Казахского Республиканского 

Совета ВОИР (1989); Почетными грамотами МЗ Каз.ССР (1989; 1992). За особые заслуги в 

деле охраны здоровья населения РК – Нагрудным значком «Отличник здравоохранения РК» 

(2002), за заслуги и большой личный вклад в укрепление дружбы, сотрудничества в области 

медицины и здравоохранения между Россией и Казахстаном награжден Национальным 

комитетом общественных наград РФ орденом Н.И. Пирогова Российской Федерации (2008 
г.). Член корреспондент НАЕН РК (2009). 

Достижения к.м.н., ассоциированного профессора Пивиной Л.М.- «Заслуженный 

работник науки и образования», решение президиума Российской Академии 

Естествознания. Выпустила 2 учебно-методических пособия: “Pulmonology”, «Менеджмент 

научных исследований. В 2015 году решением МЗ РК признана лучшим преподавателем 

медицинских ВУЗов РК. Всего 146, в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом 

52, в научных журналах, имеющих по данным информационной базы компании Томсон 

Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) ненулевой импакт-фактор 5, в журналах из базы 

Скопус или Jstore 6, творческих трудов 8 (методических пособий и методических 

рекомендаций). 

 

EMERGENCY DEPARTMENT  

Emergency Department was established in August 2017. University’s Hospital and 

Emergency Hospital are training sites of the Department. There are subject curriculums, 

methodical developments and recommendations for students and interns. 
The department developed syllabuses based on the program of Saint Louis University. Staff 

of the department took an active part in making of emergency medicine teaching materials for 

students, residents and retraining program of emergency doctors. 

Staff of department hold advanced training courses for health professionals on 3H, 

BLS,PALS, ACLS and PHTLS. The department works closely with Saint Louis University 

(USA) and Bozok University (Turkey). 

There are 11 assistants at the department: Dr.Habil. A.Z. Dyussupov, Dr.Habil. A.A. 

Dyussupov, G.B. Batenova, Candidate of Medical Sciences M.O. Tokbulatova, A.K. Bukatov, 

Candidate of Medical Sciences K.D. Akimzhanov, Candidate of Medical Sciences, Associated 

Provessor L.M. Pivina, Candidate of Medical Sciences Z.M. Urazalina, Candidate of Medical 

Sciences, Acting Assistant Professor A.M. Mesova, PhD A.K. Akimzhanova, Candidate of 
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Medical SciencesA.A. Kozykenov, Senior laboratory assistantA.A. Almisayeva, Laboratory 

assistant Z.M. Shorabayeva. 

Doctor Habilitated A.A. Dyussupov is the head of the department. He is an author of over 

209 scientific papers, including 17 inventions and 32 rationalization proposals.  

Doctor Habilitated, Professor A.Z. Dyussupov was awarded: Diploma of the Ministry of 

Health and Republican Committee of Health Professionals of Kazakh SSR (1976; 1977; 1978), 

badge “Inventor of USSR” (1983), Diploma of Kazakh Republican Council of AUSIR (1989); 

Diploma of the Ministry of Health of KazSSR (1989; 1992), “Excellent Worker of Healthcare” 

(for special services in the field of population health protection, 2002), N.I. Pirogov order of the 
Russian Federation by the National Committee for Public awards (for the great contribution to the 

strengthening of friendship and cooperation between Russia and Kazakhstan in the field of 

medicine and health, 2008). He is Corresponding Member of Kazakhstan Academy of Sciences 

(2009). 

By the decision of Presidium of Russian Academy of Natural History, Associated Professor 

L.M. Pivina was awarded the title “Honored Worker of Science and Education”. She is an author 

of 2 study guides “Pulmonology” and “Management of scientific researches”. In 2015, by the 

decision of MH RK, she was recognized best teacher of the medical university of RK. 

 

НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ ЖӘНЕ НАРКОЛОГИИ КАФЕДРАСЫ 

Неврология кафедрасы 1958 ж. құрылды. Бірінші бөлім меңгерушісі Пермь 

медициналық институтының түлегі, көптеген ғылыми жұмыстардың авторы, ми 

қанайналымы бұзылыстары кезіндегі терморегуляцияның рефлекторлы механизмдерін 

оқыту бағытын устанған Дмитриев Игорь Александрович (1958-63 гг.) болды.  
1963-78жж. кафедраны Высоцкий Геннадий Яковлевич басқарды. Оның көпжылдық 

ғылыми жұмысының нәтижесі «Әртүрлі деңгейдегі нерв жүйесінің зақымдануы кезіндегі 

терідегі вегетативті-трофикалық өзгерістер» тақырыбында дәрігерлік диссертация қорғады 

және «Жүйелі және ошақты склеродермия» монографиясы жарыққа шықты.  

1978-80 жж. кафедраны Ұлы Отан Соғысына қатысқан 

профессор Загоровский Евгений Петрович басқарды, ол 

вегетативті нерв жүйесінің висцеро-рефректорлық 

аурулардың алдын-алу, емдеу, патогенезін сипаттады.  

1980-92 жж. кафедраны медицина ғылымдарының 

докторы профессор Корин Марк Михайлович басқарды. 1971 

ж. «Шашыранды склероздың эпидемиологиясы, клиникасы, 

патогенезін клинико-экспериментальды оқу» баға жетпес 

ғылыми жұмысын Дүниежүзілік неврологиялық ғылымға 

енгізді. 

1992-94 жж. кафедраны медицина ғылымдарының 
докторы Брыжахин Геннадий Григорьевич басқарды. Көп 

жылдар бойы Геннадий Григорьевич біздің ЖОО оқу 

жұмысы бойынша проректоры болды (1981-94 гг.). Оның 

ғылыми зерттеулері церебральді гемодинамикаға сәулелі 

аурулардың әсер етуін, вегетативті және перифериялық нерв жүйесінің патологияларын, 

неробруцеллездің патогенезі және клиникалық көріністерін оқыту негізінде болды.  

Доцент Иванов Лев Анатольевич, 1994 ж. кафедраны басқара отырып, Шығыс 

Қазақстанға нейрохирургиялық қызметті қалыптастырып, ұйымдастырды. Омыртқалық 

нерв және алдыңғы сатылы бұлшықеттер синдромын хирургиялық емдеу әдістерін енгізді 

және сол бойынша олар автормен бірге жұмыстар жүргізілді. 

Неврология, психиатрия және 

наркология кафедрасының меңгерушісі 

Хайбуллин Т.Н. 



 

224 
 

1994 ж. кафедраны медицина ғылымдарының докторы Хайбуллин Талгат 

Нурмуханович басқарды, ол 2007 жылы «Шығыс Қазақстан тұрғындары арасындағы ми 

инсульты кезіндегі соматикалық патологиялар және негізгі қауіп факторларының этникалық 

мен клинико-эпидемиология-лық ерекшеліктері» тақырыбында дәрігерлік диссертация 

қорғады. Автордың 200 ден астам ғылыми және оқу-әдістемелік зерттеулер, 6 монография, 4 

шығарылымдары бар. Аймағымыздың емдеу мекемелерінде және университеттік 

госпитальда үлкен консультативтік жұмыс өткізеді. Доктарантарды, магистранттарды, 

резиденттарды және дәрігерлерді дамыту және оларды оқыту жұмыстарынмен айналысады.  

1991жылдан бастапневрология кафедрасында доцент Каймак Татьяна Владимировна 
жұмыс істейді. 1990жылы «Миастения ағымына және нерв-бұлшықеттік өткізгіштікке 

тимустың пептидтік фракциясының әсер етуі» тақырыбында кандидаттық диссертация 

қорғады. Автордың 160 тан астам ғылыми және оқу әдістемелік жұмыстары, 6 

монографиясы бар. Кеңес беру және ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысады, көп 

жылдар бойы студенттік ғылыми кружоктарды басқарады. Студенттердің көбі университет 

ішілік және халықаралық конференцияларға қатысып, дипломдармен марапатталған.  

Содан басқа, әр түрлі жылдары неврология кафедрасында д.м.н. Кипервас И.П., 

доценттер Равинская А.Ф., Лобко В.С., Бисембин У.И., ассистенттер Кужахметова Ж.И., 

Рыбаков Г.Ф., Урих Э.А., Сабырбаева Н.Т., Кабенова С.С., Сапорова Р.Б., Орынханова 

К.Р., Муравьева Н.О., Куркумбаева С.Т., Оспанов Б.Т., Тусупбекова А.К., Калиева А.К., 

Мансуров Р.Г., Турлина Н.Т, Ишмухаметов Р.Ш., Бактыбаева Р.Ж., Дюсембаева Г.А., 

Мадрахимов Б.А., Хамитова А.Т., лаборанттар Глиненко С.Н., Кобзева Л.А. жұмыс 

істеген.  

Қазіргі кезде кафедрада кафедра меңгерушісі  д.м.н. Хайбуллин Т.Н., доцент Каймак 
Т.В., ассистенттер Бикбаев Р.М., Брыжахин Д.П., Кириллова Е.В., Мусина Ш.Е., Кунафина 

Д.Р., Енсибаева Ш.Д., лаборант  Бейлханова Г. жұмыс істейді. 

Жалпы медицина, стоматология факультеті бакалаврларына, «ЖТД», «Педиатрия» 

мамандықтары бойынша интерндарға, ал 2014 жылдан бастап - «Невропатология, соның 

ішінде балар неврологиясы» мамнадығы бойынша резиденттерге сабақ жүргізіледі.Сабақ 

дисциплинасы – неврология негіздері, балалар неврологиясы, нейрореабилитация, 

неврологиядағы функциональды диагностика, нейрохирургия. Кафедрадағы негізгі 

ғылыми бағыт диагностикадағы жаңа әдістерді дайындау, цереброваскулярлы патологиясы 

бар науқастарды реабилитациялау және емдеу, сонымен қатар  перифериялық нерв жүйесі 

ауруларын оқу, нерв-бұлшықет ауруларын, шашыранды склероз және және басқа нерв 

жүйесінің демиелинизирлеуші ауруларын оқу. 

Қызметкерлердің ғылыми зерттеулерінің 

нәтижелері әрдайым региональды және 

халықаралық ғылыми –практикалық және оқу-

методикалық конференцияларда баяндалып 
отырады. Соңғы үш жылда кафедра 

қызметкерлерінің 50 астам баспа жұмыстары, 1 

докторлық және 2 магистрлік диссертация 

қорғалды.  

Кафедра Ресей ғалымдарымен қызметкерлік 

байланыста. Проф. Вебер және проф. Фишманмен 

(Великий Новгород) 4 бірлескен монографиясы жарыққа енді. «Наука и здравоохранение» 

журналында (проф. Фишман Б.Б., Великий Новгород; проф. Ковальчук В.В., Санкт-

Петербург; проф. Куликов В.Е., Ульяновск) авторларымен 7 басылым және «Вестник 

Новгородского Государственного университета» журналында 1 басылым (проф. Фишман, 

проф. Куликов В.Е.) жарыққа шықты. ХІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

Неврология, психиатрия және наркология 

кафедрасының ұжымы 
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«Экология, Радиация, Денсаулық» тақырыбында профессор Ковальчук В.В. (Санкт-

Петербург) бірге Семей және Өскемен қалаларында резиденттерге, неврологтарға, жалпы 

тәжірибелік дәрігер және орта медицина қызметкерлеріне арналған мастер- класс: «Жизнь 

после инсульта, или путь к восстановлению» (2015 ж.) өтті. Кафедрамен қызметтік –

серіктестік кезінде проф. Ковальчук В.В. «Реабилитация больных мозговым инсультом» 

тақырыбында Шығыс-Қазақстан облысындағы резидент-неврологтарға, невролог-

дәрігерлерге, реабилитолог дәрігерлерге, ЖТД және орта медицина қызметкерлеріне 

апталық семинар жүргізді.  

Көп жылдар бойы кафедра ҚР неропатолог-дәрігерлер Ассоциациясы құрамына 
енетін невропатологтар Қауымдастықтығының аймақтық бөлімшесі ұйымында алдағы 

орында. 

Кафедра құрылғалы бері тәжірибелі денсаулық сақтауға көмек көрсету бойынша, 

инсульт науқастарға көмекті ұйымдастыружөнінде үлкен жұмыстар атқарылды. Соңғы 

жылдары «Инсульттің алғашқы белгілері және қауіп факторары жөнінде тұрғындарды 

ақпараттандыру» жоба жүргізілуде. Бұл жобада кафедра қызметкерлерінен басқа 

Университет студенттері де ат салысуда. Кафедра қызметкерлері Университет 

госпитальінде және одан тыс емдік және кеңес беру жұмыстарын атқарады. Резидентура, 

клиникалық ординатура және интернатура арқылы көптеген квалификацияланған дәрігер 

невропатологтар дайындалды. Кафедра базасында қаладағы және жақын аймақтардағы 

емдік ұйымдарының тәжірибелік дәрігерлері тұрақты түрде мамандандырылудан өтеді.  

Неврология кафедрасының түлектері Қазақстанның көптеген қалаларында жақын 

және алыс орналасқан шет елдерде үздіксіз дәрежелерін жоғарлата отырып, табысты 

жұмыс атқаруда. Солардың ішінде неврология бөлімшесінің меңгерушілері, бірінші және 
жоғары категориялы дәрігерлер, медицина ғылымдарының докторлары мен кандидаттары 

бар.  

Психиатрия кафедрасы СММИ 1956 жылы психоневрологиялық диспансері негізінде 

құрылған. Екі жыл бойы кафедраны доцент Ластовецкий В.В. басқарды және бір ассистент 

Кузнецов А.И. жұмыс атқарды.1959-1961 жылдары кафедра меңгерушісінің міндеттерін 

Кузнецов А.И. атқарды. 1961-1975 жылдары кафедраның меңгерушісі профессор Грудев 

Филипп Иосифович болды. Сол кезден бері 1 докторлық және 4 кандидаттық диссертация 

қорғалды. 

1975-1981 жылдары кафедраның меңгерушісі қызметін доцент 

Кадыков Виктор Павлович атқарды. 1981-2001 жылдары СММИ 

психиатрия кафедрасын меңгерушісі қызметін профессор, медицина 

ғылымдарының докторы Степанов Алексей Федорович атқарды. 

А.Ф.Степановтын жетекшілігімен 1993 жылы аспирант Владимиров 

Б.С кандидаттық диссертациясын қорғады. Қысқа уақыт аралығында 

психиатрия курсынын меңгерушісі қызметін доцент Бурнашов В.С, 
содан кеиін ассистент Владимиров Б.С. атқарды. Әр жылдары 

кафедрада қызмет жасағандар: доцент Эм В. Д., ассистенттер 

Аширбаева А.К., Белихина Т.Б., Канапин Т.Б., Жаныбеков С.Д., 

Шаймарданов Е.К., Брыжахина Ж.Д. 

2003 жылдан бастап психиатрия курсына жауапты медицина ғылымдарының 

кандидаты Оспанова Наргуль Наримановна болып келе жатыр. Қазіргі кезде мед. ғыл. 

канд. Сарсембина Ж.Д., PhD Молдагалиев Т.М., медицина магистрі Алтыбаева Г.К., 

ассистенттер, жоғары санатты дәрігерлер Алмагамбетова А.А., Бураханова Г.К., Докенова 

С.В. курста жұмыс істейді, 2017 жылы психиатриядан резидентураны бітірген соң 

Турарова А.К. және Кажыкенова Г.Т.жұмыс істейді.   

Оспанова Н.Н. 

м.ғ.к., дәрігер психиатр 



 

226 
 

Курста мына пәндер бойынша сабақ өткізіледі: Пациентке бағытталған күтім, 

Коммуникативті дағдылар, Психиатрия пәні бакалавриатқа және ЖТД интерндерге сабақ 

беріледі. Сонымен қатар, психиатриядан қайта даярлау курстары және біліктілікті арттыру 

циклдері іштей оқу түрі және қашықтықтан білім беру ісі жүргізілуде. Психикалық және 

наркологиялық аурулардың клиникасына, диагностикасына және емдеудің өзекті 

мәселелеріне байланысты клиникалық конференциялар және психиатрлар мен 

наркологтардың қауымдастық отырыстары үнемі  өткізіліп тұрады.  

Кафедраның жетекшілігімен «Семей ММУ 1 курс студенттерінің суицидтік қауіп 

факторлары және оның алдын алу» атты жақсарту жобасы бойынша унемі жұмыс 
жүргізіліп тұрады Психиатрия және Балалар психиатриясы мамандығы бойынша 

резидентурада оқыту үшін лицензия және аккредиттеу алынды. 

2016 жылы визитинг-профессор Хартмут Бергер (Германия) резиденттерге семинар 

өткізу үшін шақыртылды. 

Психиатрия және балалар психиатриясы мамандығы бойынша 2 жыл қатарынан (2016 

ж., 2017 ж.) резиденттер тәуелсіз емтиханды сәтті тапсырып және резиденттерді жұмыспен 

қамту 100% орындалуда. 

Жапонияның Гунма қаласының профессоры Кен Иноемен серіктестік байланыс 

орнатылып, бірнеше мақала жарық көрді. Соңғы жылдары жарық көрген басылымдар:  

Психиатрия, медициналық психология, психотерапиядан терминологиялық сөздік 

қазақ тілінде, Орысша-қазақша-ағылшынша тілашар, кестедегі Психиатрия қазақ тілінде 

шықты. 

Оспанова Н.Н. және Сарсембина Ж.Д. ҚР ДС жобасы «Медициналық қызметкерлер 

арасындағы медициналық этика және коммуникативті дағдылар бағдарламасын дайындау 
және енгізу» бойынша жұмыс топтарының құрамында жұмыс жасады. «Коммуникативті 

дағдылардың Эксперт-тренері» бағдарламасы бойынша ЖОО-ның профессорлық-

оқытушылық құрамы арасынан эксперт-тренерлар дайындады.  

Оспанова Наргүл Нариманқызы 1982 жылы СММИ-ді бітіріп, дәрігер-психиатр болып 

жұмыс істеген. 1986-1988 жылдары Мәскеуде В.П. Сербский атындағы жалпы және сот 

психиатриялық ғылыми-зерттеу институтының клиникалық ординатурасында және 

аспирантурасында оқыды. 1992 жылы кандидаттық диссертациясын қорғады. 1993 жылдан 

осы уақытқа дейін Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінде жұмыс істейді. 

 

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ, ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ 

Кафедра неврологии сформирована в 1958 г. Первым заведующим стал Дмитриев 

Игорь Александрович, выпускник Пермского медицинского института (1958-63 гг.), автор 

многих научных работ, основным направлением которых являлось изучение рефлекторных 

механизмов терморегуляции при нарушениях мозгового кровообращения.  

В 1963-78 гг. кафедрой заведовал Высоцкий Геннадий Яковлевич. Результатом его 
многолетней научной работы явилась защита докторской диссертации «Вегетативно-

трофические изменения кожи при поражении нервной системы на различных уровнях» и 

выход в свет монографии «Системная и очаговая склеродермия». 

В 1978-80 гг. кафедру возглавлял участник Великой Отечественной войны, профессор 

Загоровский Евгений Петрович, описавший патогенез, лечение и профилактику висцеро-

рефлекторных заболеваний вегетативной нервной системы. 

В 1980-92 гг. кафедрой руководил д.м.н., профессор Корин Марк Михайлович. Он 

внес неоценимый вклад в мировую неврологическую науку, опубликовав в 1971 г. 

научную работу «Клинико-экспериментальное изучение патогенеза, клиники и 

эпидемиологии рассеянного склероза».  
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В 1992-94 гг. заведующим кафедрой был д.м.н., профессор Брыжахин Геннадий 

Григорьевич. Многие годы Геннадий Григорьевич являлся проректором по учебной работе 

нашего ВУЗа (1981-94 гг.). Его научные исследования посвящены изучению влияния лучевой 

болезни на церебральную гемодинамику, патологии вегетативной и периферической нервной 

системы, патогенезу и клиническим проявлениям нейробруцеллеза.  

Доцент Иванов Лев Анатольевич, возглавлявший кафедру в 1994 г., внес неоценимый 

вклад в организацию и становление нейрохирургической службы в Восточном Казахстане. 

Им и соавторами был разработаны и внедрены способы хирургического лечения 

синдромов позвоночного нерва и передней лестничной мышцы. 
С 1994 г. кафедру возглавляет д.м.н. Хайбуллин Талгат Нурмуханович, который в 

2007 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Клинико-эпидемиологические и 

этнические особенности основных факторов риска и соматической патологии при 

мозговом инсульте среди населения Восточного Казахстана». Автор более 200 научных и 

учебно-методических работ, 6 монографий, 4 изобретений. Проводит большую 

консультативную работу в университетском госпитале и в лечебных учреждениях региона. 

Ведет подготовку докторантов, магистрантов, резидентов и врачей на циклах 

переподготовки и усовершенствования. 

С 1991 г. на кафедре неврологии работает доцент Каймак Татьяна Владимировна. В 

1990г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Влияние пептидных фракций тимуса 

на состояние нервно-мышечной передачи и течение миастении». Автор более 160 научных 

и учебно-методических работ, 6 монографий. Проводит консультативную и научно-

исследовательскую работу, многие годы возглавляет студенческий научный кружок. 

Студенты неоднократно отмечались дипломами на внутриВУЗовских и международных 
конференциях. 

Кроме того, в разные годы на кафедре неврологии работали д.м.н. Кипервас И.П., 

доценты Равинская А.Ф., Лобко В.С., Бисембин У.И., ассистенты Кужахметова Ж.И., 

Рыбаков Г.Ф., Урих Э.А., Сабырбаева Н.Т., Кабенова С.С., Сапорова Р.Б., Орынханова 

К.Р., Муравьева Н.О., Куркумбаева С.Т., Оспанов Б.Т., Тусупбекова А.К., Калиева А.К., 

Мансуров Р.Г., Турлина Н.Т, Ишмухаметов Р.Ш., Бактыбаева Р.Ж., Дюсембаева Г.А., 

Мадрахимов Б.А., Хамитова А.Т., лаборанты Глиненко С.Н., Кобзева Л.А.  

В настоящее время на кафедре работают зав. кафедрой д.м.н. Хайбуллин Т.Н., доцент 

Каймак Т.В., ассистенты Бикбаев Р.М., Брыжахин Д.П., Кириллова Е.В., Мусина Ш.Е., 

Кунафина Д.Р., Енсибаева Ш.Д., лаборант Бейлханова Г.  

Занятия ведутся с бакалаврами на общемедицинском, стоматологическом факультетах, 

с интернами по специальностям «ВОП», «Педиатрия» а с 2014  г.- с резидентами по 

специальности «Невропатология, в том числе детская». Преподаваемые дисциплины – 

основы неврологии, детская неврология, нейрореабилитация, функциональная диагностика в 

неврологии, нейрохирургия. Основными научными направлениями кафедры являются 
разработка новых методов диагностики, лечения и реабилитации больных с 

цереброваскулярной патологией, а также изучение заболеваний периферической нервной 

системы, нервно-мышечных болезней, рассеянного склероза и других демиелинизирующих 

заболеваний Н.С. Результаты научных исследований сотрудников регулярно докладываются 

на региональных и международных научно-практических и учебно-методических 

конференциях. Только в течение последних трех лет сотрудниками кафедры опубликовано 

более 50 печатных работ, защищена 1 докторская и 2 магистерских диссертаций. 

Кафедра имеет партнерские связи с учеными России. Так, под редакцией член-корр. 

РАМН проф. Вебера и проф. Фишмана Б.Б. (Великий Новгород) опубликованы 4 

совместные монографии. В журнале «Наука и здравоохранение» опубликовано в 

соавторстве 7 статей (проф. Фишман Б.Б., Великий Новгород; проф. Ковальчук В.В., 
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Санкт-Петербург; проф. Куликов В.Е., Ульяновск) и 1 статья в журнале «Вестник 

Новгородского Государственного университета» (проф. Фишман, проф. Куликов В.Е.). В 

рамках XI Международной научно-практической конференции «Экология. Радиация. 

Здоровье» совместно с профессором Ковальчуком В.В. (Санкт-Петербург) в городах Семей 

и Усть-Каменогорск проведен обучающий мастер-класс для резидентов, неврологов, 

врачей общей практики и среднего медицинского персонала: «Жизнь после инсульта, или 

путь к восстановлению» (2015 г.). В рамках делового сотрудничества с кафедрой, проф. 

Ковальчук В.В. провел обучающий недельный семинар «Реабилитация больных мозговым 

инсультом» для резидентов-неврологов, врачей-неврологов, врачей-реабилитологов, ВОП 
и среднего медицинского персонала медицинских центров, поликлиник и стационаров 

Восточно-Казахстанского региона (2018 г.). 

В течение многих лет кафедра лидирует в организации и деятельности регионального 

отделения Общества невропатологов, входящего в Ассоциацию врачей-неврологов РК. 

За годы существования кафедры проведена огромная работа по оказанию помощи 

практическому здравоохранению по вопросам организации и совершенствования помощи 

больным мозговым инсультом. Последние годы ведется проект «Информированность 

населения о первых признаках и факторах риска инсульта». Кроме сотрудников кафедры в 

нем участвуют студенты ВУЗа. Сотрудники кафедры ведут большую лечебную и 

консультативную работу в университетском госпитале и за его пределами. Через 

резидентуру, клиническую ординатуру и интернатуру подготовлено большое количество 

квалифицированных врачей невропатологов. На ее базе регулярно проходят 

специализацию практические врачи лечебных учреждений города и ближайших регионов.  

Выпускники кафедры неврологии успешно работают во многих городах Казахстана, 
ближнего и дальнего зарубежья, непрерывно повышая свою квалификацию. Среди них 

имеются заведующие неврологическими отделениями, врачи первой и высшей категорий, 

доктора и кандидаты медицинских наук. 

Кафедра психиатрии Семипалатинского Государственного медицинского института 

была организована в 1956 году на базе психоневрологического диспансера. В течении двух 

лет заведовал кафедрой доцент В.В. Ластовецкий и работал один ассистент А. И. Кузнецов. 

С 1959 по 1961 годы обязанности заведующего кафедрой исполнял ассистент Кузнецов 

Александр Иванович. С 1961 по 1975 годы заведовал кафедрой профессор Грудев Филипп 

Иосифович. За эти годы были защищены 1 докторская и 4 кандидатских диссертаций.  

С 1975 по 1981 годы заведовал кафедрой доцент Виктор Павлович Кадыков. В этот 

период основные направления на кафедре посвящены теме «Особенности хронического 

алкоголизма у женщин». С 1981 года по 2001 год кафедрой заведовал профессор, д.мн. 

Степанов Алексей Федорович. Под руководством профессора А.Ф. Степанова аспирант Б.С. 

Владимиров в 1993 году защитил кандидатскую диссертацию. Короткий период времени 

должность заведующего курсом психиатрии занимали доц. Бурнашов В.С., затем асс. 
Владимиров Б.С. В разные годы на кафедре работали доцент Эм В. Д., ассистенты 

Аширбаева А.К., Белихина Т.Б., Канапин Т.Б., Жаныбеков С.Д., Шаймарданов Е.К., 

Брыжахина Ж.Д. 

С 2003 года ответственной по курсу психиатрии работает доцент, к.м.н. Оспанова 

Наргуль Наримановна. В данный период на курсе работают к.м.н. Сарсембина Ж.Д., PhD 

Молдагалиев Т.М., магистр медицины Алтыбаева Г.К., ассистенты-врачи высшей категории 

Алмагамбетова А.А., Бураханова Г.К., Докенова С.В., после окончания резидентуры по 

психиатрии с 2017 года приняты на работу Турарова А.К. и Кажыкенова Г.Т. 

Обучение на курсе ведется по дисциплинам Пациент-центрированный уход, 

Коммуникативные навыки, Психиатрия для бакалавриата и интернатуры ВОП. Также 

осуществляется переподготовка и повышение квалификации по психиатрии, как очное, так 
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и дистанционное. Регулярно проводятся клинические конференции и заседания Общества 

психиатров и наркологов, где освещаются актуальные вопросы клиники, диагностики и 

лечения психических и наркологических заболеваний. 

Сотрудниками кафедры постоянно проводится работа по Проекту улучшения 

«Факторы суицидального риска у студентов 1 курса ГМУ г. Семей и их профилактика».  

Получены лицензии на обучение в резидентуре и аккредитация по специальностям 

Психиатрия и Детская психиатрия. В 2016 году приглашался визитинг-профессор Хартмут 

Бергер (Германия) для проведения семинаров резидентам. Успешно пройдена независимая 

экзаменация двух выпусков резидентуры специальностей «Психиатрия» и «Детская 
психиатрия» (2016 г., 2017 г.) и 100% трудоустройство резидентов.Поддерживаются 

партнерские связи с университетом Гунма (Япония) с проф. Кен Иное, имеется ряд 

совместных публикаций.Публикации последних лет: Терминологический словарь по 

психиатрии, медицинской психологии и психотерапии на казахском языке, Русско-

казахско-английский разговорник по психиатрии, Психиатрия в схемах и таблицах на 

казахском языке. Оспанова Н.Н. и Сарсембина Ж.Д. участвовали в рабочей группе по 

реализации проекта МЗ РК «Разработка и внедрение программы развития медицинской 

этики и коммуникативных навыков медицинских работников». Готовили тренеров-

экспертов по программе «Тренер-эксперт коммуникативных навыков» из числа ППС 

медицинских ВУЗов.  

Оспанова Наргуль Наримановна. В 1982 году окончила институт, работала врачом-

психиатром. С 1986 по 1988 годы обучалась в клинической ординатуре ВНИИ О и СП им. 

В.П. Сербского, затем в целевой очной аспирантуре. В 1992 году защитила кандидатскую 

диссертацию. С 1993 года принята на работу в Семипалатинский медицинский институт на 
кафедру психиатрии. 

 

DEPARTMENT OF NEUROLOGY, PSYCHIATRICS AND NARCOLOGY 

The Department of Neurology was founded in 1958. Igor Aleksandrovich Dmitriev was the 

first head. He is a graduate of the Perm Medical Institute (1958-63), the author of many scientific 

works aimed at studying the reflex mechanisms of thermoregulation in cases of cerebral 

circulation disorders. 

In 1963-78, Gennady Yakovlevich Vysockiy was the Head of the Department. The result of 

his longstanding research-scientific work was his monograph “Systematic and circumscribed 

scleroderma” and doctoral thesis “Vegetative-trophic disturbances of skin in cases of nervous 

breakdown at different levels” which he successfully defended.  

In the 1978-80, this Department was headed by the professor Evgeniy Petrovich 

Zagorovsky, the veteran of the Great Patriotic War. He described the pathogenesis, treatment and 

prevention of viscero-reflex diseases of the autonomic nervous system.   

In 1980-92, the Doctor Habilitated, Professor Mark Mihajlovich Korin was the Head of the 
Department. He made valuable contribution to the world neurological science, published a 

scientific paper "Clinical and Experimental Study of Pathogenesis, Clinics and Epidemiology of 

Multiple Sclerosis" in 1971. 

In 1992-94, the head of the department was Doctor Habilitated, Professor Gennady 

Grigoryevich Bryzhakhin. He was the Vice-rector for the Academic Work of our university for 

many years (1981-94). His scientific researches are devoted to the study of the effect of radiation 

sickness on cerebral hemodynamics, the pathology of the vegetative and peripheral nervous 

system, the pathogenesis and clinical manifestations of neurobrucellosis. 

Associate Professor Ivan A. Lev who headed the department in 1994, made an valuable 

contribution to the organization and development of neurosurgery in East Kazakhstan. He and co -
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authors developed and introduced methods of surgical treatment of spinal nerve and sternal 

muscle syndromes. 

Doctor Habilitated Talgat Nurmuhanovich Khaybullin has been working as the Head of the 

Department since 1994. He defended his doctoral thesis "Clinico-epidemiological and ethnic 

characteristics of major risk factors and somatic pathology in cerebral stroke among the 

population of East Kazakhstan" in 2007. Talgat Nurmuhanovich Khaybullin is the author of more 

than 200 scientific and educational-methodical works, 6 monographs and 4 inventions. He does a 

lot of advisory work in the university hospital and in the medical facilities of the region and trains 

PhD students, undergraduates, residents and doctors within retraining and professional 
improvement cycles.  

Associate Professor Tatyana Vladimirovna Kaymak has been working at the Department of 

Neurology since 1991. In 1990, she defended her thesis "The effect of peptide fractions of the 

thymus on the state of neuromuscular transmission and the course of myasthenia gravis." She is an 

author of more than 160 scientific and educational-methodical works and 6 monographs. She 

carries on advisory and research work. She was the head of students’ scientific club for many years. 

Her students were awarded diplomas in university and international conferences.Following persons 

worked at the Department of Neurology in different periods: MD. I.P. Kipervas, Associate 

Professors A.F. Ravinskaya, V.S. Lobko, U.I. Bisembin, assistants Z.I. Kuzhakhmetova, G.F. 

Rybakov, E.A. Urikh, N.T. Sabyrbaeva, S.S. Kabenova, R.B. Saporova, K.R. Orynkhanova, N.O. 

Muraveva, S.T. Kurkumbaeva, B.T. Ospanov, A.K. Tusupbekova, A.K. Kaliyeva, R.G. Mansurov, 

N.T. Turlina, R.S. Ishmukhametov, R.J. Baktybaeva, G.A. Dyusembaeva, B.A. Madrahimov, A.T. 

Khamitova, laboratory assistants S.N. Glinenko and L.A. Kobzeva. 

Today’s staff of the department: the Head, Doctor Habilitated T.N. Khaibullin, Associate 
Professor T.V. Kaymak, Assistants R.M. Bikbayev, D.P. Bryzhakhin, E.V. Kirillova, S.E. 

Musina, D.R. Kunafina, S.D. Ensibaeva and laboratory assistant G. Bailhanova.  

Subjects are taught for bachelor’s degree students of general medicine and dental faculties, 

interns of "GMP" and “Pediatrics” specialties, and residents of specialty "Neuropathology, 

including children’s". Subject that are taught: fundamentals of neurology, pediatric neurology, 

neurorehabilitation, functional diagnostics in neurology and neurosurgery. 

The main scientific fields of the department are the development of new methods of 

diagnosis, treatment and rehabilitation of patients with cerebrovascular pathology, study of 

diseases of peripheral nervous system, neuromuscular diseases, multiple sclerosis and other 

demyelinating diseases of nervous system. The results of scientific researches are reported during 

the regional and international scientific-practical and educational-methodical conferences. Only 

for the last three years Over 50 works were published, 1 PhD and 2 Master's dissertations were 

defended by staff of the department over the last three years. 

Staff of the department intensively cooperate with Russian scientists. 4 joint monographs 

were published under the editorship of a corresponding member of RAMS Professor Weber and 
Professor B.B. Fishman (Velikiy Novgorod). Seven articles have been co-authored and published 

(Prof. B.B. Fishman, Velikiy Novgorod, Prof. V.V. Kovalchuk, St. Petersburg, Prof. V.Y. 

Kulikov, Ulyanovsk) in the journal “Science and Health Care”, and another one has been 

published in the journal " Novgorod State University’s bulletin" (Prof. Fishman, Prof. Kulikov). 

Training master class ”Life after a stroke, or a path to recovery” was conducted by Professor V.V. 

Kovalchuk (St. Petersburg) for residents, neurologists, general practitioners and nurses in Semey 

and Ust-Kamenogorsk within the XI International Scientific and Practical Conference "Ecology, 

Radiation, Health" (2015). Within business cooperation between department and Professor 

Kovalchuk V.V., he held one-week training workshop "Rehabilitation of patients with cerebral 

stroke" for residents-neurologists, neurologists, rehabilitation physicians, GPs and nursing staff of 

medical centers, polyclinics and hospitals of East Kazakhstan region (2018). 



 

231 
 

For many years, the department has been leading in the organization and activity of the 

regional branch of the Society of Neuropathologists, which is a part of the Association of 

Neurological Physicians of the Republic of Kazakhstan. 

During the years of department's existence, a huge work has been done in the field of 

improvement of treatment and rehabilitation of patients with cerebral stroke. Recently, the project 

"Awareness of the population about the first signs and risk factors of stroke" is being conducted. 

In addition to the staff of the department, students of the university participate in this project.  

The staff of the department carries on large medical and advisory work in the university 

hospital and beyond it. Through the residency, clinical residency and internship a large number of 
qualified doctors of neuropathologists have been trained. Special practitioners of medical 

institutions of the city and the nearest regions regularly specialize on its basis. 

Graduates of the department of neurology successfully work in many cities of Kazakhstan, 

near and far abroad countries, continuously improving their qualifications. Among them, there are 

heads of neurological departments, doctors of the first and highest category, doctors and 

candidates of medical sciences. 

Department of psychiatrics of Semipalatinsk State Medical Institute was established in 1956 

at the premises of psychoneurological dispensary. Assistant professor V. Lastoveckiy was the 

Head of the Department during two years. At that time only V. Lastoveckiy and assistant A. 

Kuznetcov worked at the Department. From 1959 to 1963, assistant A. Kuznetcov was the Acting 

Head of Department. From 1961 to 1975, F. Grudev was the Head of Department. 1 doctoral and 

4 candidate’s dissertations were defended during that time.  

In 1975-1981 timeframe, assistant professor Viktor Kadykov headed the Department. 

During that time, the great attention was paid to characteristics of women’s chronic alcohol 
abuse. From 1981 to 2001, professor, doctor of medical sciences A. Stepanov was the Head of 

Department. PhD student B. Vladimirov defended his candidate’s dissertation under the auspices 

of professor A. Stepanov in 1993. Assistant professor V. Burnashov and then assistant B. 

Vladimirov headedthe psychiatrics course for a short duration. 

Assistant professor V. Em, assistant A. Ashirbayeva, T. Belihina, T. Kanapin, S. 

Zhanybekov, E. Shaimardanov, Zh. Bryzhahina worked at the Department in different years. 

Assistant professor, candidate of medical sciences N. Ospanova has been working as the Head of 

Psychiatrics course since 2003. Candidate of medical sciences Zh. Sarsenbina, PhD T. 

Moldagaliyev, Master of Medicine G. Altybayeva, assistants and physicians A. Almagambetova, 

G. Burahanova, and S. Dokenova are the employees of the course. After completing the residency 

in psychiatrics in 2017, A. Turarova and G. Kazhykenova were employed. 

Patient-centered care, Communicative skills and Psychiatrics are the disciplines that taught by the 

staff of the Department for Bachelor students and interns. The Department holds on-site and distance 

retraining and extension courses. Clinical conferences and meetings of psychiatrists and narcologists 

are frequently held. During that meetings, participants cover the issues of clinics, diagnostics and 
treatment of psychiatric and narcological diseases.  

Staff of Department implement the project “Factors of risks of suicidality and their prevention 

in 1-year students”. License for residency teaching was obtained. Psychiatrics and Child 

Psychiatrics specialties were accredited. Visiting professor Hartmut Berger (Germany) held 

seminars for SMU residents in 2016. Independent examination was successfully held for two 

residency graduate classes of Psychiatrics and Child Psychiatrics specialties (2016 and 2017). All 

residency graduates were employed. The Department supports partnership relations with Gunma 

University and Professor Ken Inoe (there are some joint publications). The Department published 

following materials during the last years: Psychiatrics, Medical Psychiatrics and Psychotherapy 

Kazakh Terminological Dictionary, Russian-Kazakh-English Psychiatrics phrase book, Psychiatrics 

reflected in the form of charts and tables in Kazakh. N. Ospanova and Zh. Sarsenbina were the 
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members of the working group on MH RK project implementation “Design and introduction of 

development program of medical ethics and communicative skills of health professionals”. They 

also trained the instructors among faculty of medical universities on the program “Communicative 

skills expert instructor”. 

N. Ospanova graduated from the institute and started to work as a psychiatrist in 1982. From 

1986 to 1988, she studied in clinical residency at NMRCPN named after V. Serbskoi. She defended 

candidate’s dissertation in 1992. She has been working at Psychiatrics Department of SMU since 

1992. 

 
ОНКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ВИЗУАЛЬДІ ДИАГНОСТИКА 

КАФЕДРАСЫ 

1975 жылы Семей облыстық онкологиялық диспансер 

базасында алғаш рет Семей медициналық институтының 

онкология курсы ұйымдастырылған болатын, конкурс 

нәтижесі бойынша курстың алғашқы меңгерушісі болып 

медицина ғылымдарының кандидаты, доцент Виталий 

Прокопьевич Русанов тағайындалды. Ассистенттер м.ғ.к. 

В.Г.Черенков және м.ғ.к. А.Д. Шейнин, 1976 жылдан бастап – 

м.ғ.к., А.Ж. Мұқанов болды. 1983 жылы онкология кафедрасы 

ұйымдастырылды. Алғашқы меңгеруші  м.ғ.д.,профессор А.Т. 

Бутенко болды, ал 1985 жылдан 1993 жылға дейін кафедраны 

м.ғ.д., профессор В.Г. Черенков меңгерді,ол кісінің 

жетекшілігімен кафедраның қызметкерлері онкологияның 
өзекті мәселелері бойынша 3 кандидаттық диссертацияларын 

қорғады (А.П. Макиенко, З.А. Танатова, М.С. Малгаждаров), 

өнертабысқа патент алынды, рационализаторлық ұсыныстар жасалды. 1994 жылдан 1999 

жыл аралықтарында кафедраны жоғары білікті санатты онколог м.ғ.к., доцент А.Ж. 

Мұқанов меңгерді. Ассистенттер Р.Ц. Жакупова, З.А.Танатова, М.С. Малгаждаровтар 

болды. 1999 жылдан бастап 2006 жылға дейін кафедраныжоғары білікті санатты хирург, 

м.ғ.д., профессор Д.Р. Мусинов меңгерді. Ассистенттер Р.Ц. Жакупова, З.А. Танатова, 

М.С. Малгаждаров, М.Н. Сандыбаев, Т.А. Адылханов, А.С. Масадыков, С.З. 

Танатаровтар болды. Әртүрлі мүшелер мен жүйелердің үлкен көлемді зерттеулері 

жүргізілді: әртүрлі орналасқан жерлердегі ісіктерден пункциялық жіңішкеинелік 

аспирациялық емес биопсия алынды. Ғылыми-әдістемелік және емдеу істерінен басқа, 

тәжірибеге қатерлі ісіктерді 

диагностикалау және емдеуді 

жақсарту мақсатында ғылыми 

жобаларды енгізді. 2006 
жылдан 2008 жылға дейін 

кафедраны жоғары білікті 

санатты хирург, м.ғ.к. 

Жакупова Р.Ц. меңгерді. 

Ассистенттер З.А. Танатова, 

М.Н. Сандыбаев, Т.А. 

Адылханов, А.С. Масадыков, 

С.З. Танатаров, 

М.О.Бойтановалар болды. 2008 жылдан 2013 жылға дейін кафедраны м.ғ.д.,профессор, 

РЖА корреспондент-мүшесі Манамбаева Зухра Алпысбаевна меңгерді. 2013 жылдан 

бастап кафедраны м.ғ.д.,профессор Адылханов Тасболат Алпысбесұлы меңгеріп келеді. 

Онкология және визуальді 

диагностика кафедрасының 

меңгерушісі м.ғ.д., профессор 

Адылханов Т.А.  

Онкология және визуальді диагностика кафедрасының ұжымы 
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Профессорлық-ұстаздық құрамға кіретіндер: ДКжҚББ бойынша меңгеруші PhD Жабагин 

К.Т., бакалавриат бойынша меңгеруші Рымбаева А.С., м.ғ.к. Нургазин М.Т., PhD 

Байсалбаева А.С., PhD Пак Л.А.,: Мусульманова М.А., Андреева О.Б., Салыкбаева К.С., 

Елемесова Ж.Н., Косымбаева Е.О., Жабагина А.С., Оспанов Е.А. Кафедра меңгерушісі, 

м.ғ.д., профессор Адылханова Т.А. жетекшілігімен кафедра қызметкерлері ӨОД 

қызметкерлерімен бірлесіп хирургия мен сәулелі терапиядағы емдеудің жоғары-

технологиялық әдістерінің трансферін жасауда, ядролық медицинаға арналған ғылыми 

хаттамаларын жасап шығарады, ғылыми гранттар мен жобаларды дайындауда. 

Ғылымның, клиниканың және білім беру үдерісінің үштұғырлылығы тұрақты түрде 
жүреді. Кафедраның клиникалық базасы болып Семей қ. Өңірлік онкологиялық 

диспансері табылады. Кафедра қызметкерлері онкоорталықта белсенді түрде клиникалық 

жұмыс жүргізеді. Профессор Адылханов Т.А. ЖТМК аясында өте қиын операцияларды 

жасайды, бұл жұмыстарына тіпті жақын және алыс шетелдердегі ғалымдар жоғары баға 

береді. Кафедра ассистенттері Семей қ. ӨОД диспансерлік бөлімінде, химиотерапия 

бөлімінде, маммогинекология бөлімдерінде жоғарғы білікті емдік-кеңестік көмек 

көрсетеді. Кафедраның ғылыми жұмысы университетте ең үздік орынды алады. 

Профессор Адылханов Т.А. Семей қ. ӨОД бірге 8 клиникалық хаттама жасап шығарып, 

оларды ядролық медицинаға енгізді. 2017 жылы Адылханова Т.А.-ның қалқанша безі 

мәселесі бойынша «Қалқанша безі обырын ерте диагностикалау және саралап емдеу» 

атты монографиясы қазақ,орыс және ағылшын тілдерінде жарық көрді және бұл еңбегі 

шетелдік ғылыми-тәжірибелік ортада жоғарғы бағаға иеленді. 2015 жылы кафедра 

меңгерушісі, м.ғ.д.,профессор Адылханов Т.А. ғылыми грант жасап шығарды және ол 

мына тақырып бойынша ҚР БҒМ ғылыми комитетінде расталынды: «Сүт безі обырын 
кешенді емдеу бағдарламасындағы сәулелі терапияның қарқынды режимінің жаңа әдісін 

өңдеу және енгізу», ғылыми грант жұмысының кезеңдері 2015-2017 жж. аралығында 

жасалынды. 2018 жылдан 2020 жылға дейінгі аралықта ҚР БҒМ келесі ғылыми гранты 

жүзеге асырылады: «3D-визуальді-бақылаушы брахитерапияны енгізудің көмегімен 

жатыр мойнының жергілікті-таралған обырының сәулелі терапиясын жетілдіру». 

Кафедра дипломға дейінгі және дипломнан кейінгі де бағдарламалар жүзеге асырылады. 

«Онкология» пәні бойынша «Жалпы медицина» факультетінің 4,5 курс студенттері, 

«Жалпы тәжірибелік дәрігер», «Хирургия», «Акушерия және гинекология» факультетінің 

6,7 курс интерндері, сонымен қатар, «Акушерия және гинекология», 

«Дерматовенерология» мамандықтары бойынша резиденттер білім алады. Оқу процесіне 

инновациялық технология бойынша белсенді оқыту құралдары енгізілген, 2018 жылдан 

бастап «интеллект карта» технологиясы бойынша инновациялық әдіс енгізілді.   

Резиденттердің тәжірибелік жұмысы “X-Ray Club”, “Journal Club” түрінде өткізіледі. 

Кафедраның оқу жұмысы бойынша жетістіктері республикалық және жергілікті деңгейде 

жоғары бағаланады. 2017 жылы м.ғ.д.,профессор Адылханов Т.А. Астана қ. өткен «ЖОО 
Ең үздік оқытушысы 2017» Республикалық конкурсының лауреаты атанды. Кафедры 

ұстаздары жыл сайын «ЖОО Үздік оқытушысы» дипломдарымен марапатталады. 

Транспаренттілік, ашықтық үшін кафедра белсенді түрде өзінің ресми әлеуметтік 

парақшаларын фейсбукте, инстаграмда, в контактеде, ютуб арнасында орнатты, оларды 

оқушылар белсенді түрде қолданады. 2009 жылдан бастап кафедрада "онкология", 2014 

жылдан "сәулелік терапия" мамандықтары бойынша екі жылдық резидентура жүзеге 

асырылды. Осы уақытқа дейін "онкология" мамандығы бойынша 40 дәрігер, "сәулелік 

терапия мамандығы бойынша " 7 дәрігер дайындалды. Резидентура түлектері біздің ЖОО 

–да, Семей қаласының ӨОД-де, жетекші онкологиялық ғылыми орталықтарда, Алматы 

қ., РҒО Ана мен Бала Орталығында, Астана қаласының онкологиялық орталықтарында 

сәтті жұмыс істеуде. Қазіргі уақытта кафедрада 21 резидент білім алуда,оның ішінде: 7 
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онколог-1 жылғы, 10 онколог-2 жылғы . "Сәулелік терапия" мамандығы бойынша 3 

резидент 1- оқу жыл. Академиялық мобильділік бойынша резиденттер Астана қаласында 

ҚР Президенттік іс Басқармасының Медициналық орталығында, Алматы қаласында 

ҚазОРҒЗИ, ООД Талды-Қорған қаласында, ООД Өскемен қаласында тәжірибеден өтеді. 

Кафедрада ғылыми кадрларды даярлау жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Кафедра 

базасында магистратураның "медицина" мамандығы бойынша бағдарламасы жүзеге 

асырылады. 2016 жылы екі магистрант магистратураны ойдағыдай бітірді, сондай-ақ бір 

магистрант оқуын жалғастыруда. 2013 жылдан бастап кафедрада "медицина" мамандығы 

бойынша 4 PhD докторлары дайындалып шығарылды, қазіргі уақытта PhD 
докторантурада "медицина"мамандығы бойынша 6 докторант білім алуда. Үнемі 

"онкология", "сәулелік терапия", "сәулелік диагностика". мамандықтары бойынша 

біліктілікті арттырумен дәрігерлерді қайта дайындау циклдары өткізіліп отырады. 2017 

жылдан бастап ШҚО Әкімінің оқыту бойынша медициналық қызметкерлердің бірінші 

деңгейдегі басым бағыттары мен денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік 

"Денсаулық" бағдарламасы бойынша үшжылдық жобасы кафедра қызметкерлерімен 

жүзеге асырылуда, дәрігерлерге біліктілікті арттыру үшін 8 цикл,орта медициналық 

қызметкерлерге 1 цикл ұйымдастырылуда. Кафедра қызметкерлері өз біліктіліктерін 

белсенді арттырып отырады. Әр түрлі халықаралық және республикалық семинарларда 

біліктіліктерін арттыру мақсатында, кафедра ассистенттерімен студенттері белсене 

қатысады. 2017 жылы кафедра ассистенттері PhD Жабагин К. Т., PhD Пак Л. А. – Сент-

Луис қаласында стратегиялық әріптестік аясында АҚШ-тың Сент-Луис Университетінің 

ядролық медицина және радиациялық онкологиясында медициналық мектебінде бір 

айлық халықаралық тәжірибеден өтті, м. ғ. к. Нургазин М. Т Дэгу, Кореяда радиациялық 
онкология және радиологиясында тәжірибеден өтті. 

1954 жылы Семей Мемлекеттік Медицина институтының рентгенология және 

радиология кафедрасы құрылды. Кафедраның алғашқы меңгерушісі И.И. Пильгер болды 

(1954-1977). Одан кейін кафедраны меңгергендер: профессор М.Т. Алиякпаров (1977-

1984), доцент Андриященко Н.Ф. (1984-1988), профессор Ким О.М. (1988-1993), доцент 

Шнайдер А.А. (1994-1997), доцент Ахметбаева А.К. (1997-2013).Қазіргі уақытта 

«Визуальді диагностика» пәні бойынша жауапты болып медицина ғылымдарының 

докторы Мадиева Мадина Рашидовна табылады. Курста сонымен қатар жұмыс 

істейтіндер: б.ғ.к., доцент Раисов Д.Т., м.ғ.к. Куанышева А. Г., ассистент Калиева А.Т. 

ассистент Рахимбеков А. В., ассистент Коканова Р. О. «Сәулелі диагностика» мамандығы 

бойынша 12 резидент білім алуда. Клинико-теоретикалық база Семей қ. ММУ 

Университетінің госпиталінде, сонымен қатар Семей қ. аймақтық онкологиялық 

диспансерінде және «Гиппократ» ЖШС клиникасында орналасқан. Курстың 

қызметкерлерімен клиникалық базаның сәулелі диагностика бөлімдерінде белсенді түрде 

емдеу жұмыстары жүргізіледі. «Визуальді диагностика» пәні бойынша медициналық 
кадрларды дайындаудың барлық деңгейі бойынша болашақ мамандарды оқыту 

жүргізіледі: бакалавриат, интернатура, резидентура. «Сәулелі диагностика» мамандығы 

бойынша жоғарғы медициналық білімі бар кадрларды қайта дайындау және біліктілікті 

жоғарылату бағдарламалары енгізілген және белсенді түрде жұмыс атқарады. «Визуальді 

диагностика» курсының қызметкерлері республикалық және халықаралық деңгейдегі 

біліктілікті жоғарылату курстарын оқу жолымен үнемі өздірінің кәсіби дағдыларын 

жоғарылатып отырады. Осылайша, Куанышева А.Г. радиология бойынша оңтүстік 

Кореяның Дэгу қаласында тәжірибеден өтті, (2017), сүйек-буын жүйесі ауруларының 

сәулелі диагностикасы бойынша Астана қаласының №1Медициналық университетінің  

радиология кафедрасына тәжірибеден өтті (2016), педагогикалық құзіреттілік бойынша 

біліктіліктілігін Қарағанды медициналық университетінде жоғарылатты (2017). Мадиева 
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М.Р. Сызғанов атындағы хирургия бойынша ҒЗИ радиология бойынша тәжірибеден өтті 

(2017), Мадиева М.Р. мен Раисов Д.Т. International Training Course on Medical Response to 

Radiation Accidents and Disasters, HICARE (Japan, Hiroshima, Feb 19-21, 2018) қатысты. 

Резиденттердің академиялық мобильділігі аясында «Сәулелі диагностика» курсының 1 -

ші жылғы қызметкерлеріне Астана қ. ҚР Президентінің істерін Басқару Медициналық 

орталығында шығып оқу модульдері ұйымдастырылды. 2010 жылдан бастап «Сәулелі 

диагностика» мамандығы бойынша барлығы 22 маман дайындалып шығарылды, олар 

Қазақстанның барлық аймағында табысты жұмыс атқаруда. Ғылыми жұмыс белсенді 

түрде жүргізіледі. М.ғ.д.,70 астам ғылыми жарияланымдардың, 2 монографияның, 
радиобиология проблемалары бойынша, радиациялық медицина бойынша 2 патенттің 

авторы Мадиева М.Р., ҚР ББжҒМ ҒК қаржыландырған мына тақырып бойынша гранттық 

зерттеудің ғылыми жетекшісі болды: «Семей қаласындағы балалардың туа пайда болған 

жүрек ақауларының пайда болуының клинико-эпидемиологиялық аспектілері» (2015-

2017). Оның жетекшілігімен Абылгазинова А.Ж. докторлық PhD диссертациясын 

қорғады (2016). Мадиева М.Р. жасампаздық саласы бойынша Республикалық Шапағат 

жүлдесінің лауреаты (2014). 2018 жылы Мадиева М.Р. Қазақстан әйелдерінің ғылыммен 

айналысатын Forbes.kz тізіміне қосылды. М.ғ.к. Куанышева А.Г. радиология, 

радиациялық медицина облысындағы 30 ғылыми жарияланымдардың авторы, член 

группы по экспертизе тестовых заданий для Независимой экзаменации по дисциплине 

«Сәулелі диагностика» пәні бойынша Тәуелсіз сараптама (экзаменация) үшін тестілік 

тапсырмалардың сараптамасы бойынша құрылған топтың мүшесі. Семей қ. ММУ 

ғылыми және әдістемелік бағыттары бойынша рейтингтерінде Мадиева М.Р., Куанышева 

А.Г. «ЖОО үздік оқытушысы», «ЖОО үздік ғалымы» номинациясының жүлдегерлері. 
 

КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ И ВИЗУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

В 1975 году впервые на базе Семипалатинского областного онкологического 

диспансера был организован курс онкологии Семипалатинского медицинского 

института, первым заведующим курса был избран по конкурсу кандидат медицинских 

наук, доцент Виталий Прокопьевич Русанов. Ассистентами были к.м.н. В.Г.Черенков и 

к.м.н. А.Д. Шейнин, с 1976 – к.м.н., А.Ж. Муканов. В 1983 году организована кафедра 

онкологии. Первым заведующим был д.м.н, профессор А.Т. Бутенко, а с 1985 по 1993 

годы кафедрой заведовал д.м.н., профессор В.Г. Черенков, под руководством которого 
сотрудниками кафедры защищены 3 кандидатские диссертации (А.П. Макиенко, З.А. 

Танатова, М.С. Малгаждаров) по актуальным вопросам онкологии, получены патенты на 

изобретения, сделаны рационализаторские предложения.  

С 1994 по 1999 годы кафедрой заведовал онколог высшей квалификационной 

категории к.м.н., доцент А.Ж.Муканов. Ассистентами были Р.Ц.Жакупова, З.А.Танатова, 

М.С.Малгаждаров. С 1999 по 2006 годы кафедрой заведовал хирург высшей 

квалификационной категории д.м.н., профессор Д.Р. Мусинов. Ассистентами были Р.Ц. 

Жакупова, З.А. Танатова, М.С. Малгаждаров, М.Н. Сандыбаев, Т.А.Адылханов, 

А.С.Масадыков, С.З.Танатаров. Выполнен большой объем исследований различных 

органов и систем: пункционная тонкоигольная безаспирационная биопсия опухолей 

различных локализаций. Кроме проведения научно-методической и лечебной работы, 

внедрил в практику научные разработки с целью улучшения диагностики и лечения 

злокачественных новообразований. С 2006 по 2008 годы кафедрой заведовала хирург 

высшей квалификационной категории к.м.н. Жакупова Р.Ц. Ассистентами были З.А. 

Танатова, М.Н. Сандыбаев, Т.А. Адылханов, А.С. Масадыков, С.З. Танатаров, 
М.О.Бойтанова. С 2008 года по 2013 годы кафедрой заведовала д.м.н., профессор, член – 

корреспондент РАЭ Манамбаева Зухра Алпысбаевна. С 2013 года кафедрой заведует 



 

236 
 

д.м.н., профессор Адылханов Тасболат Алпысбесович. В профессорско-

преподавательский состав входят: завуч по ПДиДО, PhD Жабагин К.Т., завуч по 

бакалавриату Рымбаева А.С., к.м.н. Нургазин М.Т., PhD Байсалбаева А.С., PhD Пак Л.А.,: 

Мусульманова М.А., Андреева О.Б., Салыкбаева К.С., Елемесова Ж.Н., Косымбаева Е.О., 

Жабагина А.С., Оспанов Е.А. Под руководством заведующего кафедрой д.м.н., 

профессора Адылханова Т.А. сотрудниками кафедры совместно с сотрудниками 

Регионального онкологического диспансера г. Семей (далее РОД г. Семей) выполняются 

трансфер высокотехнологических методов лечения в хирургии и в лучевой терапии, 

разработка научных протоколов для ядерной медицины, подготовка научных грантов и 
проектов. Триединство науки, клиники и учебного процесса идет постоянно. 

Клинической базой кафедры является РОД г. Семей. Сотрудниками кафедры активно 

ведется клиническая работа в онкоцентре. Профессор Адылханов Т.А. проводят 

сложнейшие операции в рамках ВТМУ, которые оцениваются даже иностранными 

учеными из ближнего и дальнего зарубежья. Ассистентами кафедры проводятся 

высококвалифицированная лечебно-консультативная помощь в диспансерном отделении, 

в отделениях химиотерапии, маммогинекологии РОД г. Семей.  

Наука кафедры занимает лидирующую позицию в университете. Профессор 

Адылханов Т.А. совместно с РОД г. Семей разработал и внедрил 8 клинических 

протоколов по ядерной медицине. В 2017 году по проблемам щитовидной железы была 

выпущена монография профессора Адылханова Т.А. «Ранняя диагностика и 

дифференцированное лечение рака щитовидной железы» на казахском, русском и 

английском языках, которая получила высокую оценку в зарубежной научно-

практической среде. В 2015 году заведующим кафедрой, д.м.н., профессором 
Адылхановым Т.А. был разработан научный грант и получил подтверждение в комитете 

науки МОН РК на тему: «Разработка и внедрение нового метода ускоренного режима 

лучевой терапии в программе комплексного лечения рака молочной железы», период 

работы научного гранта 2015-2017 гг. С 2018 года по 2020 годы будет реализовываться 

следующий научный грант МОН РК «Оптимизация лучевой терапии местно-

распространенного рака шейки матки с помощью внедрения 3D-визуально-

контролируемой брахитерапии». На кафедре осуществляются программы и 

додипломного образования, и постдипломного образования.По дисциплине «онкология» 

занимаются студенты 4,5 курсов факультета «Общая медицина», интерны 6,7 курсов по 

специальностям «Общая врачебная практика», «Хирургия», «Акушерство и 

гинекология», а также резиденты по специальностям «Акушерство и гинекология», 

«Дерматовенерология».В учебный процесс внедрены активные средства обучения  по 

инновационной технологии, с 2018 года был внедрен ииновационный метод обучения по 

технологии «интеллект карты», практические занятия для резидентов проходят в виде 

“X-Ray Club”, “Journal Club”. Достижения по учебной работе кафедры высоко 
оцениваются на республиканском и местном уровне. 2017 году д.м.н., профессор 

Адылханов Т.А. в г. Астана стал лауреатом Республиканского конкурса «Лучший 

преподаватель ВУЗа 2017», преподаватели кафедры ежегодно награждаются дипломами 

«Лучший преподаватель ВУЗа». Для транспарентности, прозрачности кафедра активно 

выпустила свои официальные социальные страницы в фейсбуке, инстаграме, в контакте, 

в ютуб канале, которые активно пользуются обучающимися. С 2009 года на кафедре 

осуществляется двухгодичная резидентура по специальности «онкология», с 2014 года 

«лучевая терапия». До настоящего времени были подготовлены 40 врачей по 

специальности «онкология», 7 врачей по специальности «лучевая терапия». Выпускники 

резидентуры успешно работают в нашем ВУЗе, в РОД г. Семей, ведущими онкологами в 

научных центрах г.Алматы, в РНЦ Центр Материнства и Детства г.Астаны, 
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онкологических центрах страны. В настоящее время на кафедре обучаются 21 

резидентов: из них 7 онкологов 1 года, 2 года – 10. По специальности «лучевая терапия» 

обучаются 3 резидентов 1 года обучения. По академической мобильности резиденты 

проходят стажировки в Медицинском центре Управления делами Президента РК, 

г.Астане, в КазНИИОиР г.Алматы, ООД г.Талды-Курган, ООД г.Усть-Каменогорск. 

Подготовка научных кадров на кафедре поставлена на высокий уровень. На базе кафедры 

осуществляется программа магистратуры по специальности «медицина». В 2016 году два 

магистранта успешно закончили магистратуру, а также одна магистрант продолжает 

учебу. С 2013 года на кафедре были подготовлены 4 PhD докторов по специальности 
«медицина», в данное время обучаются в PhD докторантуре 6 докторантов по 

специальности «медицина». Регулярно проводятся циклы повышения квалификации и 

переподготовка врачей по специальностям «онкология», «лучевая терапия», «лучевая 

диагностика». С 2017 года сотрудниками кафедры осуществляется трехгодичный проект 

Акима ВКО по обучению медицинских работников первого уровня по приоритетным 

направлениям Государственной программы развития Здравоохранения «Денсаулык», 

организовывается 8 циклов повышения квалификации для врачей и 1 цикл для средних 

медицинских работников. Постоянно и сами сотрудники кафедры активно повышают 

свои квалификации. Ассистенты кафедры активно участвуют в различных 

республиканских семинарах и повышениях квалификации. В 2017 году ассистенты 

кафедры PhD Жабагин К.Т., PhD Пак Л.А. – в рамках стратегического партнерства между 

медицинской школой Университета Сент-Луис и ГМУ г. Семей проходили месячную 

международную стажировку в г.Сент-Луис, США по ядерной медицине и радиационной 

онкологии, к.м.н. Нургазин М.Т. в г.Дэгу, Южная Корея по радиационной онкологии и 
радиологии. В 1954 году была создана кафедра рентгенологии и радиологии 

Семипалатинского Государственного Медицинского института. Первым заведующим 

кафедрой был И.И. Пильгер (1954-1977). В дальнейшем кафедрой руководили: профессор 

М. Т. Алиякпаров (1977-1984), доцент Андриященко Н.Ф. (1984-1988), профессор Ким 

О.М. (1988-1993), доцент Шнайдер А.А. (1994-1997), доцент Ахметбаева А.К. (1997-

2013). В настоящее время ответственным по дисциплине «Визуальная диагностика» 

является д.м.н. Мадиева Мадина Рашидовна. На курсе работают: к.б.н., доцент Раисов 

Д.Т., к.м.н. Куанышева А. Г., ассистент Калиева А.Т. ассистент Рахимбеков А. В., 

ассистент Коканова Р. О., проходят обучение 12 резидентов по специальности «Лучевая 

диагностика».Клинико-теоретическая база располагается в Университетском госпитале 

ГМУ г. Семей, а также в Региональном онкологическом диспансере г. Семей и в Клинике 

ТОО «Гиппократ». Сотрудниками курса активно ведется лечебная работа в отделениях 

лучевой диагностики клинических баз. По дисциплине «Визуальная диагностика» 

проводится обучение будущих специалистов всех уровней образования подготовки 

медицинских кадров: бакалавриат, интернатура, резидентура. Внедрены и активно 
работают программы повышения квалификации и переподготовки кадров с высшим 

медицинским образованием по специальности «Лучевая диагностика». Сотрудники курса 

«Визуальной диагностики» постоянно повышают свои профессиональные навыки путем 

обучения на курсах повышения квалификации республиканского и международного 

уровней. Так, Куанышева А.Г. проходила стажировку по радиологии в г. Дэгу, Южная 

Корея (2017), стажировку по лучевой диагностике болезней костно-суставной системы на 

кафедре радиологии №1 Медицинского университета города Астаны (2016), повышение 

квалификации по педагогическим компетенциям в Карагандинском медицинском 

университете (2017). Мадиева М.Р. проходила стажировку по радиологии в НИИ 

хирургии им. Сызганова (2017), Мадиева М.Р. и Раисов Д.Т. участвовалив International 

Training Course on Medical Response to Radiation Accidents and Disasters, HICARE (Japan, 
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Hiroshima, Feb 19-21, 2018).В рамках академической мобильности резидентов «Лучевой 

диагностики» 1-го года обучения сотрудниками курса организованы выездные модули в 

Медицинском центре Управления делами Президента РК, г. Астана. С 2010 года всего 

было подготовлено 22 специалиста «Лучевой диагностики», которые успешно работают 

во всех регионах Казахстана.Активно ведется  научная работа. Д.м.н. Мадиева М.Р. автор 

более 70 научных публикаций, 2 монографий, 2 патентов по проблемам радиобиологии, 

радиационной медицины, являлась научным руководителем грантового исследования на 

тему: «Клинико-эпидемиологические аспекты формирования врожденных пороков 

сердца у детей города Семей», финансируемого КН МОН РК (2015-2017). Под ее 
руководством защищена докторская PhD диссертация Абылгазиновой А.Ж. (2016). 

Мадиева М.Р. лауреат Республиканской премии Шапагат в сфере изобретательства 

(2014). В 2018 году Мадиева М.Р. включена в список Forbes.kz – женщин Казахстана, 

занимающихся наукой. К.м.н. Куанышева А.Г. имеет более 30 научных публикаций в 

области радиологии, радиационной медицины, член группы по экспертизе тестовых 

заданий для Независимой экзаменации по дисциплине «Лучевая диагностика».В 

рейтингах ГМУ г. Семей по научному и методическому направлениям Мадиева М.Р., 

Куанышева А.Г. призеры номинаций «Лучший преподаватель ВУЗа», «Лучший ученый 

ВУЗа». 
 

DEPARTMENT OF ONCOLOGY AND VISUAL DIAGNOSTICS 

In 1975, for the first time at the premises of Semipalatinsk regional oncological 

dispensary, at the Semipalatinsk Medical Institute, an oncology course was organized. In 1975, 

for the first time at the premises of Semipalatinsk regional oncological dispensary, an oncology 

course was organized at Semipalatinsk Medical Institute. C.m.s., Assoc. Prof. Vitaliy 

Prokopievich Rusanov was the first head of the course. Сandidates of medical sciences V.G. 

Cherenkov and A.D. Sheinin were the assistants at that time. In 1983, the Department of 

Oncology was established. The first head was Doctor Habilitated, Professor A.T. Butenko. 

From 1985 to 1993, the department was headed by the Doctor Habilitated, Professor V.G. 

Cherenkov, under the guidance of which the staff of the department defended 3 candidate’s 

dissertations (A.P. Makiyenko, Z.A. Tanatova, M.S. Malgazhdarov). Patents for inventions 
were received, rationalization proposals were made. From 1994 to 1999, the department was 

headed by the Board Certified in Oncology, Candidate of Medical Sciences, and Associate 

Professor A.Z.Mukanov. R. T. Zhakupova, Z.A. Tanatova, M. S. and Malgazhdarov were the 

assistants of the department. From 1999 to 2006, the department was headed by Board Certified 

in Surgery, MD, Professor D.R. Musinov. R.T. Zhakupova, Z.A. Tanatova, M.Malgadzharov, 

M.N. Sandybayev, T.A. Adylkhanov, A.S. Masadykov and S.Z. Tanatarov were assistants of 

the department. Many studies of various organs and systems were performed, including fine -

needle aspiration biopsy of tumors of various localizations. In addition to scientific, 

methodological and therapeutic work, scientific developments were introduced into the practice 

in order to improve the diagnosis and treatment of malignant neoplasms. From 2006 to 2008, 

Board Certified in Surgery, c.m.s., R.T. Zhakupova was the head of the department. Z.A. 

Tanatova, M.N. Sandybaev, T.A. Adylkhanov, A.S. Masadykov, S.Z. Tanatarov, 

M.O.Boitanova were the assistants at that time. From 2008 to 2013, the department was headed 

by MD, Professor, Corresponding Member of the RAE Zukhra Alpysbaevna Manambayeva. 

Since 2013, the department has been headed by MD, Professor Tasbolat Alpisbesovych 
Adylkhanov. Following persons work at the department today: head teacher, PhD K.T. 

Zhabagin, head teacher A.S. Rymbayeva, c.m.s. M.T. Nurgazin, PhD A.S. Baissalbaeva, PhD 

L.A. Pak, M.A. Musulmanova, O.B. Andreyeva, K.S. Salykbayeva, Z.N. Elemesova, E.O 

Kosymbayeva, A.S. Zhabagina and E.A. Ospanov. Under the supervision of the head of the 
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department MD, Professor T.A. Adylkhanov, the staff of the department together with the 

employees of the ROD of Semey transfer high-tech methods of treatment in surgery and 

radiotherapy, develop scientific protocols for nuclear medicine and prepare scientific grants and 

projects. There is trinity of science, clinics and education at the department. The clinical site of 

the department is the Regional Oncology Center in Semey city. The staff of the department 

actively conduct clinical work at the oncological center. Professor T.A. Adylkhanov performs 

complex surgeries within the framework of the High Tech Medical Services, which are highly 

appreciated even by the foreign scientists from near and far abroad. Assistants of the 

department provide highly qualified medical and consultative assistance in the dispensary 
department, chemotherapy and mammo-gynecology departments of the Regional Oncology 

Center in Semey city. The scientific activity of the department is highly appreciated at the 

university. Professor T.A. Adylkhanov together with the ROD of Semey developed and 

introduced 8 clinical protocols on nuclear medicine. In 2017, Professor T.A. Adylkhanov 

published monograph "Early Diagnosis and Differentiated Treatment of Thyroid Cancer" in 

Kazakh, Russian and English, which was highly appreciated in a foreign scientific and practical 

environment. In 2015, T.A. Adylkhanov developed scientific grant “Development and 

introduction of the new method of accelerated mode of radiation therapy within the complex 

treatment of breast cancer” which was approved by the Ministry of Education and Science of 

the Republic of Kazakhstan (2015-2017). From 2018 to 2020, the next scientific grant of the 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan "Optimization of 

radiotherapy of locally advanced cervical cancer through the introduction of 3D-visually-

controlled brachytherapy" will be implemented. The department implements programs of both 

undergraduate and postgraduate education. Subject “Oncology” is taught for 4,5-year students 
of General Medicine faculty, 6,7-years interns of “General Medical Practice”, “Obstetrics and 

Gynecology” and “Surgery” specialties, as well as for residents of “Obstetrics and Gynecology” 

and “Dermatovenerology” specialties.Innovative teaching methods have been introduced at the 

department, including “Intellect cards”. Practical lessons are taught in the form of “X-Ray 

Club” and “Journal Club”. Academic achievements of the department are highly appreciated at 

the national and local level. In 2017, Doctor Habilitated, Professor T.A. Adylkhanov became a 

laureate at the Republican contest "The best teacher of the University 2017" which took place in 

Astana. Annually, teachers of the department are awarded diplomas "The best teacher of the 

university". For the purpose of transparent work, department has created its official social pages 

in Facebook, Instagram, Vkontakte and YouTube, which are viewed by students. Since 2009, 

there is two-year residency program in "Oncology", and since 2014 - "Radiation Therapy". 40 

oncology and 7 radiation therapy doctors have been prepared by the department. Residency 

graduates successfully work at our university, ROD of Semey city, clinical centers of Almaty, 

RSC Center for Maternity and Childhood in Astana and other oncological centers of the 

country. Currently, there are 21 residents at the department: eight 1-year and ten 2-year of 
study. There are three 1-year residents studying in “X-ray therapy” specialty. Within the 

academic mobility program, residents do their internship at Medical Center of the Department 

of Presidential Affairs in Astana, KazIOR in Almaty, Regional Oncologic Dispensary in 

Taldykorgan and Ust Kamenogorsk. Quality training of academic personnel is the one of the 

primary goals of the department. There is master’s degree program in Medicine at the 

department. In 2016, two master’s degree students successfully defended their study. Beginning 

from 2013, four PhD students completed their study in medicine. Today, there are six PhD 

students studying at the department. Annually, teachers and doctors attend oncology, x-ray 

therapy and x-ray diagnostics refresher courses. Assistants of the department take an active part 

in various republican workshops and refresher courses. In 2017, within the strategic partne rship 

program between Semey State Medical University and Saint Louis University, assistants, PhDs 
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L.A. Pak and K.T. Zhabagin attended one-month advanced professional training courses 

(nuclear medicine and radiation oncology) at Saint Louis University, USA. C.m.s., M.T. 

Nurgazin attended refresher courses (radiation oncology and radiology) in South Korea. 

In 1954, the Department of Roentgenology and Radiology was established at 

Semipalatinsk State Medical Institute. I.I. Pilger was the first head of the department (1954-

1977). Later, in different periods, the department was headed by Professor M.T. Aliyakparov 

(1977-1984), Associate Professor N.F. Andriyaschenko (1984-1988), Professor Kim O.M. 

(1988-1993), Associate Professor A.A. Schneider (1994-1997), and Associate Professor A.K. 

Akhmetbayeva (1997-2013). Currently, M.R. Madiyeva is responsible for the discipline "Visual 
Diagnostics". Following persons work at the course today: c.b.s., Assoc. Prof. D.T. Raissov, 

c.m.s. A.G. Kuanysheva, assistants A.T. Kaliyeva, A.V. Rakhimbekov, R.O. Kokanova, and 12 

residents who study in the specialty "Radiation diagnostics". Clinical and theoretical sites are 

located at Semey State Medical University Hospital, Regional Oncology Center in Semey and 

Clinic "Hippocrates". The programs of professional development and retraining of personnel 

with higher medical education in the specialty "Visual diagnostics" have been introduced.  

Employees of the course constantly improve their professional skills by attending advanced 

training courses in and out of country. So, A.G. Kuanysheva attended refresher courses in 

Daegu, South Korea (2017), studied at the Department of Radiology No. 1 of Astana Medical 

University (2016), and had advanced training in pedagogical competence at the Karaganda 

Medical University (2017). M.R. Madiyeva received radiology training at Surgery Research 

Institute named after Syzganov (2017). M.R. Madiyeva and D.T. Raissov participated in the 

International Training Course on Medical Response to Radiation Accidents and Disasters, 

HICARE (Japan, Hiroshima, Feb 19-21, 2018). Within the academic mobility program of 1-
year residents, staff of the course organized on-site modules at the Medical Center of the 

Department of Presidential Affairs in Astana. Since 2010, twenty two roentgen diagnosis 

doctors have been graduated and they successfully work throughout the Kazakhstan. Employees 

of the course carry out research work. Dr. Habil. M.R. Madiyeva is has published over 70 

scientific articles, 2 monographs, 2 patents on radiobiology and radiation medicine issues. She 

was an academic advisor of the grant research “Clinical-epidemiological aspects of congenital 

heart disorder formation in children of Semey”. This research was financed by Scientific 

Committee of the MH RK (2015-2017). PhD thesis of A.Z. Abylganzinov was defended under 

the auspices of M.R. Madiyeva (2016). She is also a laureate of “Shapagat” Republican award 

in the field of inventiveness (2014).  

In 2018, M.R. Madiyeva was put in the list Forbes.kz (science-involved women of 

Kazakhstan).  

C.m.s. A.G. Kuanysheva has published over 30 articles on radiology and radiation 

medicine. She is the member of the group specializing on the expertise of independent 

examination tests. Within the intrauniversity rankings, M.R.Madiyeva and A.G. Kuanysheva 
are often awarded the titles “Best teacher” and “Best scientist”. 

 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАР КАФЕДРАСЫ 

Дерматовенерология курсы 

Семей медициналық институтының дерматовенерология кафедрасы 1957 жылы 

іргесін қалады. Оның негізін қалаушы доцент Абдусаметов Рафик Хамраевич (1915-1986), 

ол  20 жыл уақыт аралығында (1957-1976 жж.) тұрақты басқарушысы болды, сонымен 

қатар бірнеше жыл бойы СММИ ғылыми бөлімі проректоры қызметін атқарды.  

1976-1982 жж. кафедра меңгерушісі қызметін есімі әлемге әйгілі, керемет дәріскер әрі 

клиницист, көптеген ғылыми жұмыс және екі монография авторы болып саналатын 

профессор Базыка Анатолий Павлович (1920-1986) атқарды.  
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1982-2002 жж. аралығында кафедраны 

медицина ғылымдарының докторы, профессор 

Савицкая Любовь Ниловна басқарды. Ол – 200-ден 

астам ғылыми жұмыс, 20 жаңашылдық және 

өнертабыстық ұсыныс авторы, сонымен қатар 7 

медицина ғылымдарының докторы мен 30 

клиникалық ординатор маманын дайындап 

шығарды. 

2002-2017 жж. кафедра меңгерушісі қызметін 
профессор Нурмухамбетов Жумаш Наскенович атқарды. Оның басшылығымен 3 

кандидаттық диссертация қорғалды, ол 180-нен аса ғылыми жұмыс, 4 жаңашылдық, 5 

өнертабыстық ұсыныс және 2 монография авторы болып табылады. 

Бүгінгі таңда жетекшілігімен PhD докторант Т.Б. Ибраеваның диссертациясы іске 

асырылуда. 2017 жылдан бастап кафедраны медицина ғылымдарының кандидаты, доцент 

Ахметова Альмира Каликапасовна басқарады. Ол 3 өнертабыстық ұсыныс және 130 -дан 

аса ғылыми жұмыс, соның ішінде нөлдік емес импакт-фактор авторы болып 

саналады.Кафедрада түрлі жылдарда доцент Жунусова Альмира Кабажановна, доцент 

Беляева Татьяна Михайловна, м.ғ.д. Султанова Нұргүл Карибаевна, ассистенттер: Русанова 

Валентина Владимировна, Хряпова Татьяна Михайловна, м.ғ.к. Храмых-Оверченко 

Наталья Михайловна, Ибраева Тоғжан Берикжановна жұмыс атқарды. 

Кафедра қызмет-керлері студенттерге арнап көптеген әдісте-мелік нұсқаулық, соның 

ішінде «Тері зең аурулары», «Фото-дерматоздар», «Пио-дермиттер»; қазақ тілінде біршама 

оқу нұсқаулықтарын: «Микоздар», «Дерматиттер», «Экзема», «Нейродерматоздар», 
«Пемфигус»; соңғы жылдары жарық көрген «Тері аллергиялық аурулары», «Эмоционалды 

күйзеліс және бейімділік бұзылыстарды ретке келтіру» атты монографияларды дайындап 

шығарды. 

2017 жылы кафедра «Дерматовенерология, оның ішінше балалар» мамандығы 

бойынша резидентурадан халықаралық аккредитация өтті, қазіргі уакытта екі резидент 

оқиды. Кафедра тәжірибелік денсаулықсақтаумен тығыз жұмыс атқарады, жыл сайын 

дәрігер-дерматовенерологтар біліктілігін жоғарлату курсын жүргізеді. 

Жұқпалы аурулар курсы 

Жұқпалы аурулар кафедрасы 1957 жылы құрылған. 

Кафедра меңгерушілері болғандар: м.ғ.к., доцент 

Аубәкіров А.А. м.ғ.д., доцент Барановский Л.М., м.ғ.д., 

профессор Е.С. Белозеров, доцент Б.Т. Хряпов, д.м.н. 

профессор Л.А. Муковозова, м.ғ.д. Н.К. Шаймарданов. 

2010 ж. Жұқпалы аурулар пәні медициналық апат, 

неврология, психиатрия және жұқпалы аурулар 
кафедрасы құрамында болды. 2017 жылдан бастап  «Дерматовенерология және жұқпалы 

аурулар кафедрасына» ауысты (кафедра меңгерушісі м.ғ.к. доцент Ахметова А.К.). 

Қазіргі танда жұқпалы аурулар пәні құрамында 2 профессор: соның ішінде Семей қ. 

ММУ еңбек сіңірген профессоры Муковозова Л.А. және профессор, ҚР медицина ғылым 

академиясының корреспондент мүшесі Шаймарданов Н.К.; 4 доцент- м.ғ.к., доцент, 

Семей қ. ММУ профессоры Нуралинова Г.И., м.ғ.к. доцент Маукаева С.Б., м.ғ.к. Токаева 

А.З., м.ғ.к., доцент Смаил Е.М., РhD Бекенова Н.Б., ассистент Исабекова Ж.Б. 

Жыл сайынғы оқу-тәрбие жұмыс рейтингі бойынша 2012-2013ж., 2013-2014 ж. 

кафедра университеттің 5 үздік кафедралар қатарына кірді. Оқытушылар үнемі үздік 

номинацияларға ие болады «Үздік профессор», «Үздік доцент», «Үздік дәріскер», «Үздік 

ассистент», «Үздік ғалым». Жұқпалы аурулар сабақ үрдісіне интерактивті және 

Дерматовенерология және инфекциялық аурулар 

кафедрасының ұжымы 

Жұқпалы аурулар курсының ұжымы 
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инновационды әдістер енгізіліп кең қолдануда. Қазіргі таңда барлық оқытушылар сабақ 

үстінде РВL, СВL, ТВL, интерактивті әдіс, симмуляционды технология, видеодәрістер, 

ОСКЭ, видеофильм, мини-клиникалық емтихан, стандартталған науқастар, вертикальді 

және горизонтальді интеграция, интегрирленген симпозиум, Е-learning толық 

қолданады.Оқытушылардың көбі жоғары квалификационды категорияға ие және үнемі 

өздерінің кәсіби деңгейін елімізде және одан да тыс елдерде жетілдіріп отырады 

(Австрия, Жапония, Израиль, АҚШ, Италия, Сингапур, Литва). Кафедра қызметкерлері 

ғылыми зерттеу нәтижелерін жақын және алыс шетелдерге жариялайды, импакт факторы 

бар мақалалары мен тезистері бар. Кафедра қызметкерлерінің бруцеллез тақырыбындағы 
ғылыми жұмыстары жоғары бағаланады. Кафедра қызметкерлерімен 3 ғылыми 

монография, 3 оқу тілінде 20 оқу-әдістемелік құралдар үлкен көлемде дайындалып 

шығарылды. Кафедрада докторанттар, магистранттар, резиденттер білім алады. 

 

КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ  

И ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Курс дерматовенерологии. 

Кафедра дерматовенерологии Семипалатинского медицинского института была 

организована в 1957 году. Основателем и бессменным руководителем которой в течение 20 

лет (с 1957 по 1976гг) был доцент Абдусаметов Рафик Хамраевич (1915 - 1986). А также он 

в течение ряда лет был проректором по науке СГМИ.  

В последующем кафедрой с 1976 по 1982 годы заведовал профессор Базыка Анатолий 

Павлович (1920- 1986) - ученый с мировым именем, прекрасный лектор и клиницист, его 

перу принадлежит большое количество научных работ, в том числе две монографии. 
С 1982 по 2002 год заведовала кафедрой доктор медицинских наук,  профессор 

Савицкая Любовь Ниловна. Она автор более 200 научных работ, 20 изобретений и 

рационализаторских предложений, подготовила 7 кандидатов медицинских наук и около 

30 клинических ординаторов. 

С 2002 по 2017 год заведовал кафедрой профессор Нурмухамбетов Жумаш 

Наскенович. Под его руководством были защищены 3 кандидатские диссертации, он автор 

более 180 научных работ, в том числе 4 изобретений, 5 рационализаторских предложений 

и 2 монографий. В настоящее время под его руководством выполняется  диссертация 

докторанта PhD Ибраевой Т.Б.. 

C 2017 года заведует кафедрой кандидат медицинских наук, доцент Ахметова 

Альмира Каликапасовна, автор 3 рационализаторских предложений и более 130 научных 

публикаций, в том числе с ненулевым импакт-фактором. 

В разные годы на кафедре работали доцент Жунусова Альмира Кабажановна, доцент 

Беляева Татьяна Михайловна, д.м.н. Султанова Нургуль Карибаевна, ассистенты – 

Русанова Валентина Владимировна, Хряпова Татьяна Михайловна, к.м.н. Храмых-
Оверченко Наталья Михайловна, Ибраева Торгын Берикжановна. 

Сотрудниками кафедры подготовлено множество методических пособий для 

студентов, в том числе «Грибковые заболевания кожи», «Фотодерматозы», 

«Пиодермиттер», ряд учебных пособий на казахском языке: «Микоздар», «Дерматиттер», 

«Экзема», «Нейродерматоздар», «Пемфигус», монографии «Аллергические заболевания 

кожи» и «Эмоциональный стресс и коррекция адаптационных нарушений», изданные в 

последние годы. 

В 2017 году кафедра прошла международную аккредитацию для подготовки 

резидентов по специальности «Дерматовенерология, в том числе детская» и в данный 

момент обучаются два резидента. Кафедра работает в тесном сотрудничестве с 
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практическим здравоохранением, и ежегодно проводятся циклы по повышению 

квалификации врачей-дерматовенерологов. 

Курс инфекционных болезней 

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии создана в 1957 году. 

Заведующими кафедрой были: к.м.н., доцент А.А.Аубакиров, д.м.н., доцент 

Л.М.Барановский, д.м.н., профессор Е.С.Белозеров, к.м.н., доцент Б.Т.Хряпов, д.м.н., 

профессор Л.А.Муковозова, д.м.н., профессор Н.К.Шаймарданов. С 2010 года дисциплина 

инфекционные болезни была в составе кафедр медицины катастроф, неврологии, 

психиатрии и инфекционных болезней. С 2017г. объединена с кафедрой 
дерматовенерологии (зав. кафедрой к.м.н. доцент А.К.Ахметова). В настоящее время на 

дисциплине «Инфекционные болезни» работают 2 д.м.н.: заслуженный профессор ГМУ г. 

Семей Л.А. Муковозова и профессор, член-корр АМН РК Н.К. Шаймарданов; 4 к.м.н.: 

доцент, профессор ГМУ г. Семей Г.И. Нуралинова, доцент С.Б. Маукаева, доцент 

А.З.Токаева, и.о. доцента Е.М. Смаил; РhD, ассистент Н.Б. Бекенова и ассистент Ж.Б. 

Исабекова. 

По результатам ежегодного рейтинга по учебно-методической и научной работе 

кафедра является одной из лучших в университете. Многие преподаватели кафедры 

неоднократно становились лучшими в номинации «Лучший профессор», «Лучший 

доцент», «Лучший лектор», «Лучший профессор», «Лучший ассистент», «Лучший 

ученый». В учебный процесс внедрены и активно используются интерактивные и 

инновационные методы обучения: PBL, СBL, ТBL, интерактивные методы обучения, 

метод симуляционных технологий, проектно ориентированное обучение, видеолекции, 

ОСКЭ, видеофильмы, мини-клинический экзамен, стандартизированные пациенты, 
вертикальная и горизонтальная интеграция, учебные олимпиады, интегрированный 

симпозиум, Е-learning. Большинство преподавателей имеют высшую квалификационную 

категорию и постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень в стране и за 

пределами (Австрия, Япония.Израиль, США, Италия, Сингапур, Литва). Сотрудники 

кафедры публикуют результаты научных исследований в журналах ближнего и дальнего 

зарубежья, имеют статьи и тезисы с импакт фактором, их работы цитируются. 

Сотрудниками кафедры подготовлено и выпущено 3 научные монографии, более 20 

учебно-методических пособий на 3 языках обучения. На кафедре обучаются докторанты, 

магистранты, резиденты.  

 

DEPARTMENT OF DERMATOVENEROLOGY  

AND INFECTIOUS DISEASES 

The course of dermatovenerology  

The Department of Dermatovenerology was established in 1957. Assoc. Prof. Rafik 

Khamraevich Abdusametov was the founder and eternal head during 20 years (1957-1976). He 
also was the Vice-Rector for Science at SSMI.   

From 1976 to 1982, Prof. Anatoliy Pavlovich Bazyka was the Head of the Department. 

A.P. Bazyka is internationally famous scientist, excellent lector and clinical physician. He has 

published many scientific papers, including 2 monographs.   

From 1982 to 2002, Dr. Habil., Prof. Lyubov Nilovna Savickaya was the Head of the 

Department. She is an author of over 200 scientific papers, 20 inventions and rational 

proposals. She has prepared 7 candidates of medical sciences and about 30 resident medical 

practitioners.  

From 2002 to 2017, Prof. Zhumash Naskenovich Nurmuhambetov was the Head of the 

Department. Three PhD theses were defended under his guidance. He is an author of 180 

scientific papers, including 4 inventions, 5 rational proposals and 2 monographs.  
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Since 2017, Candidate of Medical Sciences, Assoc. Prof. Almira Kalikapasovna 

Akhmetova has been working as the Head of the Department. She is an author of 3 rational 

proposals and over 130 scientific papers, including with non-zero impact factor.   

In different periods, following persons worked at the department: Assoc. Prof. A. K. 

Zhunussova, Assoc. Prof. T.M. Belyaeva, Dr. Habil. N.K. Sultanova, assistant V.V. Rusanova, 

T.M. Khryapova, c.m.s. N.M. Khramyh-Overchenko and T.B. Ibrayeva.  

Staff of the department prepared many study guides and monographs on 

dermatovenerology and infectious diseases for students. 

In 2017, the department passed international accreditation for residents training in 
“Dermatovenerology, including children” specialty. Today, there are two residents at the 

department. The department works closely with practical healthcare. 

Course of Infectious Diseases 

Department of Infectious Diseases with the course of epidemiology was established in 

1957. In different periods, following persons were the heads of the department: c.m.s ., Assoc. 

Prof. A.A. Aubakirov, Dr. Habil. L.M. Baranovski, Dr. Habil., Prof.  Habil., Prof. E.S. 

Belozerov, c.m.s., Assoc. Prof. B.T. Khryapov, Dr. Habil., Prof. L.A. Mukovozova, Dr. Habil. 

and Prof. N.K. Shaimardanov. From 2010 to 2017, the subject “Infectious Diseases” was taught 

by the Department of Disaster Medicine, Neurology, Psychiatrics and Infectious Diseases. 

Since 2017, it has been assigned to the Department of Dermatovenerology. Today, following 

persons teach the subject “Infectious diseases” and work within this field: Dr. Habil., Honored 

Prof. L.A. Mukovozova, Prof., Corresponding Member of AMS RK N.K. Shaimardanov, 

c.m.s., Assoc. Prof., Prof. G.I. Nuralinova, Assoc. Prof. S.B. Maukayeva, Assoc. Prof. A.Z. 

Tokayeva, acting Assoc. Prof. E.M. Smail, PhD, assistant N.B. Bekenova and assistant Z.B. 
Isabekova.  

Based on the results of the annual rankings on scientific and methodical work, the 

department has been recognized one of the best at the university. Many teachers of the 

department have been repeatedly awarded such titles as “Best Professor”, “Best Associated 

Professor”, “Best Lecturer”, “Best Professor”, “Best Assistant” and “Best Scientist”. Following 

interactive and innovative teaching methods are used at the department: PBL, СBL, ТBL, case 

scenario, project-oriented learning, video-lectures, OSCE, video films, mini-clinical 

examination, standardized patients, vertical and horizontal integration, academic Olympiads, 

integrated symposium, Е-learning. Most of the teachers have academic degrees and titles and 

they constantly improve their skills within and outside of our country (Austria, Japan, Israel, 

USA, Italy, Singapore and Lithuania). Members of the department publish research outcomes in 

the domestic and international journal. Staff of the department prepared and released 3 

scientific monographs, over 20 study guides in three languages. Students of PhD, master’s 

degree and residency study at the department.  

 

ИММУНОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ 

Клиникалық аллергология және иммунология кафедрасы – Кеңес Одағыкезінде 

Семей мемлекеттік медицина институтының ректоры, профессор Е.С. Белозеровтың 

бастамасымен 1986 жылықұрылған. Алғаш рет кафедра меңгерушісі болып доцент К.Б. 

Садыков тағайындалды. Әр жылдары кафедрада жұмыс атқарған қызметкерлер: м.ғ.к. Ж.Б. 

Байсугуров, м.ғ.к. Б.В. Галич, м.ғ.к. Р.И. Розенсон, м.ғ.к. Д.М. Габдуллина, м.ғ.к. З.К. 

Жумадилова, м.ғ.к. Т.И. Макарова, м.ғ.к. Н.Т. Тулепбергенов. 

1987-2009 жылдар аралығында курс меңгерушісі қызметін доцент, м.ғ.к. Ф.Ф. 

Ягофаров атқарды. 2009 жылдан бастап курс меңгерушісі, ал 2010 жылдан бастап 

иммунология және дерматовенерология кафедрасының меңгерушісі м.ғ.д. Жетписбаева 

Хафиза Салимовна.  
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Қазіргі уақытта кафедра  қызметкерлері 4 докторлық 

диссертация қорғады. (К.Б. Садыков, Р.И. Розенсон, Б.В. Галич, Х.С. 

Жетписбаева); 3 кандидаттық диссертация (Д.М. Габдулина, Н.М. 

Храмых-Оверченко, Д.Б. Козубаева), 500 ден астам жұмыс баспаға 

щықты, 15 авторлық өнертабысқа куәлік және 31 рац. ұсыныс 

алынды. 

Қазіргі таңда кафедрада м.ғ.д. Х.С. Жетпісбаева; доцент, м.ғ.к. 

Ф.Ф. Ягофаров; доцент, м.ғ.к. Е.Я. Сагиева; ассистент, м.ғ.к. Д.Б. 

Козубаева; ассистент, м.ғ.к. Н.К. Құдайбергенова, ассистент Г.Ж. 
Абдрахманова, зертханашы А.Т. Мурсалимбаева. Кафедраның 

ғылыми дәрежесі 83 % ды құрайды. 

Кафедраның ғылыми бағыты екіншілік иммунды тапшылық, 

иммунды механизм адаптациясы, терінің аллергиялық аурулары 

(экзема, атопиялық дерматит). 

Кафедра қызметкерлері Семей қаласының ММУ УА, №1 емханасында қала, жақын 

ауыл тұрғындарының иммундыпатологияға (иммундыжетіспеушілік, аллергия) шалдыққан 

науқастарына кеңестік көмек көрсетеді. Иммунология кафедрасының қызметкерлерінің 

бастауымен Семей қаласының ММУ УА иммунологиялық зертхана ашылды. Қазіргі 

уақытта зертхана заманауи құрылғылармен жабдықталған.  

Кафедра қызметкерлері оқу-әдістемелік және ғылыми-клиникалық жұмыстармен 

айналысатын жоғарғы дәрежедегі мамандар. Кафедрада оқу барысы мемлекеттік, орыс 

және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. «Иммунология» кафедрасының қызметкерлері 

«Иммунология» пәні бойынша дайындау 
барысында инновациялық оқу тәсілдерін қолдану 

CBL, TBL, TBL+CBL, симпозиумдар өткізу, 

миниклиникалық емтихан, ОСКЭ, және Семей қ. 

ММУ порталында («Сириус») рөлдік ойындарды, 

ситуациялық есептерді жасап шығару, емтиханды 

Израил технологиясымен жүргізе отырып, білімді 

объективті бағалап, сапалы білімді қамтамасыз 

етеді. 

Кафедра оқытушылары үнемі 

конференцияға, семинарға, мастер-классқа 

қатысу, тәжірибелерден өту арқылы білімдерін жетілдіріп отырады. Оқу нәтижелерін оқу 

және клиникалық процесстерге енгізіп отырады. Кафедраның жас оқытушылары курс, 

семинарларға қатысып ағылшын тілі бойынша білімін жоғарылатуда. Оқытушылардың 

мамандық дәрежесі бойынша кафедралар және профессорлық-оқытушылық құрам 

арасында жүргізілген рейтинг қорытындысы бойынша «Үздік ассистент», «Үздік доцент» 
атақтарымен марапатталды. 2017 жылы «Аллергология негіздері» және 

«Иммунодиагностика и иммунотерапия қатерл ісіктер» атты оқу-әдістемелік құралдар 

басылымға  шықты. 

Студенттік ғылыми үйірме кафедраның негізі қаланғаннан бері жұмыс жасайды, 

студенттердің ғылыми жұмыстары соңғы жылдары студенттік ғылыми үйірме 

қорытындысында бірнеше мәрте жүлделі орындарды иеленген. Студенттердің зерттеу 

жұмыстарының дағдылары онконауқастарға, жақ аймағындағы папилломатоздары бар 

науқастарға, жиі ауыратын студенттерге (иммунологиялық, биохимиялық, 

микробиологиялық және ПЦР) зерттеулер жүргізуге бағытталған. Қазіргі уақытта 

студенттерді ғылыми зерттеу жұмыстарына қатыстыру мақсатында 2-3 курс студенттері 

арасында аллергиялық аурулардың даму қаупін және иммунитеттің ақауларын анықтау 

Иммунология 

кафедрасының меңгерушісі, 
м.ғ.д.  

Х.С. Жетпісбаева  

Иммунология кафедрасының ұжымы 
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үшін сауалнама жүргізілуде. Бұл олардың ақпаратты жинаумен қатар, өңдеуге белсенді 

қатысуын көрсетеді. 

Кафедра қызметкерлерінің басшылығымен ғылыми ізденушілер (А.Ж. Нурмухамбетова, 

Ж.Т. Муканова, Д.Б. Козубаева, Л.М. Садвокасова, Е.М. Смаилов) 5 кандидаттық диссертация 

қорғады. Кафедра қызметкерлері екіншілік иммунды жетіспеушілік коррекциясы және 

аллергиялық аурулардың диагностикасы бойынша жаңа тәсілдерді енгізіп  шығарған. 

Жетпісбаева Хафиза Салимовна, иммунология кафедрасының меңгерушісі. 2009 

жылы 14.00.36. – аллергология және иммунология мамандығы бойынша «Бейімделудің 

иммунологиялық және биохимиялық механиздері, стресс туындататын бұзылыстарды 
болжау және түзету» тақырыбына докторлық диссертация қорғады. 2 кандидаттық 

диссертацияның ғылыми жетекшісі, 2 монографияның авторы.  

 

КАФЕДРА ИММУНОЛОГИИ 

Первая кафедра клинической иммунологии и аллергологии в Советском Союзе была 

организована в 1986 году по инициативе ректора Семипалатинского государственного 

медицинского института, профессора Е.С. Белозерова. Первым заведующим кафедрой стал 

доцент К.Б.Садыков. В разные годы сотрудниками кафедры были к.м.н. Ж.Б. Байсугуров, 

к.м.н. Б.В. Галич, к.м.н. Р.И. Розенсон, к.м.н. Д.М. Габдуллина, к.м.н. З.К. Жумадилова, 

к.м.н. Т.И. Макарова, к.м.н. Н.Т. Тулепбергенов. 

С 1987 года по 2009 г. заведующим курса являлся доцент Ф.Ф.Ягофаров. С 2009 г. 

заведующей курсом, с 2010 г. заведующей кафедрой иммунологии и дерматовенерологии, 

затем иммунологии является д.м.н. Жетписбаева Хафиза Салимовна. 

Сотрудники кафедры, работавшие ранее и работающие на данный момент выполнили 
и успешно защитили 4 докторских диссертации (К.Б.Садыков, Р.И.Розенсон, Б.В.Галич, 

Х.С.Жетписбаева), 3 кандидатских диссертации (Д.М.Габдулина, Н.М.Храмых-Оверченко, 

Д.Б. Козубаева), опубликовано свыше 500 работ, получено 15 авторских свидетельства на 

изобретение и 31 удостоверений на рационализаторские предложения. 

В настоящее время на кафедре работают д.м.н. Жетписбаева Х.С., доцент, к.м.н. 

Ягофаров Ф.Ф., доцент, к.м.н. СагиеваЕ.Я., ассистент, к.м.н. Козубаева Д.Б., ассистент, 

к.м.н. Кудайбергенова Н.К., ассистент Абдрахманова Г.Ж. лаборант Мурсалимбаева А.Т. 

Остепененность кафедры составляет 83%. 
Научным направлением кафедры является изучение вторичных иммунодефицитов, 

иммунных механизмов адаптации, аллергических заболеваний кожи (экземы и 
атопического дерматита).  

Сотрудники кафедры оказывают консультативную помощь населению города и 
прилегающих районов с заболеваниями, в основе которых лежат нарушения иммунитета 

(иммунодефицитами, аллергией) на базе Университетского госпиталя ГМУ г. Семей, 
поликлиники №1. По инициативе сотрудников кафедры иммунологии создана 
иммунологическая лаборатория на базе УГ ГМУ г. Семей, в настоящее время ведется 
работа по ее оснащению современным оборудованием. 

Заведующая кафедрой иммунологии, Жетписбаева Хафиза Салимовна, в 2009 г. 
успешно защитила докторскую диссертацию на тему «Иммунологические и 
биохимические механизмы адаптации, прогнозирование и коррекция постстрессорных 
нарушений». Научный руководитель 2-х кандидатских диссертаций, автор 2-х 
монографий.  

Сотрудники кафедры являются высококвалифицированными специалистами, 

выполняющими учебно-методическую и научно-клиническую работу. Учебный процесс на 
кафедре ведется на государственном, русском и английском языках. Сотрудники кафедры 
«Иммунология» обеспечивают качество подготовки по дисциплине «Иммунология» путем 
объективной оценки знаний и проведением экзамена по израильской технологии сразу 
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несколькими ППС, использованием инновационных методов обучения: CBL, TBL, 
TBL+CBL, симпозиумы, миниклинический экзамен, ОСКЭ, подготовка и размещение 
ситуационных задач и ролевых игр на портале ГМУ г. Семей («Сириус»). 

Преподаватели кафедры постоянно повышают и совершенствуют свои знания на 

конференциях, семинарах, мастер-классах, стажировках. Результаты обучения внедряются в 
учебный и клинический процессы. Повышается обученность английскому языку на курсах и 
семинарах среди моло-дых преподавателей. Уровень квалификации преподавателей 
кафедры по итогам рейтинга среди кафедр и ППС неоднократно подтверждался номинацией 
на звание «Лучший ассистент», «Лучший доцент». В 2017 издано 2 учебно-методических 
пособия: «Аллергология негіздері» и «Иммунодиагностика и иммунотерапия 
злокачественных опухолей». 

Студенческий научный кружок работает со дня основания кафедры, исследовательские 

работы студентов за последние годы неоднократно занимали призовые места на итоговых 

студенческих научных конференциях. Навыки исследовательской работы у студентов 

прививались проведением исследований (иммунологических, биохимических, 

микробиологических и ПЦР) у онкобольных, больных с папилломатозом челюстной 

области, часто болеющих студентов. На данный момент приобщение студентов к 

исследовательской работе проводится путем анкетирования студентов 2-3 курсов с целью 

выявления рисков развития аллергических заболеваний и дефектов иммунитета. Это 

предполагает их активное участие, как в сборе информации, так и ее обработке с 

последующим выходом.  
Под руководством сотрудников кафедры соискателями (А.Ж. Нурмухамбетова, Ж.Т. 

Муканова, Д.Б. Козубаева, Л.М. Садвокасова, Е.М. Смаилов) успешно защищены 5 

кандидатских диссертаций. Сотрудниками кафедры разработаны и внедрены новые методы 

коррекции вторичных иммунодефицитов и диагностики аллергических заболеваний. 

 

IMMUNOLOGY DEPARTMENT 

First Department of Clinical Immunology and Allergology in Soviet Union was established 

by the Rector of Semipalatinsk State Medical Institute, Professor E. Belozerov. Assistant 

professor K. Sadykov was the first Head of the Department. C.m.s. Z.Baisugurov, c.m.s. B. 

Galich, c.m.s. R. Rozenson, c.m.s. D. Gabdulina, c.m.s. Z. Zhumadilova, c.m.s. T. Makarova and 

c.m.s. N. Tulepbergenov worked at the department in different years.   

Assistant professor F. Yagofarov had been the head of the course from 1987 to 2009. 

D.M.S. Khazifa Zhetpisbayeva has become the head of Department of Immunology since 2010. 

Staff members of the department have defended 4 PhD dissertations (K. Sadykov, R. 

Rozenson, B. Galich and Kh. Zhetpisbayeva), 3 candidate’s dissertations (D. Gabdulina, N. 
Hramyh-Overchenko and D. Kozumbayeva), published over 500 papers, received 15 authorship 

certificates of invention and 31 certificates of rationalization proposals. 

Following persons are the regular staff members of the department at the moment: d.m.s. K. 

Zhetpisbayeva, assistant professor, c.m.s. F.Yagofarov, assistant professor, c.m.s. E. Sagiyeva, 

assistant, c.m.s. D. Kozubayeva, assistant, c.m.s. N. Kudaibergenova, assistant G. 

Abdrakhmanova, laboratory assistant and A.Mursalimbayeva. There are 83% of faculty members, 

who have academic titles and degrees.  

The research areaof the department is the study of secondary immunodeficiency, immune 

mechanisms of adaptation and allergic skin disorders (eczemas and atopic dermatitis).  

At the premises of University Hospital of SMU (hereafter UH) and Policlinic №1 staff of 

department renders advisory services for population of Semey and contiguous areas having 

immunology diseases (immunodeficiency and allergy). Immunologic laboratory was established 

at the premises of UH by the initiative of the staff of department. 
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Staff of Department are highly qualified specialists carrying out educational-academic and 

scientific-clinical work. Academic process is carried out in Kazakh, Russian and English. Staff of 

the Department of Immunology provide quality training by means of knowledge objective 

assessment and giving examination on Israeli technology by three faculty members 

simultaneously, as well as by using such innovative learning methods as:  CBL, TBL, TBL+CBL, 

symposiums, mini clinical examination, OSCE and simulation tasks through SSMU website.  

Teachers of the Department annually improve their qualification by attending conferences, 

workshops, master classes and advanced training courses. Training outcomes are used and introduced 

in clinical and educational activities. Teachers improve their English proficiency level by attending 
English courses and seminars. The level of teachers’ qualification wasapproved by such nominations 

as “Best assistant” and “Best assistant professor”. 2 study guides were published in 2017: 

“Elementary allergology”and“Immunodiagnostics and immunotherapy of malignant tumors”.  

Students’ scientific club has been operating since the date of establishment of the 

department.Students’ research papers placed at the scientific conferences over the recent years. 

Students master their scientific skills by conducting immunological, biochemical, microbiological 

and PCR investigations in oncologic patients and sickly students.     

5 candidate’s dissertations were successfully defended under the auspices of department 

staff (A. Nurmhambetova, Zh. Mukanova, D. Kozubayeva, L. Sadvokasova and E. Smailov). 

Staff of the department designed and introduced new methods of correction of secondary 

immunodeficiency and diagnostics of allergic diseases.  

In 2009, Head of Department of Immunology Khafiza Zhetpisbayeva successfully defended 

her doctoral dissertation, titled: “Immunological and biochemical adaptation mechanisms. 

Prediction and correction of post-stress disorders”. She is a research advisor of 2 candidate’s 
dissertations and an author of 2 monographs.  

 

СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ПӘНДЕР КАФЕДРАСЫ 

Семей мемлекеттік медициналық институтында стоматологиялық факультетті ашу 

туралы сұрақты ректор профессор Т.К. Раисов көтерген. Факультетті ұйымдастыруда және 

құруда облыс әкімшілігі, стоматологиялық мекемелердің басшылары және ЖОО-ң 

ректораты белсенді түрде қатысты. Өзара бірігу арқасында 1991 жылдың қаңтар айында 

Білім министрлігінің 01.01.1991 жылғы №128 «Стоматологиялық факультетті 

ұйымдастыру» жөніндегі бұйрығын негізге ала отырып Семей мемлекеттік медицина 

университетінде стоматологиялық факультет ашылған. 

Кафедраның клиникалық базасын ұйымдастыруға ҚР бас балалар стоматологы 

профессор Супиев Т.К., АММИ 

стоматологиялық факультет деканының 

орынбасары доцент Курмангалиев З.К., СММИ 

ректоры Раисов Т.К. ат салысқан. 
Стоматологиялық емхана директоры болып 

И.М. Карыбжанов тағайындалған. 1991 жылдың 

қыркүйек айында хирургиялық стоматология 

кафедрасы (меңгерушісі – доцент, Шинбирев 

Н.А) облыстық клиникалық аурухананың бет-

жақ хирургиясының базасы негізінде құрылған, 

терапиялық стоматология кафедрасы (меңгерушісі – доцент, к.м.н. Копбаева М.Т.), 

ортопедиялық стоматология кафедрасы (меңгерушісі – доцент, к.м.н. Сыдыгалиев К.М.). 

Факультет деканы болып м.ғ.д. профессор Жаныбеков Д.Е. (қалыпты анатомия 

кафедрасының меңгерушісі), тағайындалды, факультетке 10 жыл аралығында жетекшілік 

етті. 1992 жылдан 1994-ші жылға дейін хирургиялық стоматология кафедрасына доцент 

Стоматологиялық пәндер кафедрасының ұжымы 
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Құрманғалиев З.К. меңгеруші болды. 1998 жылдан 2008-ші жылға дейін хирургиялық 

стоматология курсына Сәдуақасова Л.М меңгерушілік етті. В 1998 жылы терапиялық 

стоматология кафедрасын Сулейменева Д.М басқарды. 2008 жылы терапиялық және  

ортопедиялық стоматология кафедралары құрылды, кафедраларды доцент Сулейменева 

Д.М., ал хирургиялық стоматология және балалар жасындағы стоматология кафедрасына 

доцент Абралина Ш.Ш. меңгеруші болды. 2011-ші жылдан бастап стоматологиялық 

пәндер кафедрасын доцент Абралина Ш.Ш. басқарады. 

Абралина Шолпан Шагатаевна – стоматологиялық пәндер кафедрасының 

меңгерушісі. 1983 жылы Полтава медициналық стоматология институтын бітірген. 1989 
жылы СММИ госпиталдық хирургия кафедрасында стоматологиялық курсына ассистенті 

(кафедра меңгерушісі Шинбирев Н.А.). 1991 жылы стоматологиялық факультеттің 

ашылуына байланысты, хирургиялық стоматология кафедрасынаассистент болып 

ауыстырылды (кафедра меңгерушісі Құрмангалиев З.К.). 2004 жылдан бастап, қазіргі 

уақытқа дейін СММУ стоматологиялық пәндер кафедрасының меңгерушісі қызметін 

атқарады. 2002 жылы «Анатомо-топографическое обоснование щадящей уранопластики» 

тақырыбына кандидаттық диссертация қорғады, ҚР Білім және Ғылым министрлігінің 

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің үкімі бойынша 18.03. 2008ж доцент 

атағыберілді. 177 баспа жұмысы, соның ішінде импакт-фактор, 19 оқу құралы, 6 

рационализаторлық ұсыныстар, 5 бағдарламалық парақтары жарияланған. Стоматология 

бойынша Халықаралық Конгресстер қатысушысы: Хиросима қ. (2003ж.), Стокгольм қ. 

(Швеция, 2008 ж.), Сингапур қ. (2009 ж.), Стамбул қ. (Турция, 2013 ж). Казақстан 

Стоматологиялық Ассоциациясы Президиумының шешімі бойынша 01.07.2011 ж. 

«Заслуженный Стоматолог Казахстанской Стоматологической Ассоциации» атағы берілді. 
«Лучший преподаватель по научно-исследовательской работе», «Лучший заведующий 

кафедрой» атты марапаттарға ие. Жоғары профессионалдық және ұйымдастырушылық 

қабілетіне ҚР Денсаулық Сақтау Министрлігінің үкімі бойынша 2006 жылы «Денсаулық 

сақтау ісінің үздігі» атағы берілді. Семей қалалық филиалының «Казахстанская 

стоматологическая Ассоциация» қоғамдық бірлестігінің төрайымы, Казақстан 

Стоматологиялық Ассоциациясы Президиумының мүшесі, 2010 жылы «Стоматологиядағы 

ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталды, 2011 жылы «Казақстан  стоматологиялық 

Ассоциациясына» еңбек сіңірген стоматолог атағы берілді. ҚР Денсаулық Сақтау 

мүшелерінің жұмысында медициналық қызмет сапасына баға беретінтәуелсіз 

аккредиттелген эксперт болып табылады.  

Кафедра базалары № 5 Оқу ғимараты СМУ Семей қ. (терапиялық, ортопедиялық 

стоматологияпәндері), Университеттік госпиталь СМУ Семей қ., бет-жақ бөлімі 

(хирургиялық стоматология), ТОО «Жан-Ер» (балаларжасындағы стоматология). 

Оқубазаларықазіргізаманғықұрылғылармен: мультимедиялықжүйелер, компьютерлер, 

ноутбуктар, телевизорлар, бейнекамералар, фотоаппараттар, қазіргі заманғы 
стоматологиялық қондырғылармен: фантомдармен жабдықталған фантомдық сыныптар, 

муляждар, стоматологиялық симуляторлармен жабдықталған. 

Сулейменева Дана Мукашевна-доцент, стоматологиялық пәндер кафедрасының оқу 

бөлімі жөніндегі меңгерушісі.1991 жылы Алматы мемлекеттік медициналық 

институтының стоматологиялық факультетін бітірген. 2004 жылы Алматы қ. Қазақ Ұлттық  

Медицина Университетінде кандидаттық диссертацияны мына тақырып бойынша қорғады: 

«Особенности течения хронического рецидивирующего афтозного стоматита. Разработка 

мер реабилитации» Стоматология мамандығыбойынша 14.00.21. ҚР Білім және Ғылым 

министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің үкімі 22.06.2009 ж. 

«Медицина» мамандығы бойынша доцент атағыберілді. 1998 жылдан бастап терапиялық 

стоматология кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды.  2008 жылдан бастап 
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терапиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасының меңгерушісі қызметін 

атқарды. 2011 жылы кафедраларды біріктіргеннен кейін, стоматологиялық пәндер 

кафедрасының оқу ісінің меңгерушісі қызметін атқарды, терапиялық стоматология 

курсына жауапты. 100 ден аса ғылыми жұмыстары басып шығарылған, импакт-фактор, 9 

оқу құралы, соның ішінде емдеу әдістері бойынша оқу құралдары, ауыз қуысының 

шырышты қабатының ауруларын емдеу бойынша 2 рационализаторлық ұсыныстар, 1 

авторлық куәлік. Семей қалалық филиалының «Казахстанская стоматологическая 

Ассоциация» қоғамдық бірлестігінің мүшесі, «Стоматологиядағы ерен еңбегі үшін» 

медалімен марапатталды, облыстық, аймақтық деңгейдегі марапаттауларға ие. Бірнеше 
жылдан бері «Үздік доцент», «Үздік дәріскер» номинацияларының жеңімпазы. 

«WebofScience бойынша ең жоғары импакт-фактор». 

Садвокасова Лязат Мендыбаевна – стоматологиялық пәндер кафедрасының оқу ісінің 

меңгерушісі.Садвокасова Лязат Мендыбаевна 1991 жылы Қарағанды мемлекеттік 

медицина университетіндегі стоматология факультетін бітірген. 1996 жылдың қыркүйек 

айынан бастап Семей мемлекеттік медицина институты хирургиялық стоматология 

кафедрасының ассистенті қызметін атқарады. 1998 жылдан бастап стоматологиялық 

хирургия кафедра меңгерушісі. 2011 жылы кафедралар біріккеннен кейін, 

стоматологиялық пәндер кафедрасының меңгерушісі, хирургиялық стоматология пәніне 

жауапты. 2010 жылы «Одонтогенді остеомиелиттің атипті түрінің иммунокоррекциялық 

терапияның клинико-иммунологиялық негіздеуі» атты кандидаттық диссертациясын 

қорғады. 14.00.36 – Иммунология. 2016 жылдан бастап стоматологиялық пәндер 

кафедрасының доценті. 75-тен астам ғылыми жұмыстары жарияланды, оның ішінде 

импакт-фактормен, 4 ғылыми оқулық, 2 Инновациялық патент: «Лимфоциттер активтілігін 
функционалды бағалау әдісі» және «Бактериалды аллергияны диагностикалау әдістері» 

(2011ж.), жақтардың одонтогенді остеомиелитін емдеу әдістеріне 3 рационализаторлық 

ұсыныстар, «Жақ-тілнауашығының абсцесстерінің алдын алу» тақырыбына 1 ақпараттық 

парақша, Қазақстан Республикасының бет-жақ хирургиясы бойынша  диагностика мен 

емдеуінің 9 Клиникалық хаттамасын әзірлеуіне қатысып,  топ мүшесі ретінде жұмыс 

атқарды. 2017 жылдың қазан айында Еуропада «Швейцария мен Францияның 

медициналық сақтандыру» тақырыбы атты білім беру тәжірибесін өтті. «Қазақстан 

стоматологиялық Ассоциациясы» Семей қалалық филиалының қоғамдық бірлестігінің 

мүшесі, «Стоматологиядағы ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталды, 2017 жылы 

«Қазақстан денсаулық сақтаумен дамуына үлес қосқан үшін», медалімен марапатталды, 

облыстық және аудандық деңгейдегі грамоталары бар. Көптеген жылдыр ішінде «Үздік 

ассистент», «Ғылыми жұмыс бойынша үздік оқытушы» номинацияларының жүлдегері 

болып келеді. Медициналық қызмет көрсету сапасын бағалаудағы аймақтағы денсаулық 

сақтау субьекттерінің  ҚР тәуелсіз аккредиттелген эксперті. 

Хайдарова Нұржанат Бидахметовна – стоматологиялық пәндер кафедрасының 
доценті. Хайдарова Нұржанат Бидахметовна 1989 жылы Алматы мемлекеттік 

медициналық институтының стоматологиялық факультетін бітірген. 2006 жылы КазҰМУ 

Алматы қ. аспирантураны бітіргеннен кейін,кандидаттық диссертацияны мына тақырып 

бойынша қорғады: «Обоснование к использованию углеродного сорбента в комплексном 

лечении болезней пародонта». ҚР Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 

үкімі бойынша 26.04.2006 ж. медицина ғылымының кандидаты атағы берілді. Доцент 

атағы ҚР Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің үкімі бойынша 23.09.2010  

«Медицина» мамандығы бойынша берілді. 100 ден аса ғылыми жұмыстары басып 

шығарылған, соның ішінде импакт-фактор, 11 оқу құралы, 2 предпатент пародонт 

ауруларын емдеу әдістері, 1 ауыз қуысының шырышты қабатының ауруларын емдеу 

бойынша авторлық куәлік. Семей қалалық филиалының «Казахстанская 
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стоматологическая Ассоциация» қоғамдық бірлестігінің мүшесі, «Стоматологиядағы ерең 

еңбегі үшін» медалімен марапатталған. Бірнеше жылдан бері «Үздік доцент» 

номинацияларының жеңімпазы.  

 

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Вопрос об открытии стоматологического факультета в Семипалатинском 

медицинском институте был поднят ректором профессором Раисовым Т.К. В организации 

и становлении факультета принял активное участие ректорат ВУЗа, администрация 

области, руководители стоматологических учреждений. В результате совместных усилий в 
1991 году по приказу  № 128 от 01.01.1991 г. принято официальное решение Министерства 

здравоохранения и образования  «Об организации стоматологического факультета» в 

Семипалатинском государственном медицинском институте.  

В создании клинической базы приняли участие главный детский стоматолог РК, 

профессор Супиев Т.К., заместитель декана стоматологического факультета АГМИ, 

доцент Курмангалиев З.К., ректор СГМИ Раисов Т.К. В сентябре 1991года были 

организованы кафедра хирургической стоматологии (заведующий – доцент, к.м.н. 

Шинбирев Н.А) на базе отделения челюстно-лицевой хирургии областной клинической 

больницы, кафедра терапевтической стоматологии (заведующая – доцент, к.м.н. Копбаева 

М.Т.), кафедра ортопедической стоматологии (заведующий – доцент, к.м.н. Сыдыгалиев 

К.М.). Деканом факультета назначен профессор, д.м.н. Жаныбеков Д.Е. (заведующий 

кафедрой нормальной анатомии), который руководил факультетом в течение 10 лет. С 

1992 по 1994 г. заведовать кафедрой хирургической стоматологии стал доцент 

Курмангалиев З.К. В 1998 кафедру терапевтической стоматологии возглавила 
Сулейменева Д.М. В 2008 г. созданы две кафедры: кафедра терапевтической и 

ортопедической стоматологии, которую возглавила доцент Сулейменева Д.М. и кафедра 

хирургической и детской стоматологии, под руководством доцента Абралиной Ш.Ш. С 

2011 г. в связи с объединением кафедр организована кафедра стоматологических 

дисциплин, которую возглавила и по настоящее время заведует доцент Абралина Ш.Ш. 

Абралина Шолпан Шагатаевна – заведующая кафедрой стоматологических 

дисциплин. В 1983 г. окончила Полтавский медицинский стоматологический институт. В 

1989 г. ассистент курса стоматологии (зав. Шинбирев Н.А.) при кафедре госпитальной 

хирургии СГМИ. В 1991 г. в связи с открытием стоматологического факультета 

переведена ассистентом на кафедру хирургической стоматологии (зав. каф. Курмангалиев 

З.К.). С 2004 г. и по настоящее время является зав. кафедрой стоматологических 

дисциплин ГМУ г. Семей. В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Анатомо-топографическое обоснование щадящей уранопластики», решением Комитета 

по контролю в сфере образования и науки МОН РК 18.03.2008 г. присвоено ученое звание 

доцента. Ею опубликовано 177 печатных работ, в т.ч. с импакт-фактором, выпущено 19 
учебных пособий, 6 рационализаторских предложений, 5 информационных листков. 

Участник Международных Конгрессов по стоматологии в г. Хиросима (2003  г.), г. 

Стокгольме (Швеция, 2008 г.), Сингапуре (2009 г.), в г. Стамбул (Турция, 2013 г.). 

Решением Президиума Казахстанской Стоматологической Ассоциации от 01.07.2011 г. 

присвоено звание «Заслуженный Стоматолог Казахстанской Стоматологической 

Ассоциации». В 2006 году присвоено почетное звание «Денсаулық сақтау ісінің үздігі». 

Председатель Семипалатинского городского филиала общественного объединения 

«Казахстанская стоматологическая Ассоциация», член президиума Правления Ассоциации 

стоматологов Казахстана, в 2010 году награждена золотой медалью «Стоматологиядағы 

ерен еңбегі үшін», в 2011 году присвоено звание заслуженного стоматолога 

«Казахстанской стоматологической Ассоциации». Независимый аккредитованный эксперт 
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РК в деятельности субъектов здравоохранения в области оценки качества медицинских 

услуг. Имеет грамоты «Лучший преподаватель по научно-исследовательской работе», 

«Лучший заведующий кафедрой». 

Кафедра стоматологических дисциплин располагается в следующих учебно-

клинических базах: Учебный корпус № 5 ГМУ г. Семей (дисциплины-терапевтическая и 

ортопедическая стоматологии), Университетский госпиталь ГМУ г. Семей, челюстно-

лицевое отделение (хирургическая стоматология), ТОО «Жан-Ер» (детская стоматология). 

Учебные базы оснащены современным оборудованием: мультимедийными системами, 

компьютерами, ноутбуками, телевизорами, видеокамерами, фотоаппаратами, 
современными стоматологическими установками, имеется фантомный класс с японскими  

фантомами, моделями, муляжами, стоматологическими симуляторами. 

Сулейменева Дана Мукашевна – доцент,заведующая учебной частью кафедры 

стоматологических дисциплин.Окончила стоматологический факультет Алма-Атинского 

государственного медицинского института в 1991 году. В 2004 году при КазНМУ г. 

Алматы защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Особенности течения 

хронического рецидивирующего афтозного стоматита. Разработка мер реабилитации». 

Решением Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК от 22.06.2009 г. 

присвоено звание доцента по специальности «Медицина». С 1998 года заведующая 

кафедрой терапевтической стоматологии. С 2008 года заведующая кафедрой 

терапевтической и ортопедической стоматологии. С 2011 года после объединения кафедр 

стала завучем кафедры стоматологических дисциплин, ответственной за терапевтическую 

стоматологию. 

Опубликовала более 100 научных трудов, в т.ч. с импакт-фактором, 9 учебных 
пособий, 2 рационализаторских предложения по способу лечения слизистой оболочки 

полости рта, 1 авторское свидетельство. Член Семипалатинского городского филиала 

общественного объединения «Казахстанская стоматологическая Ассоциация», награждена 

золотой медалью «Стоматологиядағы ерен еңбегі үшін», имеет грамоты областного, 

регионального уровня. В течение многих лет является победителем в номинации «Лучший 

доцент», «Лучший лектор», «Самый высокий импакт-фактор по Web of Science». 

Садвокасова Лязат Мендыбаевна – заведующая учебной частью кафедры 

стоматологических дисциплин. Окончила стоматологический факультет Карагандинского 

государственного медицинского института в 1991 году. С сентября 1996 года работает 

ассистентом кафедры Семипалатинского Государственного медицинского института. С 

1998 года заведующая курсом хирургической стоматологии. В 2010 году защитила 

кандидатскую диссертацию по теме: «Клинико-иммунологическое обоснование 

иммунокорригирующей терапии атипично протекающего одонтогенного остеомиелита». 

Опубликовала более 75 научных трудов, в т.ч. с импакт-фактором, 4 учебных пособия, 

2Инновационных патента, 3 рационализаторских предложения, участвовала в разработке 9 
клинических протоколов диагностики и лечения по челюстно-лицевой хирургии. В 2017 

года прошла образовательную стажировку по теме: «Медицинское страхование 

Швейцарии и Франции». Награждена серебряной медалью «Стоматологиядағы ерен еңбегі 

үшін», в 2017 году награждена медалью «За вклад в развитие здравоохранения 

Казахстана» имеет грамоты областного, регионального уровня. В течение многих лет 

является победителем в номинации «Лучший ассистент», «Лучший преподаватель по 

научной работе». Независимый аккредитованный эксперт РК в деятельности субъектов 

здравоохранения в области оценки качества медицинских услуг. 

Хайдарова Нуржанат Бидахметовна – доцент кафедры стоматологических 

дисциплин. Окончила стоматологический факультет Алма-Атинского государственного 

медицинского института в 1989 году. После завершения аспирантуры, в 2006 году при 
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КазНМУ г. Алматы защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Обоснование к 

использованию углеродного сорбента в комплексном лечении болезней пародонта». 

Опубликовала более 100 научных трудов, в т.ч. с импакт-фактором, 11 учебных пособий, 2 

предпатента по способу лечения болезней пародонта, 1 авторское свидетельство по 

способу лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта. Член Семипалатинского 

городского филиала общественного объединения «Казахстанская стоматологическая 

Ассоциация», награждена серебряной медалью «Стоматологиядағы ерен еңбегі үшін». В 

течение многих лет является победителем в номинации «Лучший доцент». 

 

DEPARTMENT OF DENTISTRY 

The idea of creation of the Department of Dentistry in the Semipalatinsk Medical Institute 

was initiated by Prof. T.K. Raissov. The management of SMI and heads of dental institutions 

both played an active role in the organization and establishment of the faculty. As a result of joint 

efforts in 1991, by order No. 128 of 01.01.1991, the official decision of the Ministry of Health 

and Education “About the organization of the dental faculty at the SMI” was taken. 

  The chief of pediatric dentistry of the Republic of Kazakhstan Prof. T.K. Supiyev, Deputy 

Dean of the dental faculty of ASMI, Associated Prof. Z.K. Kurmangaliyev and Rector of SSMI 

T.K. Raissov took an active part in creation of a clinical site. 

  In September 1991, the Department of Surgical Dentistry (headed by associate prof., Ph.D. 

N.A. Shinbirev), the Department of Therapeutic Dentistry (associate prof., Ph.D. M.T. Kopbaeva) 

and the Department of Prosthodontics (associate prof., Ph.D. K.M. Sydygaliev) were organized at 

the premises of the Department of Maxillofacial Surgery of the Regional Clinical Hospital. Prof., 

Dr. Habil. D.E. Zhanybekov (Head of the Department of Normal Anatomy) was appointed to the 
position of the Dean of the faculty, who headed it during 10 years. From 1992 to 1994, Assoc. 

Prof. Z.K. Kurmangaliyev was the head of the Department of Surgical Dentistry. In 1998, the 

Department of Therapeutic Dentistry was headed by D.M. Suleimeneva. In 2008, two 

departments were established: the Department of Therapeutic and Prosthetic Dentistry, which 

was headed by Assoc. Prof. D.M. Suleimenova, and the Department of Surgical and Pediatric 

Dentistry under the direction of Assoc. Prof. S.S. Abralina. In 2011, the Departments were 

combined, creating the Department of Dentistry, which is headed by Assoc. Prof. S.S. Abralina. 

The following faculty members have been working at the department since the 

establishment: graduates of Alma-Ata State Medical Institute –  D.M. Suleimeneva, N.B. 

Khaidarova, Abylkairova G.S., Kasenova G.L., Syzdykov S.M., G.T. Akhmetova, E.E. 

Shyngayev and alumni of Karaganda State Medical Institute – L.M.  Sadvokassova and S.K. 

Kabdykanov. Today, the Department of Dentistry includes four dental subjects – therapeutic, 

surgical, prosthodontics and pediatric. Furthermore, there are 16 faculty members at the 

department: Head of the Department, Ph.D., Assoc. Prof. S.S. Abralina, head teachers Ph.D., 

Assoc. Prof. D.M. Suleimenova, Ph.D., Assoc. Prof. L.M. Sadvokassova, Ph.D. N.B. Khaidarova, 
Ph.D. G.A. Berekenova, Ph.D. A.Z. Saimova, teachers – S.M. Syzdykova, R.I. Karibzhanov, 

T.M. Tokanov, S.K. Kabdykanov, G.S. Abylkairova, G.L. Kasenova, A.C. Abralina, K.E. 

Kalikhanova, A.Z. Kalieva and M.M. Ospanova.  

Sholpan Shagatayevna Abralina–Head of the Department of Dentistry  

In 1983, she graduated from Poltava Medical Institute. In 1989, she was an assistant teacher 

of Dentistry at the Department of Hospital Surgery of SSMI. When the Department of Dentistry 

was established in 1991, she was transferred to the position of assistant teacher at the Department 

of Surgical Dentistry (headed by Z.K. Kurmangaliyev). Since 2004, she has been working as the 

head of the Department of Dentistry at SSMU. In 2002, she defended her thesis “Anatomical and 

topographic justification of sparing uranium plastics”. By the decision of the Committee for 
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control in education and science of MES of the Republic of Kazakhstan, she was granted the title 

of candidate of medical science (Ph.D.)  

She has published 177 printed works, 19 textbooks, 6 innovation proposals and 5 

information sheets. She was a member of the international congress of Dentistry in Hiroshima 

(Japan, 2003), Stockholm (Sweden, 2008), Singapore (2009) and Istanbul (Turkey, 2013).  

On the 1st of July 2011, the Presidium of Kazakhstan Dental Association awarded her the 

title “Honored Dentist of Kazakhstan Dental Association”. In 2006, the Ministry of Health 

awarded her the honorary title of “Densaulyk Saqtau Isinin Uzdigi” for her high professional 

behavior and organization skills. She has been Chairman of the Semey city branch of the public 
organization “Kazakhstan Dental Association” and a member of the Presidium of the Association 

of dentists of Kazakhstan. She was awarded the gold medal “Stomatologiyadagi Eren Enbegi 

Ushin” in 2010 and the title of honored dentist of “Kazakhstan Dental Association” in 2011. S.S. 

Abralina has been accredited independent expert in healthcare subjects in the field of assessment 

of medical services quality. She has been awarded diplomas “The Best Research Teacher” and 

“The Best Head of the Department”. 

The Department of Dentistry is located in various places: Academic building No.5 

(therapeutic and prosthetic dentistry), the Oral and Maxillofacial Department (dental surgery), the 

LLP “Zhan-Er” (pediatric dentistry) and University Hospital. The training sites are equipped with 

modern tools: multimedia systems, computers, laptops, TVs, camcorders, cameras, modern dental 

units, a simulation rooms with the Japanese simulators, models, mannequins and dental 

simulators. 

Dana Mukashevna Suleimenova – Assoc. Prof. of the Department of Dentistry and the Head 

of the Educational part of the Department of Dentistry  
In 1991, she graduated from the Department of Dentistry of the Alma-Ata State Medical 

Institute. After graduation, the institute granted her a one-year internship under the OSB of the 

city of Semipalatinsk. In August 1992, she was accepted as a senior laboratory assistant at the 

Department of Therapeutic Dentistry at the Semipalatinsk State Medical Institute. In October of 

the same year, she was transferred to the position of an assistant of the Department. Since 1993, 

she has been acting as the head of the Department of Therapeutic Dentistry, specializing in 

pediatric dentistry. After completing the postgraduate course in 2004 at KazNMU, Almaty, she 

defended her thesis on the topic “Features of the course of chronic recurrent aphthous stomatitis. 

Development of rehabilitation measures”. By the decision of the Committee for Control in the 

Sphere of Education and Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan dated 22.06.2009, the title of Associate Professor in the speciality “Medicine” was 

conferred.  

She headed the Department of Therapeutic Dentistry since 1998 and the Department of 

Therapeutic and Orthopedic Dentistry since 2008. Since 2011, after the unification of the 

departments, she became the head teacher of the Department of Dentistry, responsible for 
therapeutic dentistry. 

She has published more than 100 scientific papers, including 9 teaching aids, 2 

rationalization proposals on the method of treatment of the oral mucosa and 1 copyright 

certificate, all of which have had a large impact on the field. She is a member of the Semey city 

branch of the public organization “Kazakhstan Dental Association”. She was awarded the gold 

medal “Stomatologiyadagi Eren Enbegi Ushin”. She holds diplomas of oblast and regional level. 

She has been awarded titles “The Best Associate Professor”, “The Best Lecturer” and “The 

Highest Impact Factor on Web of Science”. 

Nurzhanat Bidakhmetovna Khaidarova – Associate Prof. at the Department of Dentistry, 

responsible for internship 
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In 1989, she graduated from the Department of Dentistry of the Alma-Ata State Medical 

Institute. After graduation, the institute granted her a one-year internship under the OSB of the 

city of Semipalatinsk. In August 1992, she was accepted as an assistant in the Department of 

Therapeutic Dentistry at the Semipalatinsk State Medical Institute. Since 1992, she has been 

working as the head of the Department of Therapeutic Dentistry, specializing in pediatric 

dentistry. After completing the postgraduate course in 2006 at KazNMU, Almaty, she defended 

her thesis on the topic: “Justification for the use of Carbon Sorbent in the Complex Treatment of 

periodontal diseases”.  

  By the decision of the Committee for the Control in the Sphere of Education and Science 
of the Ministry of Education and Science of the Republic Kazakhstan dated 26.04.2006, she was 

awarded the degree of candidate of medical sciences. The title of Associate Professor was 

awarded by the decision of the same committee dated September 23, 2010, in the specialty 

“Medicine”. Since 2010, she has been responsible for Internship Program at the Department of 

Dentistry. 

She has published more than 100 scientific papers, including 11 teaching aids, 2 pre-patents 

on the method of treatment of periodontal diseases and authorship certificate on the way of 

treatment of diseases of the oral mucosa. She is a member of the Semipalatinsk ci ty branch of the 

public organization “Kazakhstan Dental Association”. She was awarded the silver medal 

“Stomatologiyadagi Eren Enbegi Ushin” and she has been the winner in the nomination “The 

Best Associate Professor” for many times. 

Lyazat Mendybaevna Sadvokassova– Head of the Academic Unit of the Department of 

Dentistry  

In 1991, she graduated from the Department of Dentistry of the Karaganda State Medical 
Institute. After graduation, she completed a one-year internship at the Regional Dental Clinic 

(RDC) in Semipalatinsk. In June 1993, she became a dentist of the above-mentioned clinic, and 

in August 1992, she was appointed as the head of the Surgical Department of RDC in 

Semipalatinsk. Since September 1996, she has been working as an assistant at the Department of 

SSMI. Since 1998, she has been the head of the course of Surgical Dentistry. In 2011, after the 

unification of the departments, she was appointed as the head of the Department of Dentistry, 

responsible for Surgical Dentistry. In 2010, she defended her thesis on the topic: “Clinical and 

Immunological Basis for Immunocorrective therapy of atypically flowing odontogenic 

osteomyelitis”. Since 2016, she has been an Assoc. Prof. of the Department of Dentistry.  

She has published more than 75 scientific papers, 4 teaching aids, 2 Innovative patents: 

“The Method for Evaluating the Functional Activity of Lymphocytes” and “The Method of 

Diagnosis of Bacterial Allergy”, 3 rationalization proposals on the method of treatment of 

odontogenic osteomyelitis of the jaws and 1 information sheet on the topic: “Zhak-

tilnauashygynyn abscessterinin aldyn alu”. 

She participated in the development of 9 Clinical protocols for diagnosis and treatment 
within the field of Maxillofacial Surgery in the Republic of Kazakhstan as a member of the 

working group. She is a member of the branch of the public organization of the city of Semey 

“Kazakhstan Dental Association”. She was awarded a silver medal “Stomatologiyadagi Eren 

Enbegi Ushin”. In 2017, she was awarded the medal “For Contribution to the Development of 

Health Care of Kazakhstan”. She has diplomas of oblast and regional level. For many years she 

has been awarded the titles “The Best Assistant” and “The Best Teacher in Scientific Work”. She 

is an independent accredited expert of the Republic of Kazakhstan in the activities of health 

entities in the field of assessing the quality of medical services.  
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ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ПӘНДЕР КАФЕДРАСЫ 

Кафедра құрамына қалыпты және патологиялық физиология пәндер курсы кіреді. 
Қалыпты физиология кафедрасының негізі 1953 жылы қаланған. Доцент Р.А.Лемкуль 
қалыпты физиология кафедрасының ең бірінші қалаушысы және кафедра меңгерушісі 
болды. Әр жылдары профессор В.П. Скипетров (1967-1968), Е.М. Прокопьева (1968-1974), 
доцент А.Ш. Касенов (1974-1978), доцент А.П. Елисеева (1978-1985), профессор Т.Ф. 

Шевченко (1985-1994), доцент У.А. Табаров (1994-1996), доцент А.С. Сайдахметова (1997-
2001, 2010-2012), профессор Б.А. Жетписбаев (2001-2010) кафедра меңгерушісі болып 
қызмет атқарды.  

Патологиялық физиология кафедрасының 
негізі 1955 жылы қаланған. Кафедра 
меңгерушісі болып Қаз ССР- на еңбек сіңірген 
ғылым қайраткері, профессор Т.А.Назарова 
(1955-1983) болды, соңынан кафедраны доцент 
К.А. Шаймарданов (1983-1997), профессорлар 
В.И. Кравцов (1997-2004) және 

М.М.Унисьянова (2004-2012) басқарды. 
2012 жылдан бастап қалыпты физиология 

және патологиялық физиология кафедралары 
бірігіп, физиологиялық пәндер кафедрасы болып аталды. Қазіргі таңда физиологиялық 
пәндер кафедрасын м.ғ.д., профессор, академик ҚазМАЖҒ және МАИН Бекболат 
Адамович Жетписбаев басқарады. 

Қалыпты физиология кафедрасында әр жылдары доцент В.П. Краснокутская, 
ассистенттер Л.П. Нейфельд, Г.И. Погорелова, И.И. Ушаева, Т.А. Хлебутина, Ж.А. Садыков, 
Т.К. Раисов, В.И. Демидов, Е.М.Шацкий, М. Байбурин, У.А. Табаров, Ж.Т. Мырзаканова, 
Р.Ж. Сатбаева, И. Кириченко, Т.П. Генинг, В.Ф. Нахаева, Л. Савина, Р.М. Латурнус, А.М. 

Гладинец, М.М.Унисьянова, В. Крикунова, Г.М. Токешева, С.О. Рахыжанова, Б.А. 
Жетписбаев, Т. Садвокасова, А. Даулетжарова, Л.К.Муканова, М.М. Калдыбаева, Ж.А. 
Жагипарова, А.Д. Калибекова, О.А.Усенова, А.Г. Куанышева, Г.О. Ильдербаева, 
А.М.Утегенова қызмет істеген. 

Патологиялық физиология кафедрасында: Н.А. Шелковский, В.С. Степин, Г.Н. 
Зажогина, Л.А. Идрисова, К.А. Шаймарданов, А.Ш. Касенов, А.Н. Нурмухамбетов, Л.Н. 
Савицкая, В.И. Кравцов, У.А. Табаров, Н.Н. Исмаилов, Ж.А. Садыков, М.Б. Байбурин, О.Т. 
Акишпаева, Б.А. Жетписбаев, Д.А. Темирбеков, Т.А. Макарова, Б.К. Оралбаев, Г.Д. Довгаль, 
Н.М. Уразалина, О.З. Ильдербаев, М.М.Канафина, Ж.А. Жагипарова, М.М.Унисьянова, Ж.О. 

Кулямирова, М.Р. Мадиева, Ж.Н. Мусаканова, Г.А. Терликбаева, Д.Е. Узбеков, Г.Т. 
Нурмадиева, О.В. Иноземцева, Л.А.Ибрагимова қызмет істеген. 

Семей мемлекеттік медицина институтының қалыпты және патологиялық физиология 
кафедрасының ашылуы мен қалыптасуы 1953-1955 жылдарға сәйкес келеді. 

Шығыс Қазақстанда ашылған, еліміздің жас медициналық жоғарғы оқу орнына 
дәрігер кадрларын дайындауға қабілетті, жоғары маманданған, қалыпты және 
патологиялық физиология пәндерінің оқытушылары қажет болды. 

Патологиялық физиология кафедрасының алғашқы меңгерушісі болып, доцент Т.А 
Назарова тағайындалды. Семей мемлекеттік медицина институтының патологиялық 
физиология кафедрасының тарихы осы кісінің есімімен басталады. Т.А Назарованың 

тұсындағы жылдарда үлкен міндеттер қойылды- бұл қалыпты және патологиялық 
физиология пәндерінен білім беруді, техникалық және әдістемелік оқу процессінің 
қамтамасыз етуді шешу, ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлау және орындау, ұлттық 
ғылыми кадрларды дайындау. 1980 жылы Ташкент қаласында Бүкілодақтық дәрігерлер 
съезінде Т.А Назарованың басшылығымен ШҚО Патофизиологтар мектебі құрылған. 
Медицина ғылымдарының докторы, профессор Т.А Назарованың басшылығымен кафедра 

Қалыпты физиология кафедрасының ұжымы 
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және институт жұмыскерлері, «Шок процесстерін патогендік емдеуді, практикалық 
денсаулық сақтаудың» мәселелерін шеше отырып, ғылыми зерттеулер мен белсенді түрде 
айналысты. Бұл мерзімде кафедрада қалыпты және патологиялық  физиология бойынша 
квалификациялық оқытушыларын, ғылым кандидаттарын, оқу-әдістемелік құралдар мен 

монографияларды жазу туралы жұмыстары жүргізілді. 17 жыл ішінде кафедрада 
профессоры Т.А. Назаровамен 23 кандидаттық диссертация дайындалды және қорғалды. 

Патологиялық физиология кафедрасында тағы бір «ШОК: шоктық процесстердің 
патогенезі» атты мектебі ашылды. 

Одан басқа, Т.А Назарова (1963-1974 жж.) СММИ ректоры қызметін атқара отырып 
ЖОО алғашқы және үздік бітірушілерін аспирантураға оқуға (Москва, Киев, Харьков, 
Ленинград, Алма-Ата және республиканың басқада еліміздің ірі ғылыми орталықтарына) 
жіберіп отырды. 1968 жылы отан алдындағы елеулі еңбегі ескеріліп  Т.А Назароваға 
"Қазақ ССР-дың еңбек сіңірген ғылыми қайраткері орденімен марапатталды. Осы 
жылдары профессор Т.А Назарованың жетекшілігімен өзінің түлектері, болашақ 

доценттері мен кафедра меңгерушілері Қ.А. Шаймарданов, А.Н. Нурмухамбетов, В.И 
Кравцов, А.Ш. Касенов, Л.Н. Савицкая, У.А. Табаров, М.Б. Байбурин, Ж.А Садыков; Н.Т. 
Исмаилов және т.б. 

Профессор Т.А. Назарованың алғашқы аспиранты, институттың бірінші доценті К.А 
Шаймарданов (1983-1997 жж.) кафедраның дәстүрін жалғастыра отырып, оқу- әдістемелік 
процессіне көп назар аударған. 1989 ж қазақстанда медициналық ЖОО сабақтар мемлекеттік 
тілде және біздің институтта шетел студенттеріне сабақ  ағылшын тілінде жүргізілді. 

Мемлекеттік тілде және ағылшын тілінде сабақты жүргізу үшін оқу-әдістемелік 
қамтамассыздандыруда оқытушылар жеткіліксіз болды. Бірақ, пайда болған 
қиыншылықтарға қарамастан қалыпты және патологиялық физиология кафедрасының 

профессорлық-оқытушылар құрамы туындаған жағдайларды жүзеге асырады. Бұл 
мерзімде жоғарғы оқу орнының 70-ке жуық оқытушылары, сонымен қатар қалыпты және 
патологиялық физиология кафедрасының қызметкерлері 2-ші жоғарғы білім (шетел ісі) 
бойынша сертификатын алды. Сол уақыттан басты қазіргі күнге дейін ЖОО сабақтар үш 
тілде жүргізіледі. Қалыпты және патологиялық физиология кафедрасы жаңа жас 
кадрлармен толықтырылды, нәтижесінде ірі тұлғаларға айналып әле күнге дейін біздің 
университетіміздің қабырғасында жұмыс жасап келеді. Олардың қатарында медицина 
ғылымдарының докторы, профессор Б.А Жетписбаев және О.З Ильдербаев, доценттер Т.А 
Макарова, А.С Сайдахметова, О.Т Акишбаева, Д.А Темирбеков, Н.М Уразалина, аға 
оқытушы б.ғ.к. Г.Д Довгаль және ассистент Б.К Оралбаев. 

Патологиялық физиология кафедрасында профессор Т.А Назаровамен шәкірті Қ.А 
Шаймарданов (1983-1997) басшылығымен, кафедра әріптестері уақыт талабына сай 
қойылған жаңа тапсырмаларды шешуде. Мемлекет егемендігін ала отырып, дамудың 
өзіндік жолында тұрды. Медицина және фармацевтикалық білім бағытында реформалар 
жүзеге асты. Білім беру бағдарламасы қайта қаралуға мәжбүр болды, ГОСО-1998 және 
2001 жылдары МЖМБС- жаңадан қарастырылды. Ауыр экономикалық жағдайға 
байланысты интернатурада оқу жарты жылға қысқартырылды. 

Ертеде егемендікті алуда және жас мемлекеттің құрылуда физиологиялық пәндер 
кафедрасының патологиялық физиология курсын Қаз ССР-на еңбек сіңірген ғылым 
қайраткері, профессор Т.А.Назарованың басқа шәкірті м.ғ.д., профессор В.И.Кравцов 

басқарды (1997-2004жж.). 
Осы кезеңде Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрлігі «Қазақстан 

Республикасында медициналық және фармацевтикалық білім беру Реформасы» атты 
бағдарлама талқыланады және оны әзірленеді, оны жүзеге асыру үшін оған мақсат пен 
міндеттер қойылады. Медициналық және фармацевтикалық білім беруде жаңа даму 
жолдарын іздеу өткізілген. Білім беру медициналық ұйымдарының материалдық-техникалық 
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базаны нығайту және кеңейту үшін Мемлекет өз тарапынан нысаналы ағыны 
қаржыландыруға жіберіліді, соның ішінде Семей мемлекеттік медициналық академиясына да. 

Жаңа МЖМБС-2006 ж. өңделуі кафедраға профессор М.М. Унисьянованың (2004-
2012 жж.) келуімен басталды және аяқталды. Жаз мезгілінде емдеу және педиатриялық 

факультеттер жойылып, олардың орнына жаңа стандарт бойынша жалпы медицина 
факультеті пайда болды. Кредиттік технология оқыту жүйесі енгізілді. 

2007 жылдан бастап оқыту жаңа мамандықтар бойынша жүргізіледі, оның ішінде 
кредиттік технологиялық оқытуы бойынша және университеттің материалдық және 
техникалық базасы кеңейіп және нығайтылып келеді. Сол жылы Ғылыми кеңестің 
шешімімен Семей қ. ММУ патологиялық физиология кафедрасына «Профессор 
Т.А.Назарованың» құрметті атағы берілді, оның атынан дарынды студенттерге атаулы 
стипендиясы тағайындалады. 

2011 жылы ғылыми-зерттеу қызметінің белсенділігі үшін және ғылыми кадрларды 
дайындау үшін, ғылыми зерттеулердің қорытындысының маңыздылығы бойынша, және де 

жоспарланған жұмыстар үшін Ғылыми кеңесінің шешімімен Мемлекеттік медицина 
институтының 14.12.2011ж. м.ғ.д., профессор, академик Б.А.Жетписбаевқа «Стресс. 
Радиация. Иммунитет» атты ғылыми мектебінің негізін қалаушы құрметті атағы берілді. 

2012 жылдан бастап физиологиялық пәндер кафедрасының меңгерушісі болып 
тағайындалды. 

Қазіргі таңда физиологиялық пәндер кафедрасында м.ғ.д.,профессор, академик 
Жетписбаев Б.А. доценттер Сайдахметова А.С және Уразалина Н.М., б.ғ.к.. Усенова 
О.А.,м.ғ.к.Рахыжанова С.О., PhD докторлары Ильдербаева Г.О. және А.М. Утегенова А.М., 
аға оқытушылар Г.М. Токешева Г.М. және. Кулямирова Ж.О., оқытушылар – Мырзаканова 
Ж.Т., Садыкова Э.А., Сатбаева Р.Ж., Шакабаева А.А., Маратов А.А., Юланова Т.С., Мәлік 

М.М. еңбек етеді. Қазіргі уақыттакафедрада магистранттар Иноземцева О.В., Ибрагимова 
Л.А.және PhD докторанты Г.Т. Нурмадиева білім алуда 

Жетписбаев Бекболат Адамович – физиологиялық пәндер кафедрасының 
меңгерушісі,м.ғ.д., профессор, ҚазҰАЖГ және ХААҒ академигі, емдеу ісі мамандығы 
бойынша СММИ-ның 1976 жылғы түлегі. 1977ж интернатурада оқып, фтизиатр дәрігер 
квалификациясын алды. 1977-1979 жж аралығында Семей облыстық туберкулезге қарсы 
диспансерде фтизиатр дәрігер болып жұмыс істеді.1979 ж СММИ-ның патологиялық 
физиология кафедрасына, конкурс бойынша, ассистент болып тағайындалды. 1990 ж  
Ленинградта кандидаттық, 1998 ж Алматыда докторлық диссертацияны қорғады.1998 ж 
қалыпты физиология курсының профессоры, 2000-2010 жж. аралығында қалыпты 

физиология кафедрасының меңгерушісі. 2002 ж. БҒМ-нің ЖАК-ның шешімімен 
«Медицины профессоры» атағы берілді. 2002-2005 жж. аралығында педиатриялық және 
стоматологиялық факультеттерінің деканы. 2005-2012 жж. оқу-әдістемелік және тәрбиелік 
жұмыстары бойынша проректор. 

Профессор Жетписбаев Б.А. жетекшілігімен 8 докторлық, 28 кандидаттық, 3 PhD 
докторы және 7 магистрлық диссертациялар дайындалып, қорғалды. Қазіргі уақытта оның 
жетекшілігімен кафедрада  2 PhD «Медицина» докторанттары және 2 магистр білім алуда. 

893-тен артық ғылыми жарияланымдар, солардың ішінде 17 монографияның, 17 өнер-
табыстар, 27 рационализаторлық ұсыныстар, 4 оқу-әдістемелік нұсқаулар, 10 
информациондық беттердің авторы. 

2002 жылдан бері университеттің профессорлық-оқытушылар құрамы арасында 
өтетін «Жыл Ғалымы», «Үздік оқытушы», «Web of Science» бойынша 2016 ж мақаласының 
ең жоғары импакт-факторы», «2017жылдың Үздік ғылыми жетекшісі», «Денсаулық сақтау 
үздігі» (2007) сайыстарда бірнеше рет 1-орын алғанымен марапатталады. 

2008 ж. Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, 2010 ж. ҚазҰАЖГ 
және ХААҒ академигі атақтары берілді. 
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Университеттің Ғалымдар кеңесінің шешімі бойынша 2011ж профессор Жетписбаев 
Б.А. «Стресс. Радиация, Иммунитет» (Сертификат №0007, 14,12.2011) ғылыми мектебінің 
негізін қалаушысы болып  танылды. 

«Стресс. Радиация. Иммунитет» мектебінің негізгі ғылыми қызметі: 1996 жылдан 

бастап биология мен медицинаның өзекті мәселелерінің біріне арналған. 
Жұмыстың негізінде- негізінен медициналық академияның патологиялық және 

қалыпты физиологиялық курстарының,басқа да кафедралар қызметкерлерінің, 
докторанттарының, аспиранттарының, ізденушілерінің,университеттің PhD 
докторанттарының және магистранттарының орындаған эксперименталды және клиникалық 
зерттеулерінің нәтижелері. 

1996 ж қарай стресс туындататын факторлармен қосалқы әсерленген, сәулеленген 
ағзаның  адаптация механизмдері зерттелген.Осы салада бірқатар тәжірибелік жұмыстар 
жасалып – Г.А. Жетпісбаева мен С.К. Калиеваның кандидаттық диссертациялары 
(1996),бірқатар көрсеткіштермен толықтырылды. Б.А. Жетпісбаевтың докторлық 

диссертациясы (1998) осы бағыттағы үлкен ғылыми-тәжірибелік жұмыстың нәтижесі. Осы 
уақыт аралығында М.М. Унисьянованың докторлық диссертациясы дайын болды. Б.А. 
Жетпісбаевтың қатысуымен «Семей сынақ полигонына жанасатын аймақ тұрғындарының 
иммуногенетикалық құрылымы» атты монографиясы шығарылды. 

С.Х. Исаева мен И.А. Избасарованың кандидаттық диссертацияларында (1999) стресс 
кезіндегі сәулеленген ағзаның биохимиялық адаптация механизмдері және осы негізде 

сәулеленген ағза коррекциясының жаңа 
әдістерін құрастыру мәселелері қөрініс 
берді. 

Тәжірибелік жұмыстардан басқа, 

клиникалық зерттеулер де жүргізілді. 2000 
ж. профессор Б.А. Жетписбаевтың 
басшылығымен Ж.Н. Нурмухамбетов 
«Созылмалы экзема кезіндегі иммундық 
және метаболизмдік бұзылыстарды 
коррекциялайтын заттардың тиімділігін 
салыстырмалы бағалау»атты докторлық 

диссертацияны, С.А. Бегалинова (2006) және Н.М. Храмых-Оверченко (2009) кандидаттық 
диссертацияларды қорғайды.  

Профессор Б.А.Жетписбаевтың аспиранттары Жакианова Ж.О. (2001) және 

Калибекова А.Д. (2004) иондаушы сәулелердің ағзаға әртүрлі мөлшердегі жүктемелік 
әсерін тәжірибе арқылы зерттеді. Бұл бағыт бойынша профессор Кравцов В.И. 
басқаруымен аспирант Канафина М.М. кандидаттық диссертация қорғады (2001).  

Иммунды жүйе әсерленуінің физикалық әдістері өте маңызды орын алады 
(Мусайнова А.К. 2002 канд. дисс). Бұл бағыт Б.А.Жетписбаевтың (2006) докторлық 
диссертациясының қорғалуы ретінде логикалық жалғасуын тапты.  

Жетпісбаев Б.А. қолайсыз экологиялық және әлеуметтік факторлардың Оңтүстік Азия 
студенттерінің адаптациялық аспектілеріне, функционалды-иммунологиялық әсерлерінің 
мәселесіне көп көңіл бөлді. Бұл бағыт бойынша зерттеу Кыдырмолдина А.Ш. (2003), 
Мұқанова Ж.Т. (2007) және Жетпісбаев Х.С. (2009) кандидаттық жұмыстарында жалғасты.  

Кейіннен осыған дейін жеткіліксіз зерттеліп келген биохимиялық процесстердің 
эффектілері толығырақ зерттелінді. Бұл Усенова О.А. (2007), Узбекова С.Е. (2008) 
кандиттатық жұмыстарына, Ильдербаева Г.О. және Утегенова А.М. (2017) докторлық 
диссертацияларына толықтыру болып табылды.  

Радиациялық сәулеленуге ұшыраған халықтың арасындағы әйел жыныс жүйесі 
ағзаларының қатерлі ісік аурулары да көңілден тыс қалмады. Бұл бағыт бойынша 
Жетписбаев Б.А. басқаруымен 5 кандидаттық (Д.К. Кенбаева, А.М. Жұмағалиева, Г.А. 

Физиологиялық пәндер кафедрасы  
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Скакова, М.Т. Нургазина, Д.К. Алдынгуров) және 1 докторлық диссертация Танатова З.А. 
(2017) орындалды.  

Қазіргі таңда медицинаның фундаментальды міндеттерінің бірі болып сәулелену 
кезінде нәтижелі әсер көрсететін сәулеленуге қарсы қорғаныстың жаңа заттарын іздестіру 

болып табылады. Бұл туралы А.С.Аргынбекованың докторлық диссертациясында (2009) 
баяндалады.  

Ғылыми мектептің келесі бағыты – өндірістік шаң мен иондаушы радиацияның 
қосарланған әсері, бұдан дамитын бұзылыстардың алдын алу мен емі мәселелері. Бұл 
мәселеге Ильдербаева О.З. (2009) докторлық диссертациясы, Базарбаева Н.А. (2009), 
Ерменбай О.Т. (2009), Шонтасова Т.С. (2010) және Козубаева Д.Б. (2010) кандидаттық 
диссертациялары арналған.  

Эмоциональды стресс кезінде (Месова А.М. (2009) және жүктіліктің әртүрлі 
мерзімдерінде (Қуанышова А.Г. (2010) қант диабетінің патогенезі кандидаттық 
диссертацияларында зерттелген.  

Нурмуканова Д.К. (2010) кандидаттық диссертациясының негізгі объектісі болып 
пенитенциарлы стресс болды. «Пенитенциарлы стресс және иммунды жүйе» және 
«Пенитенциарлы стресс және травматизм» атты 2 монография жарық көрді. 

Семей ядролық сынақ полигонына (СЯСП) жақын жатқан аумақты мекен етуші 
халықтың генетикалық және соматикалық зардаптары Мадиева М.Р. (2010) докторлық 
диссертациясында және Жагипарова Ж.А. (2010) кандитаттық жұмыстарында зерттелінді.  

Критикалық жағдайлар кезінде инфузионды-трансфузионды терапияның 
асқынуларының гемодинамикалық механизмдері Дюсупова А.А. (2010) докторлық 
диссертациясында зерттелді және бұл асқынуларды ұтымды түзетудің жолдары ұсынылды.  

Иммунопатогенезді зерттеу және тоқ ішек қабынулық аурулары кезінде 

дифференциалды диагностика әдістерінің жетілдіруі Адрисова К.С. (2010) кандидаттық 
диссертациясында орындалды.  

Бүгінгі таңда салауатты өмір салтын қалыптастыру өзекті мәселелердің бірі болып 
табылады. Рахыжанова С.О. (2010) трансцендентальды медитация және өзін-өзі реттеудің 
ой және физикалық жұмыс қабілеттілігіне әсерін зерттеді. Жиналған тәжірибелік және 
клиникалық мәліметтер Г.А.Терликбаева (2016) магистерлік диссертацияның орындалуына 
негіз болды.  

Иммунды жүйе тек ағзаның ішкі ортасының генетикалық тұрақтылығын ғана реттеп 
қоймай, сонымен қатар жас ерекшеліктеріне байланысты өзгерістерге де әсер етеді. Бұл 
мәселеге бес магистерлік жұмыс арналған (Утегенова А.М., Кирпина А. М., Ильдербаева 

Г.О., 2012, Узбеков Д.Е., 2013 и Шалгинбаева Г.С. (2014).  
2017 жылы Ильдербаева Г.О., Утегенова А.М. және Козыкенова Ж.У. PhD докторы 

ғылыми атағын алды. 2018 жылы Балашкевич Н.А.PhD докторлық диссертациясын, 
Ибрагимова Л.А. және Иноземцева О.М. магистерлік диссертацияларын бітіреді.  

Соңғы кездері Семей ММУ 2 және 3 курс студенттерінің зияткерлік деңгейін 
көтеруге көп көңіл бөлінуде. Профессор Жетписбаев Б.А. және Терлікбаева Г.А. 
«Зияткерлік деңгейді көтеру» атты кешенді багдарламасын жетілдіріп, мақұлдады. 
Авторлық құқық объектісіне куәлік №1574, 01.08.2016. 

Жиналған тәжірибелік және клиникалық мәліметтер 18 монография, 17 
өнертабыстың, 27 өнертапқыштық ұсыныстың және 1000-нан астам әртүрлі деңгейдегі 

ғылыми жұмыстардың жариялануына жол ашты.  
Қазіргі таңда бұл мәселенің алдағы жетілдірілуі профессор Жетписбаев Б.А. 

басқаруымен жалғасын табуда.  
Физиологиялық пәндер кафедрасы ҚазМЗИУ-мен бірігіп ҚР БҒМ-нің 2-х ҒТБ-н: 

«Туберкулезге қарсы сүт қышқылды өнімдерді өндірудің ғылыми-тәжірибелік негіздерін 
зерттеу және дайындау» (2011-2014 жж.) және және «Ферментативті сүт өнімдерін 
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өндіруде өспеге қарсы дәрілік өсімдіктерді пайдаланудың биотехнологиялық негіздерін 
дайындау» (2015-2017 жж.) іске асыруға қатысты. 

Ағзаға күйзелістің әсері кезінде алынған зерттеу нәтижелері иммунды реактивтілікті 
жоғарлату жолдарын табуға жаңа мүмкіндіктер береді. Сыртқы ортаның күйзелісті 

факторлары әсері кезінде ағзаның реактивтілігін жоғарлататын, әртүрлі фармакологиялық 
дәрі-дәрмектер және табиғи биологиялық модуляторлар, фитопрепараттарды қолдану 
мерзімі мен тиімді дозасын зерттеулер жүргізу жоспарда бар, ол үшін терең 
эксперименталды зерттеулер жүргізілу керек.  

Ғылыми мақалалар, диссертациялар, оқу-әдістемелік нұсқаулар, өнертабыстар, 
рационалды ұсыныстар жазудан басқа, қалыпты және патологиялық физиология 
кафедрасында студенттерді оқыту, пәннің негізгі міндеттерін меңгеру – сырқаттың себеп-
салдарын оқу, даму механизмін түсіну, эксперименталды дайындықтар мен клиникалық 
ойлау негіздерін меңгеру, яғни мұғалімдердің ерен еңбегі қажет және көптеген сыбайлас 
мамандықтар бойынша терең білім қажет. 

Сонымен қатар, университеттің жыл соңында шығарылатын рейтинг қорытындысы 
бойынша физиологиялық пәндер кафедрасының профессорлық-оқытушылар құрамы 
университеттің басқа кафедралар арасында үнемі алдыңғы қатарда. 

 

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В состав кафедры входят курсы нормальной и патологической физиологии, которые 

ранее были самостоятельными кафедрами. Кафедра нормальной физиологии основана в 
1953 году и первым заведующим кафедры был доцент Р.А.Лемкуль, в разные годы 

профессора В.П. Скипетров (1967-1968), Е.М. Прокопьева (1968-1974), доцент А.Ш. 
Касенов (1974-1978), доцент А.П. Елисеева (1978-1985), профессор Т.Ф. Шевченко (1985-

1994), доцент У.А. Табаров (1994-1996), доцент А.С. Сайдахметова (1997-2001, 2010-2012), 
профессор Б.А. Жетписбаев (2001-2010). 

Кафедра патологической физиологии основана в 1955 г. д.м.н., профессором, 
Заслуженным деятелем Каз ССР Т.А. Назаровой (1955-1983), в последующем заведовали 

кафедрой доцент К.А. Шаймарданов (1983-1997), профессора В.И. Кравцов (1997-2004) и 
М.М.Унисьянова (2004-2012).  

С 2012г. по настоящее время кафедры нормальной физиологии и патологической 
физиологии объединены в кафедру физиологических дисциплин, которую возглавляет в 

настоящее время д.м.н., профессор, академик КазНАЕН и МАИН Бекболат Адамович 
Жетписбаев. 

В разные годы на кафедре нормальной физиологии работали доцент В.П. 
Краснокутская, асс. Л.П. Нейфельд, Г.И. Погорелова, И.И. Ушаева, Т.А. Хлебутина,  Ж. А. 

Садыков, Т.К. Раисов, В.И. Демидов, Е.М.Шацкий, М. Байбурин, У.А. Табаров, Ж.Т. 

Мырзаканова, Р.Ж. Сатбаева, И. Кириченко, Т.П. Генинг, В.Ф. Нахаева, Л. Савина, Р.М. 
Латурнус, А.М. Гладинец, М.М.Унисьянова. В. Крикунова, Г.М. Токешева, С.О. 

Рахыжанова, Б.А. Жетписбаев, Т. Садвокасова, А. Даулетжарова, Л.К.Муканова, М.М. 
Калдыбаева, Ж.А. Жагипарова, А.Д. Калибекова, О.А.Усенова, А.Г. Куанышева, Г.О. 

Ильдербаева, А.М. Утегенова. 
На кафедре патологической физиологии: Н.А. Шелковский, В.С. Степин, Г.Н. 

Зажогина, Л.А. Идрисова, К.А. Шаймарданов, А.Ш. Касенов, А.Н. Нурмухамбетов, Л.Н. 
Савицкая, В.И. Кравцов, У.А. Табаров, Н.Н. Исмаилов, Ж.А. Садыков, М.Б. Байбурин, О.Т. 

Акишпаева, Б.А. Жетписбаев, Д.А. Темирбеков, Т.А. Макарова, Б.К. Оралбаев, Г.Д. Довгаль, 
Н.М. Уразалина, О.З. Ильдербаев, М.М.Канафина, Ж.А. Жагипарова, М.М.Унисьянова, 

Ж.О. Кулямирова, М.Р. Мадиева, Ж.Н. Мусаканова, Г.А. Терликбаева, Д.Е. Узбеков, Г.Т. 
Нурмадиева, О.В. Иноземцева, Л.А.Ибрагимова. Открытие и становление кафедры 

нормальной и патологической физиологии Семипалатинского государственного 
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медицинского института приходится на 1953-1955г.г. Молодому медицинскому ВУЗу 
страны, открытого на Востоке Казахстана требуются высокопрофессиональные 

преподаватели физиологии и патофизиологии, способные готовить к выпуску врачебные 
кадры для страны. 

Первой заведующей кафедрой патологической физиологии была доцент Т.А. 
Назарова. С ее именем начинается история кафедры патологической физиологии 

Семипалатинского государственного медицинского института. В годы становления Т.А. 
Назаровой стояли большие задачи – это обеспечение преподавания нормальной и 

патологической физиологией, решение технического и методического обеспечения 
учебного процесса, планирование и выполнение научно - исследовательской работы, 

подготовка научных национальных кадров. В 1980 г. на Всесоюзном съезде историков 
медиков в Ташкенте было признано, что на Востоке Казахстана создана школа 

патофизиологов под руководством д.м.н., профессора Т.А. Назаровой. 
Под руководством д.м.н., профессора Т.А. Назаровой сотрудники кафедры и 

института интенсивно занимались научными исследованиями, решая задачи практического 
здравоохранения – патогенетического лечения шоковых процессов. В этот период на 

кафедре шла интенсивная работа по подготовке квалифицированных педагогов по 
патологической и нормальной физиологии, кандидатов наук, написание учебно-

методических пособий и монографий. За 17 лет заведования кафедрой профессором Т.А. 
Назаровой подготовлены и защищены 23 кандидатских диссертаций.  

На кафедре патологической физиологии сформирована еще одна школа: «ШОК: 
Патогенез шоковых процессов».  

Кроме того, работая ректором СГМА (1963-1974 гг.) Т.А. Назарова самых первых и 

лучших выпускников ВУЗа направляла для обучения в целевую аспирантуру (Москва, Киев, 
Харьков, Ленинград, Алма-Ата и др. крупные научные центры страны). Оценивая ее заслуги 

перед родиной, в 1968 г. она была удостоена звания «Заслуженный деятель науки Казахской 
ССР». В эти годы на кафедре работали преподавателями и обучались в аспирантуре под 

руководством профессора Т.А. Назаровой свои выпускники, будущие доценты и 
заведующие кафедрами Шаймарданов К.А., Нурмухамбетов А.Н., Кравцов В.И., Касенов 

А.Ш., Савицкая Л.Н., Табаров У.А., Байбурин М.Б., Садыков Ж.А., Исмаилов Н.Т. и др. 
Продолжая традиции кафедры, первый аспирант профессора Т.А. Назаровой, первый 

доцент института К.А. Шаймарданов (1983-1997), уделял большое внимание учебно-
методическому процессу. В 1989 г. стали проводиться занятия на государственном языке, 

впервые среди казахстанских медицинских ВУЗов, в нашем институте проводились 
занятия иностранным студентам на английском языке.  

Недостаточно было преподавателей, учебно-методического обеспечения для 
полноценного проведения занятий на государственном и английском языках. Но , несмотря 

на создавшиеся трудности, профессорско-преподавательский состав кафедры нормальной 
и патологической физиологии, справлялся с создавшимся положением. В этот период 

около 70 преподавателей ВУЗа, в том числе сотрудники кафедры нормальной и 
патологической физиологии, получают сертификаты о втором высшем образовании. С 

этого периода и по настоящее время в ВУЗе занятия проводятся на трех языках. Кафедра 
нормальной и патологической физиологии пополнялись новой волной молодых кадров, 

которые впоследствии стали крупными учеными и продолжают работать по настоящее 
время в стенах нашего университета и за его пределами. Это д.м.н. профессора 

Жетписбаев Б.А. и Ильдербаев О.З., доценты Макарова Т.А., Сайдахметова А.С., 
Акишпаева О.Т., Темирбеков Д.А., Уразалина Н.М., старший преподаватель к.б.н. Довгаль 

Г.Д. и ассистент Оралбаев Б.К. 
С руководством кафедры патофизиологии, учеником профессора Т.А. Назаровой, 

доцентом К.А. Шаймардановым (1983-1997), коллектив кафедры стали решать новые 
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задачи, которые были поставлены с требованиями времени. Страна стала на 
самостоятельный путь развития, получила суверенитет. Проводились реформы в 

медицинском и фармацевтическом образовании. Пересмотрены образовательные 
программы, разрабатывались ГОСО-1998 и 2001 гг. В связи с тяжелым экономическим 

положением на полгода сворачивались обучение в интернатуре. 
На ранней стадии получения суверенитета и становления молодого государства 

кафедру физиологический дисциплин с курсом патологической физиологии возглавляет 
другой ученик профессора, заслуженного деятеля науки Каз. ССР Т.А. Назаровой, д.м.н., 

профессор В.И.Кравцов (1997-2004). 
В этот период Министерством здравоохранения Республики Казахстан 

разрабатывается и обсуждается программа «Реформа медицинского и фармацевтического 
образования в Республике Казахстан», ставится цель и  задачи ее реализации. Проводился 

поиск новых путей развития медицинского и фармацевтического образования. 
Направляются Государством целевые потоки финансирования для укрепления и 

расширения материально-технической базы образовательных медицинских организаций, в 
том числе и Семипалатинской государственной медицинской академии. 

С приходом на кафедру профессора М.М. Унисьяновой (2004-2012 гг.) было начата и 
завершена разработка нового ГОСО-2006 г. Ушли в историю лечебный и педиатрический 

факультеты, по новому стандарту образования их заменил общемедицинский факультет. 
Внедрена система технологии кредитного обучения. 

С 2007 г. преподавание ведется по новым специальностям, в том числе по кредитной 
технологии обучения, укрепляется и расширяется материальная и техническая база 

университета. В этом же году решением Ученого совета ГМУ г. Семей кафедре 

патологической физиологии присваивается почетное звание «Профессора Т.А. Назаровой», 
ее именем назначается именная стипендия для студентов - сирот университета, в качестве 

материальной поддержки. 
В 2011 г. за активную научно-исследовательскую деятельность и подготовке научных 

кадров, значимости полученных результатов научных исследований, а также планируемых 
дальнейших работ, решением Ученого совета Государственного медицинского института 

от 14.12 2011 г. д.м.н., профессору, академику Б.А. Жетписбаеву присваивается почетное 
звание Основатель научной школы «Стресс. Радиация. Иммунитет» и с 2012 г назначается 

заведующим кафедрой физиологических дисциплин. 
В настоящее время на кафедре физиологических дисциплин работают д.м.н., 

профессор, академик Б.А. Жетписбаев, доценты А.С. Сайдахметова и Н.М. Уразалина, 
к.б.н. О.А. Усенова, к.м.н. С.О. Рахыжанова, доктора PhD Г.О. Ильдербаева и А.М. 

Утегенова, старшие преподаватели Г.М. Токешева и Ж.О. Кулямирова, преподаватели - 
Ж.Т. Мырзаканова, Э.А. Садыкова, Р.Ж. Сатбаева, А.А. Шакабаева, А.А. Маратов, Т.С. 

Юланова, М.М. Малик. 
В данное время при кафедре обучаются магистранты О.В. Иноземцева, Л.А. 

Ибрагимова и докторант PhD – Г.Т. Нурмадиева. 
Жетписбаев Бекболат Адамович –заведующий кафедрой физиологических 

дисциплин, д.м.н., профессор, академик МАИН и КазНАЕН, выпускник СГМИ 1976г. по 
специальности лечебное дело. В 1977 г. обучался в интернатуре и получил квалификацию 
врача фтизиатра и проработал врачом фтизиатром в Семипалатинском областном 
противотуберкулезном диспансере с 1977 по 1979гг. В 1979 г избирается по конкурсу на 
кафедру патологической физиологии СГМИ ассистентом. В 1990 г. в г. Ленинграде 
защищает кандидатскую, в 1998 г. в Алма-Ате докторскую диссертации.  

С 1998г. профессор курса нормальной физиологии, с 2000-2010 гг. заведующий 

кафедрой нормальной физиологии. В 2002 году решением ВАК МОН присвоено звание 
«Профессор медицины». С 2002 по 2005 годы декан педиатрического и 
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стоматологического факультетов. С 2005-2012 годы проректор по учебно-методической и 
воспитательной работе.  

Под руководством профессора Б.А. Жетписбаева подготовлены и защищены 8 
докторских, 28 кандидатских, 3 доктора PhD и 7 магистерских диссертаций. В данное 

время под его руководством на кафедре проходят обучение 2 докторанта PhD  и 2 магистра 
по специальности «Медицина» 

Автор свыше 893 научных публикаций, из них 17 монографий, 17 изобретений, 27 
рационализаторских предложений, 4 учебно-методических пособий, 10 информационных 
листков. 

С 2002 г. неоднократно награждается за занятое 1 место на конкурсах среди 
профессорско-преподавательского состава университета: «Ученый года», «Лучший 
преподаватель», «Самый высокий импакт-фактор статьи 2016 по «Web of Science», 
«Лучший научный руководитель 2017 г.», «Отличник здравоохранения» (2007).  

В 2008 г. избирается академиком Международной академии информатизации, в 2010 

г. академиком КазНАЕН. 
Решением Ученого совета университета в 2011г. профессор Б.А. Жетписбаев признан 

основателем научной школы «Стресс. Радиация, Иммунитет» (Сертификат №0007, 
14,12.2011).  

Основная научная деятельность школы «Стресс. Радиация. Иммунитет»: с 1996 года 
посвящена одной из актуальных проблем биологии и медицины. 

В основе работы – результаты экспериментальных и клинических исследований, 
выполненных в основном сотрудниками курса патологической, нормальной физиологии, 
сотрудниками других кафедр, докторантами, аспирантами, соискателями медицинской 
академии, PhD докторантами и магистрантами университета.  

К 1996 году были изучены механизмы адаптации облученного организма при 
сочетанном действии других стрессогенных факторов. В этой области были проведены ряд 
экспериментальных работ, пополняющих данный пробел - кандидатские диссертации Г.А. 
Жетписбаева и С.К. Калиевой (1996). Результатом большой научно-экспериментальной 
работы в данном направлении явилась докторская Б.А. Жетписбаева (1998). К этому 
периоду завершена докторская диссертация М.М. Унисьяновой. Совместно с Б.А. 
Жетписбаевым выпускается монография «Иммуногенетическая структура жителей 
районов, прилегающих к территории Семипалатинского испытательного полигона», 
Семипалатинск, 1999.  

Биохимические механизмы адаптации облученного организма при стрессе и 

разработки на этой основе новых способов коррекции облученного организма нашли 
отражения в кандидатских диссертациях Исаевой С.Х. и Избасаровой И.А.(1999). 

Кроме экспериментальных работ были проведены и клинические исследования.  В 
2000 г. под руководством профессора Б.А. Жетписбаева защищается докторская 
диссертация Ж.Н. Нурмухамбетова на тему: «Сравнительная оценка эффективности 
средств коррекции иммунных и метаболических нарушений при хронической экземе», 
кандидатские диссертации С.А. Бегалиновой (2006) и Н.М. Храмых-Оверченко (2009).  

Аспирантами профессора Б.А. Жетписбаева Ж.О. Жакияновой (2001) и А.Д. 
Калибековой (2004) были изучены действие различных дозовых нагрузок ионизирующего 
излучения на организм в эксперименте. По данному направлению под руководством 

профессора В.И. Кравцова аспирант М.М. Канафина защищает кандидатскую диссертацию 
(2001)  

Большое значение имеют физические методы стимулирования иммунной системы 
(кандидатская диссертация Мусайновой А.К., 2002). Логическим продолжением данного 
направления явилось защита докторской диссертации Г.А. Жетписбаева (2006). 

Большое внимание профессор Б.А. Жетписбаев уделял проблемам воздействия 
неблагоприятных экологических и социальных факторов на функционально-
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иммунологические аспекты адаптации студентов из Южной Азии. В этой связи изучение 
данного направления проявилось в виде кандидатских работ Кыдырмолдиной А.Ш. (2003), 
Ж.Т. Мукановой (2007) и докторской диссертации Х.С. Жетписбаевой (2009).  

В настоящее время наиболее изучены ранние эффекты биохимических процессов, 

тогда как в отдаленные сроки оставались мало изученными, что послужило основанием 
для их восполнения в кандидатских работах О.А. Усеновой (2007), С.Е. Узбековой (2008), 
докторских диссертаций PhD Г.О. Ильдербаевой и А.М. Утегеновой (2017).  

Не осталось без внимания заболеваемость злокачественными новообразованиями 
органов женской репродуктивной системы у облученного радиацией населения. Под 
руководством профессора Б.А. Жетписбаева выполнены в данном направлении  5 
кандидатских (Д.К.Кенбаевой, А.М. Жумагалиева, Г.А. Скаковой, М.Т. Нургазина, Д.К. 
Алдынгурова) и 1 докторская диссертация З.А.Танатовой (2007). 

В настоящее время одной из фундаментальных задач медицины является поиск новых 
средств противолучевой защиты, способных оказывать эффективное действие при 

воздействии облучения, что отразилось в докторской диссертации Аргынбековой А.С. (2009). 
Следующим направлением научной школы - эта изучение проблемы 

комбинированного действия производственной пыли и ионизирующей радиации, 
профилактика и лечение развивающихся нарушений. Этой проблеме посвящены 
докторская диссертация О.З. Ильдербаева (2009), кандидатские диссертации Н.А. 
Базарбаева (2009), О.Т. Ерменбая (2009), Т.С. Шонтасовой (2010) иД.Б. Козубаевой (2010).  

Были изучены патогенез сахарного диабета при эмоциональном стрессе в 
кандидатских диссертациях Месовой А.М. (2009) и во время беременности в разные ее 
сроки Куанышевой А.Г.(2010). 

Пенитенциарный стресс стал объектом кандидатской диссертации Нурмуканова Д.К. 

(2010) и вышли в свет 2 монографии «Пенитенциарный стресс и иммунная система», 
Алматы, 2011 и «Пенитенциарный стресс и травматизм». Павлодар. 2014. 

В докторской диссертации Мадиевой М.Р. (2010) и кандидатской работе Жагипаровой 
Ж.А. (2010) изучались отдаленные генетические и соматические последствия у населения, 
проживающего вблизи Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП). 

В докторской диссертации Дюсуповой А.А. (2010) были изучены гемодинамические 
механизмы осложнений инфузионно-трансфузионной терапии при критических 
состояниях и обоснованы пути их рациональной коррекции. 

Изучение иммунопатогенеза и усовершенствование методов дифференциальной 
диагностики при воспалительных заболеваниях толстой кишки выполнено в кандидатской 

диссертации К.С. Адрисовой (2010). 
На сегодняшний день актуально стоит вопрос формирования здорового образа жизни, 

С.О. Рахыжанова (2010) изучала действие трансцендентальной медитации и 
саморегуляции на умственную и физическую работоспособность. Набранный 
экспериментальный и клинический материал послужил также основанием для оформления 
и защиты магистерской диссертации Г.А. Терликбаевой (2016). 

Иммунная система обеспечивает не только иммунный контроль генетического 
постоянства внутренней среды организма, но и изменения в организме в зависимости от 
возрастных групп. 

В этой связи пять магистерских диссертаций посвящены данной проблеме (Утегенова 

А.М., Кирпина А.М., Ильдербаева Г.О., 2012, Узбеков Д.Е., 2013 и Шалгинбаева Г.С. (2014). 
В 2017 году получили ученое звание доктора PhD - Г.О. Ильдербаева, Утегенова А.М. 

и Козыкенова Ж.У. В 2018 г завершают докторскую диссертацию PhD Балашкевич Н.А., 
магистерские диссертации Ибрагимова Л.А. и Иноземцева О.М. 

В последнее время большое внимание уделяется повышению интеллектуального 
уровня у студентов 2 и 3 курсов ГМУ г. Семей. Профессором Б.А. Жетписбаевым и Г.А. 
Терликбаевой разработана и апробирована комплексная программа «Повышение 
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интеллектуального уровня». Свидетельство на объект Авторского права, №1574, от 
01.08.2016. 

Полученный экспериментальный и клинический материалы позволили выпустить в 
свет 18 монографий, 17 изобретений, 27 рационализаторских предложений и свыше 1000 

научных публикаций различного уровней. 
В настоящее время под руководством профессора Б.А. Жетписбаева продолжается 

дальнейшая разработка данной проблемы. 
Кафедра физиологических дисциплин совместно с КазГЮИУ участвовала в 

реализации 2-х НТП МОН РК «Исследование и разработка научно-практических основ 
производства кисломолочных продуктов противотуберкулезного действия» (2011 -2014гг.) 
и «Разработка биотехнологических основ применения лекарственных растений 
противоопухолевого действия при производстве ферментированных молочных продуктов» 
(2015-2017 гг.). 

Результаты проведенных исследований при стрессорных воздействиях открывают 

новое направление в разработке путей повышения иммунной реактивности организма. 
Будут проводиться интенсивные исследования возможности использования разнообразных 
фармакологических препаратов и естественных биологических модуляторов, 
фитопрепаратов с целью нормализации обменных процессов и разработка оптимальных 
дозировок и сроков их применения, повышающих реактивность организма при 
стрессогенных воздействиях. 

Кроме написания научных статей, диссертаций, учебно-методических пособий, 
изобретений, рациональных предложений на кафедре обучают студентов нормальной и 
патологической физиологии, осваивают основные задачи предмета - изучение этиологии, 
патогенеза, экспериментальной разработки и основам клинического мышления, что 

требует от преподавателей самоотверженного труда, глубоких знаний также по многим 
смежным специальностям, преданности и любви к своей специальности. 

В то же время надо отметить, что профессорско-преподавательский состав кафедры 
физиологических дисциплин по итогам рейтинга университета занимает лидирующие 
позиции среди других кафедр университета. 

 

DEPARTMENT OF PHYSIOLOGIGAL SUBJECTS 

Department of Hominal and Pathological Physiology was established in 1953. Ass. Prof. 
R.A. Lemkul was the first head of the department. The department includes courses of hominal 
and pathologic physiology, which were independent departments earlier. In different periods, 
following persons headed the department: Prof. V.P. Skipetrov (1967-1968), Prof. E.M. 
Prokopyeva (1968-1974), Ass. Prof. A.S. Kasenov (1974-1978), Ass. Prof. A.P. Eliseyeva (1978-
1985), Prof. T.F. Shevchenko (1985-1994), Ass. Prof. U.A. Tabarov (1994-1996), Ass. Prof. A.S. 

Saidakhmetova (1997-2001, 2010-2012) and Professor B.A. Zhetpisbayev (2001-2010). 
Department of pathological physiology was established in 1955 by the Dr. Hab., Prof., 

Honored Worker of KazSSR T.A. Nazarova. In subsequent years, the department was headed by 
Ass. Prof. K.A. Shaimardanov (1983-1997), Professors V.I. Kravcov (1997-2004), M.M. 
Unisyanova (2004-2012) and B.A. Zhetpisbayev (2012-2018).  

In 2012, Department of Hominal Physiology and Department Pathological Physiology were 
combined into the one – Department of Physiological Subjects. Dr. Hab., Prof., Academician of 
Kazakh National Academy of Natural Sciences and International Informatization Academy 
Bekbolat Adamovich Zhetpisbayev. 

In different periods, following persons worked at the Department of Hominal Physiology: 

Ass. Prof. V.P. Krasnokutskaya, assistant L.P. Neifeld, G.I. Pogorelov, I.I. Ushayeva, Т.А. 
Khlebutina, Z. A. Sadykov, T.K. Raissov, V.I. Demidov, E.M. Shatsky, M. Bayburin, U.A. 
Tabarov, Z.T. Myrzakanova, R.Z. Sattaeva, I. Kirichenko, Т.P. Gening, V.F. Nakhaeva, L. 
Savina, R.M. Laturnus, A.M. Gladinets, M.M. Unisyanov, V. Krikunova, G.M. Tokesheva, S.O. 
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Rakhyzhanova, B.A. Zhetpisbayev, T. Sadvokasova, A. Dauletzharova, L. K. Mukanova, M.M. 
Kaldybayeva, Z.A. Zhagiparova, A.D. Kalibekova, O.A. Usenova, A.G. Kuanysheva, G.O. 
Ilderbayeva and A.M. Utegenov. 

In different periods, following persons worked at the Department of Pathological 

Physiology: N.A. Shelkovskiy, V.S. Stepin, G.N. Zazhogina, L.A. Idrisova, K.A. Shaymardanov, 
A.S. Kasenov, A.N. Nurmukhambetov, L.N. Savitskaya, V.I. Kravtsov, U.A. Tabarov, N.N. 
Ismailov, Z.A. Sadykov, M.B. Baiburin, O.T. Akishpaeva, B.A. Zhetpisbayev, D.A. Temirbekov, 
T.A. Makarova, B.K. Oralbayev, G.D. Dovgal, N.M. Urazalina, O.Z. Ilderbayev, M.Kanafina, 
Z.A. Zhagiparova, M.M. Unisyanova, Z.O. Kulymyrova, M.R. Madiyeva, Z.N. Musakanova, 
G.A. Terlikbayeva, D.E. Uzbekov, G.T. Nurmadieva, O.V. Inozemtseva and L.A. Ibragimova. 

The Department of Hominal and Pathological Physiology of Semipalatinsk State Medical 
Institute was established in 1953. At that time, new medical university was in need of highly 
qualified teachers of physiology and pathological physiology, who would be able to train future 
health professionals for the country. 

Ass. Prof. T.A. Nazarova was one of the first heads of the department. History of the 
department is connected with her name. During department’s fledging years, following tasks 
were set: to teach hominal and pathologic physiology, to provide technical and methodical 
support of academic process, to plan and implement research work and to train research national 
staff. In 1980, within the All-Union Congress of Health Professionals in Tashkent, it was 
recognized that School ofPathophysiologists was established in East Kazakhstan under the 
guidance of Dr. Hab., Prof. T.A. Nazarova. 

When T.A. Nazarova was the head of the department, staff conducted scientific researches, 
solving the tasks set by the practical healthcare – pathogenetic treatment of shock processes. T.A. 
Nazarova prepared 23 candidates of medical sciences, who successfully defended their theses. 

There is scientific school at the department called “SHOCK: Pathogenesis of shock 
processes”, which was founded by Prof. T.A. Nazarova.  

While working as the Rector of SSMA (1963-1974), she sent the very first and best 
graduates to Kiev, Moscow, Kharkov, Leningrad, Almaty and other big cities of the country for 
getting targeted postgraduate education. Taking into account her merit to the native land, she was 
awarded the title “Honored Worker of Kazakh SSR” in 1968. In 1989, the subject were started to 
be taught in Kazakh and English.  

There was staff and methodological support deficiency to teach in Kazakh and English. 
Despite the occurred difficulties, faculty of the department addressed these problems. At that 
time, about 70 teachers obtained second higher education diplomas (Foreign studies).  Since that 

time, the subjects have been taught in three languages. New young specialists were employed to 
the department, who then became known researchers.  

The country took its own path and became independent. There were reforms of medical and 
pharmaceutical education. It was necessary to review educational programs. SOES 1998 and 
2001 were developed.  

Since 2007, the subjects have been taught with new specialties, including on credit 
technology of education. At the same year, the Department of Pathological Physiology was 
named after Professor T.A. Nazarova. Gifted students of the university started to get T.A. 
Nazarova scholarship. 

In 2011, for the great contribution to research activity and training of academic personnel, 

by the decision of the Academic Council of SSMU, Dr. Hab., Prof., Academician B.A. 
Zhetpisbayev was awarded the title of honor “Founder of scientific school Stress. 
Radiation.Immunity”. He has been appointed as the head of the department since 2012.  

Following persons work at the department today: Dr. Hab., Prof., Academician B.A. 
Zhetpisbayev, Ass. Prof. A.S. Saidakhmetova and N.M. Urazalina, c.b.s. O.A. Usenova, c.m.s. 
S.O. Rakhymzhanova, PhD, c.b.s. O.A. Usenova, c.m.s. S.O. Rakhyzhanova, PhD G.O. 



 

268 
 

Ilderbayeva and A.M. Utegenova, head teachers G.M. Tokesheva and Z.O. Myrzakanova, E.A. 
Sadykova, R.Z. Satbayeva, A.A. Shakabayeva, A.A. Maratov, T.S. Yulanova and M.M. Malik.  

In 1998, he was awarded the title of Professor of the Hominal Physiology. From 2000 to 
2010, he was the Head of the Department of Hominal Physiology. In 2002, by the decision of 

State Commission for Academic Degrees and Titles, he was awarded the title Professor of 
Medicine. From 2002 to 2005, he was the Dean of Pediatric and Dentistry faculties.  

From 2005 to 2012, he worked as the Vice-rector for academic and educational work.  
Under the guidance of Professor B.A. Zhetpisbayeva, 8 doctoral, 30 candidate’s, 4 PhD and 

8 master’s theses were defended. At the present moment, two PhD and two master’s degree 
students study at the department under his guidance.He is an author of over 887 scientific 
publications, including 17 monographs, 17 inventions, 27 rational proposals, 4 study guides and 
10 informational sheets.  

Since 2002, he has been repeatedly awarded within the intrauniversity contests: “Scientist of 
the year”, “Best lecturer”, “The highest impact factor according to Web of Science”, “Best 

academic advisor” and “Excellent Worker of Health”.  
Basis of the work: outcomes of experimental and clinical studies, conducted by the staff of 

the course of pathological and normal physiology, staff of other departments, postgraduate 
students, degree-seeking students, PhD and master’s degree students.  

Students of hominal and pathological physiology study etiology, pathogenesis, experimental 
developments and basis of clinical thinking.  
 

ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ КАФЕДРАСЫ 

Әскери кафедра Семей медициналық институтында 1956 жылы ұйымдастырылған. 

Алғашқыда ол жалпыәскери дайындық оқытушыларымен ұсынылды. Әскери кафедраның 

алғашқы жұмысын бастаған офицерлер: подполковник Матиаш А.А., полковник  Соболев 

А.В., подполковник Науменко С.А., м/қ подполковнигі  Гатаулин А.Ш. 

1956-1957 оқу жылынан бастап әскери кафедра әскери-

медициналық пәндер бойынша жоғары курстарда сабақтар өткізе 

бастады, сабақ жүргізуді бастағандар: м/қ подполковнигі Кравцов 

Н.С., м/қ подполковнигі Петров К.А. 

1957 жылдың наурыз айынан бастап 1973 жылға дейін кафедраны 

1914 жылы туған, Ұлы Отан соғысына қатысқан, Қазақ ССР еңбегі 
сіңген дәрігер, м/қ полковнигі Шейнин Давид Абрамович басқарды. Ол 

кафедраның қалыптасуына, оқу үрдісінің ұйымдастырылуына, 

әдістемелік-оқу құралдарының жасалуы мен жинақталуына айрықша 

үлес қосты. 

1973 - 23.09.1981 жылдары кафедраны Ұлы Отан соғысына 

қатысқан, денсаулық сақтау ісінің үздігі м/қ полковнигі Корсунский И.Ш. басқарды. Ол 

оқу үрдісінің жетілдіруіне, кафедраның көрнекі құралдармен жабдықталуына, әскери-

патриоттық жұмыстардың жүргізілуіне көп еңбек сіңірді.  

- 1991-1992 ж.ж. - м/қ  полковнигі Степанов С.В.; 

- 1993-1994 ж.ж. - м/қ подполковнигі Петрук А.Н.; 

- 1994-1999 ж.ж. - м/қ полковнигі Кипчакбаев А.К. 

- 1999-2001 ж.ж. – м/қ подполковнигі  Копашев Е.С.; 

- 2002 -2004 ж.ж. - м/қ подполковнигі Абишев М.Д.; 

- 2004 -2012 ж.ж. - м.ғ.к. м/қ полковнигі Исабаев Ж.Т.; 
- 2012 жылдан 2017 жылдың желтоқсанына дейін әскери кафедра бастығы ЛУА 

отставкадағы м/қ подполковнигі Абишев М.Д.; 

Әскери дайындық 

кафедрасының меңгерушісі 

Орынбасаров Ш.О. 
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- 2017 жылдың желтоқсанынан қазіргі уақытқа дейін әскери кафедра бастығының 

міндеттерін медицина қызметінің подполковнигі Орынбасаров Шынғыс Оразмухаметович 

орындауда. 

Әскери кафедраның басты қызметі болып әскери уақыттағы тағайындалуына сәйкес 

міндеттерінің орындалуына қажетті көлемдегі медицина қызметін ұйымдастыру және 

тактикасының теориялық және тәжірибелік мәселелері бойынша жоғары білікті запастағы 

офицерлерді дайындау болып табылады. Осыған байланысты, студенттерге медициналық 

тасымалдау кезеңдерінде жаралылар мен науқастарға медициналық жәрдем көрсетуді 

ұйымдастыру бойынша, сондай-ақ, бейбіт уақыттағы төтенше жағдайларда жұмыс істей білу 
дағдыларын ендіруге кафедра ерекше көңіл бөледі. 

Әскери кафедра Қазақстан Республикасы 

мамандарын үш әскери-есептік мамандықтар 

бойынша дайындайды: 

- «Жерүсті әскерлеріндегі емдеу ісі» 

- «Жалпы гигиена» 

- «Жалпы стоматология». 

ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ МАҚСАТТАРЫ 

ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ: 

Әскери дайындықты оқыту мақсаты – әскери 

уақытта келесідей  лауазымдардағы міндеттерді орындауға қабілетті ҚР Қарулы 

Күштерінің запастағы медицина қызметінің офицерлерін дайындау: 

а) «Жалпы медицина» мамандығы бойынша бітірген студенттерді – медицина 

ротасының дәрігері; медицина бөлімінің, мекемесінің дәрігері; 
б) «Жалпы гигиена» мамандығы бойынша бітірген студенттерді – санитарлық-

эпидемиялық мекеменің дәрігер маманы (қыздарды). 

в) «Жалпы стоматология» мамандығы бойынша бітірген студенттерді – медицина 

ротасының дәрігері, медициналық бөлім, мекеме дәрігері; 

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы: отставкадағы м/қ подполковнигі 

Әбішев Марат Жүнісұлы; отставкадағы подполковник Ахметов Қуанышбай Мұқашович; 

запастағы  м/қ  подполковнигі Смағұлов Ардабек Төлеубекұлы; запастағы м/қ; 

подполковнигі Шерстобитов Игорь Николаевич; запастағы  м/қ  подполковнигі Смаилов 

Нұрбек  Саденович; запастағы полковник Мамыканов Ринат Төлеутайұлы; Қосалқы-оқу 

персоналы: Жұмагелдина Айнұр Сейітқалиевна – кафедра әдіскері; Жукушева Назым 

Төлеубайқызы – аға зертханашы; Жұмақанова Анар Саматқызы – зертханашы; Жакитова 

Мөлдір Беріккановна – оқу ісінің хатшысы (техникалық орындаушы). 

ҚР әскери медицинасының дамуына айрықша үлес қосқан Семей қаласы Мемлекеттік 

медицина университетінің түлектері: м.ғ.к., доцент, отставкадағы м/қ полковнигі Окапов 
Н.К.- ҚР ҚМ БӘМБГ бастығы; запастағы м/қ п-гі Новопашенный Л.В. – бірінші армиялық 

корпустың медицина қызметінің бастығы; запастағы м/қ п/п-гі Лобашевский К.Н. – 

«Шығыс» өңірлік басқармасының медициналық қызмет бастығы; запастағы м/қ п/п-гі 

Екибаев Е. – Талдықорган қаласынының әскери госпиталінің бастығы; запастағы м/қ п-гі 

Сарсенбаев С.Е. – ҚР ҚК БӘМБ бастығы; запастағы м/қ п-гі Айтимов А.Р. – ҚР ҚК бас 

эпидемиологы, қазіргі уақытта Астана қаласы Медициналық университетінің әскери 

кафедрасының оқытушысы; запастағы м/қ п-гі Бозабаев Б. – ҚР ҚК бас хирургы; запастағы 

м/қ п-гі Дакенов К.М. – Астана қаласының Бас әскери госпиталінің бастығы; м.ғ.к., м/қ п-гі 

Исабаев Ж.Т.- Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті әскери 

кафедрасының бастығы; м.ғ.к., профессор, м/қ п-гі Мухамеджанов А.М. – Қарағанды 

Мемлекеттік медицина университеті әскери кафедрасының бастығы;м/қ п/п-гі Гайсин И.К. 

– Семей қаласы Әскери госпиталінің бастығы; м/қ п-гі Яресько А.В. – ҚР ҚК бас терапевті; 

Әскери дайындық кафедрасының ұжымы 
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КАФЕДРА ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

Военная кафедра в Семипалатинском медицинском институте была организована в 1956 

году. Вначале она была представлена преподавателями общевоенной подготовки. Первыми 

офицерами, начавшие работу по созданию кафедры были: подполковник Матиаш.А.А, 

полковник Соболев А.В., подполковник Науменко С.А., подполковник м/с Гатаулин А.Ш. 

С 1956-1957 учебного года военная кафедра начала проводить занятия по военно-

медицинским дисциплинам на старших курсах, преподавание их начали: подполковник м/с 

Кравцов Н.С., подполковник м/с Петров К.А. 
С марта 1957 года по 1973 год кафедру возглавлял первый ее начальник полковник 

м/сШейнин Давид Абрамович, 1914 года рождения, участник Великой Отечественной 

войны, заслуженный врач Казахской ССР. Он внес значительный вклад в становление 

кафедры, организацию учебного процесса, создание и накопление учебно-методических 

пособий. 

С 1973 года по 23.09.1991 год кафедру возглавил полковник м/сКорсунский И.Ш., 

участник Великой Отечественной войны, отличник здравоохранения. Он также вложил 

много труда в совершенствовании учебного процесса, оборудование кафедры наглядными 

пособиями, военно-патриотическую работу. 

с 1991 по 1992 г.г. полковник м/с Степанов С.В.,  

с 1993 по 1994 г.г. подполковник м/с Петрук А.Н., 

с 1994 по 1999 г.г. полковник м/с Кипчакбаев А.К., 

с 1999 по 2001 г.г. подполковник м/с Копашев Е.С.  

с 2002 года по 2004 года подполковник м/с Абишев М.Д.,  
с 2004 года по 2012 год  к.м.н. полковник м/с Исабаев Ж.Т. 

с 2012 по декабрь 2017 года подполковник м/с в отставке Абишев М.Д  

С декабря 2017 г. по настоящее время исполняет обязанности начальника военной 

кафедры полковник медицинской службы ОрынбасаровШынгысОразмухаметович 

Основной деятельностью военной кафедры является подготовка 

высококвалифицированных офицеров запаса по теоретическим и практическим вопросам 

организации и тактики медицинской службы в объеме, необходимом для исполнения ими 

обязанностей в соответствии с их предназначением на военное время. В связи с этим, 

кафедрой уделяется большое внимание привитию студентам навыков по организации 

оказания раненым и больным медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации, а 

также умению работать в сложных условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.   

Военная кафедра готовит специалистов для Вооруженных Сил Республики Казахстан 

по трем военно-учетным специальностям: 

- «Лечебное дело в наземных войсках»;  

- «Гигиенаобщая»; 
- «Стоматология общая». 

Цели и задачи военной подготовки: Цель преподавания военной подготовки – 

подготовка для Вооруженных Сил РК офицеров медицинской службы запаса, способных в 

военное время выполнять задачи на должностях: 

а) студентов, окончивших по специальности «Общая медицина» – врача медицинской 

роты; врача медицинской части, учреждения; 

б) студентов, окончивших по специальности «Гигиена общая» – врача-специалиста 

санитарно-эпидемиологического учреждения (женщин). 

в) студентов, окончивших факультет «Стоматология общая» – врача медицинской 

роты; врача медицинской части, учреждения; 
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Профессорско-преподавательский состав кафедры: подполковник м/с отставке 

АбишевМарат Джунусович; подполковник в отставке АхметовКуанышбайМукашович; 

подполковник м/с запаса СмагуловАрдабекТулеубекович; подполковник м/сзапаса 

Шерстобитов Игорь Николаевич; подполковник м/с запаса СмаиловНурбекСаденович; 

полковник запаса Мамыканов Ринат Толеутаевич; подполковник м/с запаса Матыцин 

Александр Викторович. 

Учебно-вспомогательный персонал: 

Жумагелдина Айнур Сейткалиевна – методист кафедры; Жукушева Назым 

Толеубаевна – ст. лаборант; Жумаканова Анар Саматқызы – лаборант; Жакитова Молдир 
Бериккановна – секретарь; Асаубаева Анара Бекешовна – делопроизводитель военной 

кафедры. 

Выпускники государственного медицинского университета г. Семей, внесшие 

значительный вклад в развитие военной медицины РК: полковник м/с в отставке, к.м.н., 

профессор, член-корреспондент Академии военных наук, отличник здравоохранения 

Казахстана Окапов Н.К. - начальник ГВМУ МО РК; п-к м/с запаса Новопашенный Л.В. – 

начальник медицинской службы 1 армейского корпуса; п/п-к м/с запаса Лобашевский К.Н. – 

начальник медицинской службы регионального командования "Восток"; п/п-к м/с запаса 

Екибаев Е. – начальник военного госпиталя г.Талдыкорган; п-к м/с запаса Сарсенбаев С.Е. 

– начальник ГВМУ МО РК; п-к м/с запаса Айтимов А.Р. - главный эпидемиолог ВС РК; 

ныне преподаватель военной кафедры медицинского университета г. Астаны; п-к м/с 

запаса Бозабаев Б. –  главный хирург ВС РК; п-к м/с запаса Дакенов К.М. – начальник 

главного военного госпиталя г. Астаны; к.м.н., п-км/с Исабаев Ж.Т. - начальник военной 

кафедры Казахского Национального медицинского университета им. Асфендиярова; к.м.н., 
профессор п-к м/с Мухамеджанов А.М. – начальник военной кафедры Карагандинского 

Государственного медицинского университета; п/п-к м/с Гайсин И.К. – начальник 

медицинской службы регионального командования "Восток"; п-к м/с Яресько А.В. –

главный терапевт ВС РК. 

 

MILITARY DEPARTMENT 

Military Department of Semipalatinsk medical institute was established in 1956. In the 

early days, it was presented by the teachers of military education. First officers who initiated 

the creation of the department were: lieutenant colonel A.A. Matiash, co lonel A.V. Sobolev, 

lieutenant colonel S.A. Naumenko and lieutenant colonel A.Sh. Gataulin. 

In 1956-1957, the teaching of military medical disciplines was started by lieutenant 

colonels N.S. Kravcov and K.A. Petrov.  

During the period from 1957 to 1973, the department was headed by its first head, 

participant of the Great Patriotic War, Honored Doctor of KazSSR colonel David Abramovich 

Sheinin. He made significant contribution to department development, organization of 
academic process, creation and accumulation of study guides.  

In the 1973-1981 timeframe, the department was headed by participant of GPW, Excellent 

Worker of Public Health, colonel I.S. Korsunskiy. He also made significant contribution to 

academic process improvement and military-patriotic education. 

In 1981-1990, the department was headed by the colonel, Excellent Worker of Public 

Health F.V. Yacko.  

In different years, the department was headed by the following persons: 

1991-1992 – colonel S.V. Stepanov 

1993-1994 – lieutenant colonel A.N. Petruk 

1994-1999 – colonel A.K. Kipchakbayev 

1999-2001 – lieutenant colonel E.S. Kopashev 
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2002-2004 – lieutenant colonel M.D. Abishev 

2004-2012 – c.m.s., colonel Z.T. Isabayev 

2012-2017 – retired colonel M.D. Abishev 

Since December 2017, the department has been headed by the lieutenant colonel of 

medical service Shyngys Orazmukhametovich Orynbasarov.   

  The main task of military department is to train highly qualified reserve officers. 

Students master skills of treatment of injured persons during evacuation, as well as study how 

to work in emergency situations in time of peace.  

Military Department trains specialists for the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan 
in two military specialties: “Medical care in land forces” and “General dentistry”.     

The task of the department is to train reserve medical officers, who would be able to 

perform their duties in the following positions:  

- Physician of medical company, installation or institution (students who graduated 

General Medicine faculty); 

- Physician of sanitary-and-epidemiologic institution (students who graduated General 

Hygiene faculty, women);  

- Physician of medical company, installation or institution (students who graduated 

General Dentistry faculty)  

Faculty staff of Military Department: 

Medical service Lieutenant Colonel - Marat Dzhunussovich Abishev 

Retired lieutenant colonel - Kuanyshbai Mukashovich Akhmetov 

Reserve medical service lieutenant colonel - Ardabek Toleubekovich Smagulov 

Reserve medical service lieutenant colonel - Igor Nikolayevich Sherstobitov  
Reserve medical service lieutenant colonel - Nurbek Sadenovich Smailov 

Reserve colonel - Rinat Toleutayevich Mamykanov  

Educational-support staff:  

Ainur Seitkaliyevna Zhumageldina – coordinator  

Nazym Toleubayevna Zhukusheva – senior laboratory assistant 

Anar Samatkyzy Zhumakanova – laboratory assistant 

Moldir Berikkanovna Zhakitova - secretary 

Graduates of Semey State Medical University, who’ve made a great contribution to 

development of military medicine of RK:  

Retired medical service colonel, c.m.s., Ass. Prof. N.K. Okapov - Head of Main Military 

Medical Directorate under Ministry of Defense  

Reserve medical service lieutenant colonel L.V. Novopashenny - Head of medical service 

of the 1st army corps 

Reserve medical service lieutenant colonel K.N. Lobashevsky – Head of medical service 

of “Vostok” regional command  
Reserve medical service lieutenant colonel E. Ekibayev – Head of the military hospital in 

Taldykorgan  

Reserve medical service lieutenant colonel S.E. Sarsenbayev – Head of MMMD AF RK  

Reserve medical service colonel A.R. Aitimov – Chief epidemiologist AF RK (at the 

present time, he is a teacher at the military department at Astana Medical University)   

Reserve medical service colonel B. Bozabayev – Chief surgeon of MF RK  

Reserve medical service colonel K.M. Dakenov – Head of the Main Military Hospital in 

Astana 

Medical service colonel, c.m.s. Z.T. Isabayev – Head of the Military Department at 

Asfendiyarov Kazakh National Medical University   
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Medical service lieutenant colonel, c.m.s., Professor A.M. Mukhamedzhanov – Head of 

the Military Department at Karaganda State Medical University   

Medical service lieutenant colonel I.K. Gaisin – Head of medical service of “Vostok” 

regional command 

Medical service lieutenant colonel A.V. Yaresko – Chief therapist of AF RK  

 

ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ КАФЕДРАСЫ 

Дене тәрбиесі кафедрасы 1953 жылы ұйымдастырылған. Кафедра бірінші меңгерушісі 

Анна Семеновна Каланчина болды. Әртүрлі жылдары: Денисенко А.М., Шипулин 
А.М.,Никифоров В.А., Фролова Г.В., Амиров Е.Р., Гривков П.М., Баширханов С.А. 

2011 жылдың қыркүйегінен осы уақытқа дейін кафедраны қазақ күресі бойынша Азия 

чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Мырзабосынов Ербол Куантаевич 

басқарады. 

Дене тәрбиесі кафедрасында 5 аға оқытушы, 6 оқытушы 

жұмыс істейді. Дукетаев Болатбек Асылбекұлы, Друзь Юрий 

Петрович, Баширханов Серік Абугалиевич, Латышева Евгения 

Евгеньевна, Смағұлов Самат Серікұлы, Қыдырбаев Асхат 

Маратұлы, Тұрсынов Мұхит Шыңғысбекұлы, Бекбосынов Бахыт 

Асенгазыевич, Бекбосынов Дамир Асенгазыевич, Сейпілұлы 

Айдос. 

2011 жылы ҚР YI-жазғы Универсиадада еліміздің 85 ЖОО-

дары арасында спорттың 15 түрінен жалпыкомандалық есепте 

Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті бірінші 
ондыққа кіреді 2012 жылғы ҚР IY-қысқы Универсиадада 50 ЖОО-

дар арасында спорттың 8 түрінен жалпыкомандалық есепте 7 

орында. Медициналық ЖОО-дар арасында 2012 жылы медициналық ЖОО-дар арасында 

жалпы командалық 1 орын алды, қалалық жарыстарда фехтования, баскетбол, волейбол, 

үстел теннис, шахмат, армрестлинг, жеңіл атлетика, футбол бойынша спорттың осы 

түрлерінің әрбіреуі бойынша қала чемпиондары болды. 

Күрес ҚР Ұлттық студенттік 

федерациясы президенті Рахыпбеков Төлебай 

Қосиябековичтің және дене тәрбиесі 

кафедрасы аға оқытушысы, КСРО спорт 

шебері Шілдебаев Бақыт Жолдыбайұлының 

басшылығымен оқытушылар мен студентетр 

арасынан қазақ күресі бойынша халықаралық 

дәрежедегі 3 спорт шебері, республикалық 

универсиадалар чемпиондары мен 
жеңімпаздары, республикалық біріншіліктер 

жеңімпаздары мен призерлері дайындалды. 2010 жылы ЖОО тарихында алғашқы рет 

Мырзабосынов Ербол Куантаевич қазақ күресі бойынша Азия чемпионатының алтынын 

жеңіп алады, ҚР халықаралық дәрежедегі спорт шебері атағы беріледі. 2011 жылы дене 

тәрбиесі кафедрасының оқытушысы Тұрсынов Мұхит Шыңғысбекұлы қазақ күресі 

бойынша Дүниежүзілік Кубокты жеңіп алады, ҚР халықаралық дәрежедегі спорт шебері 

атағы беріледі. 2011 жылы дене тәрбиесі кафедрасы оқытушысы Бекбосынов Бахыт 

Асенгазиевич белбеу күресі бойынша Қазақстан Кубогын жеңіп алды. Дүниежүзілік 

чемпионатта 5–ші орын алды. 2012жылы дене тәрбиесі кафедрасының оқытушысы 

Искаков Қуаныш Габдулхахович Азия Чемпионаты алтынын жеңіп алды, ҚР халықаралық 

дәрежедегі спорт шебері атағы берілді.  

Дене тәрбиесі кафедрасының ұжымы 

Дене тәрбиесі кафедрасының 

меңгерушісі Е.К. Мырзабосынов  



 

274 
 

2011 жылы Павлодар қаласында өткен VI-жазғы Универсиадада ҚР қазақ күресі 

бойынша, Семей қ. ММУ палуандары командасы 7 салмақ категориясында 5 медаль жеңді, 

бір алтын және 4 қола наградалар ІІІ жалпыкомандалық орынды жеңіп алды. 2011 жылы 

Тараз қаласында өткен ҚР YI-жазғы Универсиадада белбеу күресі бойынша, ММУ 

палуандары командасы 7 салмақ категориясы бойынша 4 медаль жеңіп алды, бір алтын 

және үш қола наградалар, ІІІ жалпыкомандалық орынды жеңіп алды. Республикалық 

Универсиада чемпиондары мен жеңімпаздары болғандар: Кошбаев Серикжан, Касымов 

Жаксылык, Садықов Әсет, Каленов Шалқар, Сүлейменов Ернар. 2011 жылы Астана 

қаласындағы ҚР Кубогында біздің университет студенттері Қасымов Жақсылық және 
Каленов Шалқар қола медальдарға ие болды. 2012 жылы белбеу күресі бойынша ҚР 

чемпионатында жалпымедициналық факультет 2-ші курс студенті Қасымов Жақсылық 68 

кг салмақта 1 орын алды, ҚР Спорт шебері атағы берілді. Қошбаев Серікжан 62 кг 

салмақта 3 орын алды. 2012 жылы Мемлекеттік Медицина Университеті ректордың 

басшылығымен, ҚР ұлттық студенттік күрес федерация президенті Рахыпбеков Төлебай 

Қосиябекұлы және дене тәрбиесі кафедрасы ұжымымен ҚР ЖОО-дары студенттері қазақ 

күресі бойынша Мусинов Даниял Рахимканұлына арналған республикалық жарыс 

өткізілді. Осы жарыстарда еліміздің жоғары оқу орындары 15 командаларынан 200 -ден аса 

студент қатысты. Жалпыкомандалық есепте Семей қ. ММУ командасы 1 орын алды. 2-ші 

орын Павлодар Мемлекеттік Педагогикалық Университеті. Қола жүлдегерлер Қ. Сәтпаев 

атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университет командасы. Республикалық жарыстың 

салтанатты ашылуында Ұлттық Олимпиада Комитетінің вице-президенті Кулназаров 

Анатолий Кожекенович ҰОК «Құрмет» белгісімен ҚР ұлттық студенттік күрес федерация 

президенті Рахыпбеков Төлебай Қосиябекұлын студенттік спортты және спорттың жоғары 
жетістіктеріне жеткені үшін марапаттады.  

2013 жылы Қазақстан құрамасы белбеу күресі бойынша ҚР ұлттық студенттік күрес  

федерация президенті Рахыпбеков Төлебай Қосиябековичпен Қазан қаласындағы 

дүниежүзілік жазғы универсиадада 2 күміс, 2 қола медальға ие болды. 

2013 жылы университеттің студенттері спорттың 50 түрі бойынша 7 жазғы 

Универсиадада 5 жалпыкомандалық орын алды. 

2015 ж. университеттің студенттері спорттың 50 түрі бойынша 8 жазғы 

Универсиадада 3 жалпыкомандалық орын алды. 2014  ж. қазақ күресі бойынша орынбор 

қаласында Сейпилұлы Айдос және Тұрсынов Мұхит дүниежүзі чемпиондары болды. 

2015 жылы қазақ күресі бойынша СММУ командасы федерацияның алғашқы кубогін 

жеңіп алды, ол Тараз қаласында өтті. 2016 жылы университет командасы екінші орын алды. 

Қазақ күресі бойынша ҚР Чемпионатында клуб спортсмендері ШҚО намысын қорғап, 1 

алтын Куаныш Искаков, күміс және қола медальдарды Мұхит Тұрсынов жеңіп алды. сол сияқты 

клуб спортсмендері 2017 жылы Қазақстан Кубогін командалық кездесулерде жеңіп алды. 

 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Кафедра физического воспитания была организована в 1953 году. Первой заведующей 

кафедрой была Анна Семеновна Каланчина. Затем в разные годы: Денисенко А.М., 

Шипулин А.М.,Никифоров В.А., Фролова Г.В., Амиров Е.Р., Гривков П.М., Баширханов 

С.А. 

С сентября 2011 года по настоящее время кафедру возглавляет чемпион Азии по 

борьбе қазақ күресі, мастер спорта международного класса Мырзабосынов Ербол 

Куантаевич. 

На кафедре физического воспитания работают 5 старших преподавателей, 6 

преподавателей. Дукетаев Болатбек Асылбекович, Друзь Юрий Петрович, Баширханов 

Серик Абугалиевич, Латышева Евгения Евгеньевна, Смагулов Самат Серикович, 
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Кыдырбаев Асхат Маратович, Турсынов Мухит Шынгисбекович, Бекбосынов Бахыт 

Асенгазыевич, Бекбосынов Дамир Асенгазыевич, Сейпілұлы Айдос. 

2011 год - YI-летняя Универсиада РК среди 85 ВУЗов страны, по итогам 15 видов 

спорта в общекомандном зачете Государственный Медицинский университет города 

Семей входит в первую десятку сильнейших.  

2012 год на IY-зимней Универсиаде РК среди 50 ВУЗов страны, по итогам 8 видов 

спорта в общекомандном зачете Государственный Медицинский университет города 

Семей занимает 7-ое место.  

Среди медицинских ВУЗов выигрывает 1-ое общекомандное место в 2012 году на 
городских соревнованиях по фехтованию, баскетболу, волейболу, настольному теннису, по 

шахматам, армрестлингу, легкой атлетике, по футболу. Команды университета по каждому 

из этих видов спорта становится чемпионами города.  

Под руководством Президента национальной студенческой федерации борьбы РК 

Рахыпбекова Толебая Косиябековича и старшего преподавателя кафедры физического 

воспитания, мастера спорта СССР Шилдебаева Бакыта Жолдыбаевича подготовлено из 

числа преподавателей и студентов 3-мастера спорта международного класса по борьбе 

қазақ күресі, победители и призеры республиканских первенств, чемпионы и призеры 

республиканских универсиад.  

2010 год – Мырзабосынов Ербол Куантаевич, впервые, в истории ВУЗа выигрывает 

золото чемпионата Азии по борьбе қазақ күресі, ему присваивается звание мастера спорта 

международного класса РК.  

2011 год – преподаватель кафедры физического воспитания Турсынов Мухит 

Шынгисбекович выигрывает Кубок Мира по борьбе қазақ күресі, присвоено завание 
мастера спорта международного класса РК.  

2011 год – преподаватель кафедры физического воспитания Бекбосынов Бахыт 

Асенгазиевич выигрывает Кубок Казахстана по поясной борьбе. Занимает 5-ое место на 

Всемирном чемпионате.  

2012 год – преподаватель кафедры физического воспитания Искаков Куаныш 

Габдулхахович выигрывает золото Чемпионата Азии, присвоено звание мастера спорта 

международного класса РК. 

2011 год на VI-летней Универсиаде РК по қазақ күресі, которая проходила в городе 

Павлодар команда борцов ГМУ завоевав 5 медалей из 7-ми весовых категорий, одну 

золотую и четыре бронзовых наград и занимает-III общекомандное место.  

2011 год YI-летняя Универсиада РК по белбеу күресі, которая проходила в городе 

Тараз, команда борцов ГМУ завоевав 4 медали из 7-ми весовых категорий, одну золотую и 

три бронзовых наград занимает 3 общекомандное место. Чемпионами и призерами 

Республиканской Универсиады стали Қошбаев Серікжан, Қасымов Жақсылық, Садықов 

Әсет, Каленов Шалқар, Сүлейменов Ернар. 2011 год на Кубке РК в городе Астана 
студенты нашего университета Касымов Жаксылык и Каленов Шалқар выигрывают 

бронзовые медали. 2012 год на чемпионате РК по белбеу күрес студент 2-го курса 

общемедицинского факультета Касымов Жаксылык занимает 1-ое место в весовой 

категории 68 кг, присваивается звание Мастера Спорта РК. Кошбаев Серикжан занимает 3-

е место в весовой категории 62 кг. 

2012 год - Государственный Медицинский Университет во главе с ректором, 

Президентом национальной студенческой федерации борьбы РК Рахыпбековым Толебаем 

Косиябековичем коллектив кафедры физического воспитания проводит Республиканские 

соревнования по борьбе қазақ күресі, посвященные памяти Мусинова Данияла 

Рахимкановича среди студентов ВУЗов РК. В этих соревнованиях участвовало более 200 

студентов из 15 команд высших учебных заведениях страны. В общекомандном зачете 1-е 
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место заняла команда ГМУ города Семей. 2-е место Павлодарский Государственный 

Педагогический Университет. Бронзовые призеры команда Казахского Национального 

Технического Университета имени К. Сатпаева. На торжественном открытии 

Республиканского соревнования вице-президент Национального Олимпийского Комитета 

Кулназаров Анатолий Кожекенович награждает почетным знаком НОК «Құрмет» 

Президента национальной студенческой федерации борьбы РК Рахыпбекова Толебая 

Косиябековича за развитие студенческого спорта и спорта высших достижений. 

В 2013 г. сборная Казахстана по поясной борьбе во главе с ректором, Президентом 

национальной студенческой федерации борьбы РК Рахыпбековым Толебаем 
Косиябековичем на всемирной летней универсиаде в городе Казань завоевали 2 

серебрянные, 2 бронзовые медали. 

В 2013 г. – студенты университета по итогам 50 видов спорта на 7 летней 

Универсиаде заняли 5 общекомандное место. 

В 2015 г. – студенты университета по итогам 50 видов спорта на 8 летней 

Универсиаде заняли 3 общекомандное место. 

В 2014 г. – Чемпионами мира по борьбе казах курес в городе Оренбург становятся 

Сейпилулы Айдос и Турсынов Мухит. 

В 2015 году команда СГМУ по қазақ күресі выиграла первый кубок федераций 

который проходил в г. Тараз, в 2016 году команда университета занимает второе место. 

На чемпионате РК показах куресы спортсмены клуба, защищая честь ВКО завоевали 1 

золотую Куаныш Искаков, серебренную и бронзовую медаль Мухит Турсынов. А также 

спортсмены клуба выиграли Кубок Казахстана 2017 года в командных встречах. 

 

DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION 

Department of Physical Education was established in 1953. Anna Semenovna Kalanchina 

was the first head of the department. A.M. Denisenko, A.M. Shipulin, V.A. Nikiforov, G.V. 

Froloba, E.R. Amirov, P.M. Grivkov and S.A. Bashirkhanov were the heads of the department in 

different periods.  

Since September 2011, kazakh kuresy Asia Champion, international master of sport Erbol 

Kuantayevich Myrzabosynov. 

Following teachers and head teachers work at the department today: Bolatbek Asylbekovich 

Duketayev, Yuri Petrovich Druz, Serik Abugaliyevich Bashirkhanov, Evgeniya Evgeniyevna 

Latysheva, Samat Serikovich Smagulov, Askhat Maratovich Kydyrbayev, Mukhit Shyngisbejovich 

Tursynov, Bakhyt Asengazyevich Bekbosynov, Damir Asyngazyevich Bekbosynov and Aidos 

Seipyluly. 

Year 2010:- For the first time in the university, E.K. Myrzabosynov won the gold medal at 

the Asia Kazakh Kuresy Championship and was awarded the title international master of sport;  

Year 2011:- In the VI summer Universiade, following the results of 15 sports, the  university 
was in TOP 10 among 85 HEIs; 

- Teacher of the department M.S. Tursynov won the Kazak Kuresy Wrestle World Cup and 

he was awarded the title International Master of Sport; 

-  Teacher of the department B.A. Bekbosynov won the Belt Wrestling Kazakhstan Cup and 

was ranked 5th at the World Championship;  

- In the VI Kazak Kuresy Summer Universiade of RK in Pavlodar, the team of wrestlers from 

SSMU won five medals (1 gold and 4 bronze) in seven weight categories and was ranked 3 rd. 

- In the VI Belbeu Kuresy Summer Universiade of RK in Taraz, the team of wrestlers from 

SSMI won four medals in seven weight categories (1 gold and 3 bronze) and was ranked 3 rd. 

Serikzhan Koshbayev, Zhaksylyk Kasymov, Asset Sadykov, Shalkar Kalenov and Ernar 

Suleimenov became the champions and medalists of the Republican Universiade;  
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- Students Zhaksylyk Kasymov and Shalkar Kalenov won bronze medals at RK Kazakh 

Kuresy Cup, which took place in Astana;  

Year 2012: - In the IV Winter Universiade, following the results of 8 sports, SSMU’s team 

was ranked 7th among 50 HEI’s.  

- The university’s fencing team was ranked 1st among all medical universities of the 

country; 

- The university’s fencing, volleyball, basketball, Ping-Pong, cheese, arm wrestling, 

athletics and football teams became the champions of Semey city; 

- The teacher of the department K.G. Iskakov won the gold medal at the Asia Kazak Kuresy 
Championship and was awarded the title international master of sport; 

- In the Belbeu Kures RK Championship, 2-year student Zhaksylyk Kasymov was ranked 1st 

(weight category – 68 kg) and was awarded the title Master of Sport RK;  

- Student Koshbayev Serikzhan was ranked 3rd (weight category – 62 kg); 

- Semey State Medical University, headed by the President of the National Students’ 

Wrestle Federation T.K. Rakhypbekov and staff of the Department of Physical Education, 

Republican Kazak Kuresy Competition was held in memory of D.R. Musinov among 

Kazakhstani students. Over 200 students from 15 HEIs of the Kazakhstan attended the 

competition. Semey State Medical University was the first in this competition. At the competition 

opening ceremony, President of the National Students’ Wrestle Federation T.K. Rakhypbekov 

was awarded “Kurmet” (Respect) badge of honor by the Vice-Minister of the National Olympics 

Committee A.K. Kulnazarov.  

Under the auspices of the President of the National Students’ Wrestle Federation T.K. 

Rakhypbekov and head teacher of the Department of Physical Education, USSR Master of sport 
B.Z. Shildebayev, 3 kazakh kuresy international masters of sport were prepared from among the 

teachers. They became winners of republican competitions, champions of republican Universiads. 

Year 2013: Belt Wrestling Kazakhstan National Team, headed by the President of the 

National Students' Wrestling Federation T.K. Rakhypbekov, won two silver and two bronze 

medals at the World Summer Universiade in Kazan; In the VII Summer Universiade, students of 

the university were ranked 5 th following the results of 50 sports; Year 2014:- Aidos Seipiluly and 

Mukhit Tursynov became Kazakh kuresy champions in Orenburg city; Year 2015:- In the VIII 

Summer Universiade, students of the university were ranked 3 rd following the results of 50 sports;  

SSMU Kazakh Kuresy team became the winner of the competition which was held in Taraz; Year 

2017:- At Kazakh Kuresy RK Championship, Kuanysh Iskakov won the gold medal and Mukhit 

Tursynov bronze one.  
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 «Ақылман» кеңесінің мүшелері 

«АҚЫЛМАН» УНИВЕРСИТЕТ АҚЫЛМАНДАРЫ КЕҢЕСІ 

«Ақылман» кеңесі 2008 жылы үлкен 

педагогикалық және өмірлік тәжірибесі бар ең 

белсенді және беделді қызметкерлерден құрылды.    

Еңбегі сіңген профессорлар: Иванова Р.Л. – 

төрайымы, Муковозова Л.А. – хатшы. Кеңес 

мүшелері: Тапбергенов С.О., Уразалин М.М., 

Тулеутаев Т.Б., Ашимова Ф.М. және Кайлюбаева Г.Ж.  
«Ақылман» кеңесінің негізгі мақсаты – ЖОО 

көп салалы жұмысының барлық түрлеріндегі өзекті 

міндеттерді шешуде университет басшылығына 

көмек көрсету.  

Кеңес мүшелері үнемі негізде конкурстық комиссия, Ғылыми кеңес жұмысына, 

ғылыми -практикалық, оқу, емдеу, тәрбие және басқа қызмет түрлеріне қатысады. 

Кеңес мүшелері студенттер мен қызметкерлер өмірінің әртүрлі салаларындағы 

жетіспеушіліктерді жою мен жақсарту бойынша университет басшылығына ұсыныстар 

береді.   

Университет ректоры үнемі «Ақылман» кеңесімен кездесулер өткізеді, онда осы 

сұрақтардың барлығы талқыланады. 

 

СОВЕТ СТАРЕЙШИН УНИВЕРСИТЕТА «АҚЫЛМАН» 

Совет «Ақылман» создан в 2008 году, из числа наиболее активных и авторитетных 

сотрудников, имеющих большой педагогический и жизненный опыт. Заслуженные 
профессора: Иванова Р.Л. – председатель, Муковозова Л.А. – секретарь. Члены Совета: 

Тапбергенов С.О., Уразалин М.М., Тулеутаев Т.Б., Ашимова Ф.М. и Кайлюбаева Г.Ж.  

Основная цель Совета «Ақылман» - оказание помощи руководству университета в 

решении актуальных задач, во всех видах многогранной работы вуза.  

Члены Совета на постоянной основе участвуют в работе конкурсной комиссии, 

Ученного Совета, научно-практической, учебной, лечебной, воспитательной и других 

видах деятельности.  

Члены Совета предлагают руководству университета рекомендации по улучшению 

или устранению недостатков в различных сферах жизни студентов и сотрудников.  

Ректор университета регулярно проводит встречи с Советом «Ақылман», где все эти 

вопросы обсуждаются.  

 

GROUP OF EXPERTS 

Group of Experts was established in 2008. It includes the most active and competent 
employees with rich teaching and life experience (Honored Professors R.L. Ivanova – Chair, L.A. 

Mukovozova – Secretary. Council Members S.O. Tapbergenov, M.M. Urazalin, T.B. Tuleutayev, 

F.M. Ashimova and G.Z. Kailyubayeva).  

The main goal of the Group of Experts is to provide assistance to the management in 

solving questions of present interest, regarding all kinds of activities of the university.  

Members of the Group of Experts permanently participate in the work of the Selection 

Board, and Academic Council, as well as scientific, academic, therapeutic and educational 

activities of the university.  

Group of Experts makes recommendations for improving the quality of students and 

employees’ life.  

Rector regularly holds meetings with the Group of Experts, where all above-mentioned 

questions are discussed.  

 



 
 

280 
 

ОКО бастығы Д.А. Мұқанова  

ОҚУ-КЛИНИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҚ 

Біліктіліктердің кең спектрімен және пациентке зиян келтіру қаупі жоқ мықты 

бекітілген практикалық дағдыларды білімалушыларды дамыту үшін жағдай жасау  жоғары 

және дипломнан кейінгі медициналық білім берудің негізгі міндеті болып табылады. Оған 

бірнеше манипуляциялар мен араласулар қатарын мүлтіксіз орындау мен тез шешім 

қабылдау қабыілетін дамыту жатады, әсіресе шұғыл жағдайларда. Осы заманғы денсаулық 

сақтаудың өзекті мәселелерінің бірі медициналық қызметкерлердің тәжірибелік шеберлік 

деңгейін арттыру.   
ОКО алдыға қойылған мақсаттарға жету үшін 

жабдықталған:   

 Әртүрлі шынайылық деңгейлеріндегі 

ренажерлардың, манекендердің, муляждардың, 

фантомдардың кең арсеналымен (383 робот -

манекендер және симуляциялық тренажерлар, 14 

жоғары технологиялық  робот-манекендер) 

 Тактильді сезімталдықпен жабдықталған 

тренажерлармен виртуалды клиника мүмкіндігімен: 

АртроВР, LapSim; 

 Шынайылықтың 6 деңгейіне сәйке келітін манекендерді пайдаланумен олардың 

дамуы динамикасында әртүлі мүмкін болатын клиникалық жағдайларды компьютерлік 

модельдеу: iSTAN, MetiMan, BabySIM, PediaSIM, Noelle . 

 2016 жылдан оқу  процессіне    «Стандартталған пациент» әдісі енгізілді (бұдан әрі- 

СП). «СП» ретінде волонтерлерді тартумен сабақтар өткізіледі.  2018 жылдан ОКО 

Қазақстаннның барлық аумағынан стационарлар 

қабылдау бөлімшелері дәрігерлере мен 

мейірбикелері үшін біліктілікті артыру циклдары 

өткізілуде:  

 «Шұғыл жағдайлар кезінде ISE  ауырлық 

индексі көмегімен триаж пациенттер» 

 «Шұғыл көмек бөлімшесінің функционалды 

дизайны» 

Оқу-клиникалық орталық келесі құрылымдық бөлімдерден тұрады: Хирургия класы, 

Терапия класы, №1 симуляциялық палата, №2 симуляциялық палата, анестезиология және 

реаниматология, мейірбикелік манипуляциялар үшін, акушерия және гинекология  класы, 
эндовидеохирургия, педиатрия класы, триаждың оқу аймағы. 

Өскемен және Павлодар қалаларында ОКО филиалдары бар.  

Орталық өзінің жұмысын ғылыми-клиникалық жұмыс жөніндегі проректор, доцент 

Т.А. Булегеновтың тікелей басшылығымен жүргізеді. Оқу-клиникалық орталық құрылған 

күннен м.ғ.к. Ж.Қ. Смаилова басқарды. 2014 жылдың 02 қыркүйегінен Оқу-клиникалық 

орталық бастығы болып Н.С. Смаилов басқарды. 2016 жылдың 01 қарашасынан Оқу-

клиникалық орталық бастығы болып м.ғ.к. доцент Д.А. Мұқанова тағайындалды.   

Оқу-клиникалық орталық жетістіктері: 

«Медицинадағы инновациялық оқыту технологиялары» (2013 ж., 2015 ж.) 

РОСОМЕД халықаралық конференцияларына қатысу. 

Дүниежүзілік тәжірибеге сәйкес симуляциялық оқытудағы алдыңғы қатарлы 

технологияларды енгізу және кәсіби біліктілікті үздіксіз арттыру (АҚШ,  Майами қ.; АҚШ,   

Сент-Луис қ.; Израиль,   Тель-Авив қ.; Израил,ь Хайфа қ. және т.б.).  

«Қазақстан Республикасында стационарлық көмек көрсетуші медициналық ұйымдар 
қабылдау бөлімдері қызметін жетілдіру» пилоттық жобасын жүзеге асыру шеңберінде 

ОКО ұжымы 



 
 

281 
 

методологиялық ілеспе Семей қ. ММУ бекітілген. Осыған байланысты Семей қ. ММУ 

ОКО Қазақстандағы триаж Бірінші Оқу аймағы ашылды. Шұғыл медицина бөлімі 

функционалды дизайны барлық Қазақстан бойынша студенттерді, интернді, резиденттерді, 

оқытушыларды және дәрігерлерді толық даярлауға есептелген. 

   Шұғыл медицинадағы негізгі халықаралық біліктіліктер бойынша оқыту 

өткізіледі: АНА 2015: BLS (базалық реанимация), ACLS (жүрек-өкпе реанимацииясы), 

PALS (педиатриядағы реанимация), PhTLS (жарақаттар кезіндегі госпитальға дейінгі   

реанимация), ATLS (политравмалар кезіндегі реанимация). Оқытуды шетелдік 
университеттерде тағылымдамадан өткен оқытушылар өткізеді.   

Парамедиктер деңгейіне госпитальға  дейінгі медициналық көмекке өтуге 

дүниежүзілік тенденцияны ескере отырып, осы санаттағы мамандарды даярлау 

жоспарлануда.    

 

УЧЕБНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Ключевой задачей высшего и постдипломного медицинского образования является 

создание условий для развития у обучающихся широкого спектра компетенций и прочно 

закрепленных практических навыков без риска нанесения вреда пациенту. Сюда относится 

развитие способности быстрого принятия решений и безупречного выполнения ряда 

манипуляций или вмешательств, особенно при неотложных состояниях. Повышение 

уровня практического мастерства медицинских работников является одной из актуальных 

проблем современного здравоохранения. 

Для достижения поставленной цели УКЦ оснащен: 

 Широким арсеналом тренажеров, манекенов, муляжей, фантомов различных 
уровней реалистичности (383 роботов-манекенов и симуляционных тренажеров, 14 

высокотехнологических роботов- манекенов); 

 Возможностью виртуальной клиники с тренажерами, оснащенными тактильной 

чувствительностью: АртроВР, LapSim; 

 Компьютерное моделирование всевозможных клинических ситуаций в динамике их 

развития с использованием манекенов, соответствующее 6 уровню реалистичности iSTAN, 

MetiMan, BabySIM, PediaSIM,Noelle; 

С 2016 года в учебный процесс внедрена методика «Стандартизированный пациент» 

(далее СП). Проводятся занятия с привлечением волонтеров в качестве «СП». С 2018 года 

в УКЦ проводятся циклы повышения квалификации для врачей и медсестер приемных 

отделений стационаров со всего Казахстана: 

 «Триаж пациентов при помощи индекса тяжести ISE при неотложных состояниях» 

 «Функциональный дизайн отделения неотложной помощи» 

Структура УКЦ: Учебно-клинический центр, Учебная зона триаж, Класс хирургии, Класс 

терапии, Класс педиатрии, Симуляционная палата №1, Симуляционная палата №2, 

Эндовидеохирургии, Класс анестезиологии и реаниматологии, Класс акушерства и 

гинекологии, Класс для сестринских манипуляций 

В городах Усть-Каменогорск и Павлодар имеются филиалы УКЦ. 

Центр осуществляет свою работу под непосредственным руководством проректора 

по научно-клинической работе доцента Т.А. Булегенова. Со дня его создания Учебно-

клинический центр возглавляла к.м.н. Ж.К. Смаилова. С 2 сентября 2014 года назначен 
новый начальник Учебно-клинического центра Н.С. Смаилов. С 1 ноября 2016 года 

начальником Учебно-клинического центра назначена к.м.н. доцент Д.А. Муканова. 

Достижения Учебно-клинического центра: 

Участие в международных конференциях РОСОМЕД «Инновационные обучающие 

технологии в медицине» (2013 г., 2015 г.) 
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Непрерывное повышение профессиональных компетенций и внедрение передовых 

технологий в симуляционном обучении в соответствии с мировым опытом (США, г. 

Майами; США, г. Сент-Луис; Израиль, г. Тель-Авив; Израиль, г. Хайфа и т.д). 

В рамках реализации Пилотного проекта «Совершенствование деятельности 

приемных отделений медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь в 

Республике Казахстан» методологическое сопровождение закреплено за ГМУ г. Семей. В 

связи с чем в УКЦ ГМУ г. Семей открыта Первая Учебная зона триаж в Казахстане. 

Функциональный дизайн отделения неотложной медицины рассчитан на полноценную 
подготовку студентов, интернов, резидентов, преподавателей и врачей по всему 

Казахстанау. 

Проводятся обучения по основным международным компетенциям в неотложной 

медицине: АНА 2015: BLS (базовая реанимация), ACLS (сердечно-легочной реанимациия), 

PALS (реанимация в педиатрии), PhTLS (догоспитальная реанимация при травмах), ATLS 

(реанимация при политравмах). Обучение проводят преподаватели, прошедшие 

стажировку в зарубежных университетах. 

Учитывая мировую тенденцию к переходу догоспитальной медицинской помощи на 

уровень парамедиков, планируется подготовка данной категории специалистов. 

 

TEACHING AND CLINICAL CENTER 

Key goal of the higher and postgraduate medical education is to create conditions for 

successful developing wide range of competences and firmly reinforced skills in students. It 

includes the development of ability of making quick decisions and conducting medical 

procedures, especially in the field of emergency medicine. Improving practical skills of health 
professionals is one of the biggest issues of the modern healthcare system.  

For the purpose of reaching set goals, there is following equipment at TCC:  

 Many simulators, mannequins, models and phantoms of the various levels of reality (383 

mannequin-robots and simulators, 14 high-tech mannequin-robots, case-scenario) 

 Tactile sensitivity-equipped virtual clinic with simulators: АртроВР, LapSim 

 Computer modelling of possible clinical situations (case scenario): iSTAN, MetiMan, 

BabySIM, PediaSIM, Noelle. 

Since 2016, methodic “Standardized patient” has been introduced. There are lessons, 

where volunteers are attracted as standardized patients. Since 2018, professional development 

courses have been conducted for physicians and nurses of emergency departments.  

 3H system through the emergency patients severity index. 

 Functional design of Emergency Department  

TCC Center, Teaching Clinical Center: 3H training zone, Surgery room, Pediatrics room, 

Therapy room, Endo-videosurgery room, Simulation ward №1, Anesthesiology and Critical Care 

Medicine room, Room for nursing procedures, Simulation ward №2, Obstetrics and Gynecology 

room. 

Teaching and Clinical Center operates under the direct guidance of the Vice-Rector for 

Scientific-Clinical Work Assoc. Prof. T.A. Bulegenov. Candidate of Medical Sciences Z.K. 

Smailova was the first head of the center. From 2014 to 2016, N.S. Smailov was the head of the 

center. Since November 2016, c.m.s., Assoc. Prof. D.A. Mukanova has been working as the Head 

of the Teaching and Clinical Center.  
Achievements: 

Participation in international conferences of RCSTM “Innovative training technologies in 

medicine” 2013, 2015); 

Continuing improvement of professional skills and knowledge, and introduction of 

innovative technologies in accordance with the best practices (Miami USA, Saint Louis USA, Tel 

Aviv Israel, etc.); 
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1987-1993 жж. аралығында 

оқу бөлімінің бастығы 

Ю.П. Гуцалов  

 

2010 ж. бастап қазірг і 

уақытқа дейін оқу бөлімінің 

бастығы Г.Ж. Құсайынова  

2004-2006жж. аралығында 

оқу бөлімінің бастығы, 

доцент С.К. Сейілханов 

 

2006-2010 жж. аралығында 

оқу бөлімінің бастығы  

Е.Г. Айманов  

 

Оқу бөлімінің ұжымы 

Within the pilot project “Improving the activity of emergency departments of medical 

organizations of Kazakhstan”, SSMU is responsible for technical guidance. In this regard, first 

3H training zone was established at SSMU for the first time in Kazakhstan. Functional design of 

Emergency Department is optimized for full training of students, interns, residents, teachers and 

doctors throughout the country.  

Following international emergency medicine methods are taught by SSMU teachers, who 

have already attended professional training at the foreign universities:  АНА 2015: BLS, ACLS, 

PALS, PhTLS, ATLS.  
 

ОҚУ БӨЛІМІ 

1987-1993 жж. оқу бөлімін Ю.П. Гупалов, 1993-2004 жж., 2006-2010 жж. Е.Г. 

Айманов, 2004-2006 жж. С.К.Сеилханов басқарған. 2010 жылдан бүгінгі күнге дейін оқу 

бөлімін Г.Ж. Құсаинова басқарып келеді. 

Құсаинова Гүлнәр Жомартқызы – оқу бөлімінің басшысы. Оқу бөліміндегі жалпы 

еңбек өтілі – 26 жыл. Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінде  2007 

жылдан бастап, бөлім орынбасары ретінде жұмысқа орналасты. 2010 жылы оқу бөлім 

басшысы болып тағайындалды.  

Қазіргі уақытта оқу бөлімінің ұжымында төменде көрсетілген қызметкерлер жұмыс  

атқарады: Мұқашева Жанар Серікқызы – оқу бөлімі басшысының орынбасары, 

Байбатырова Бота Базарбекқызы – оқу бөлімінің статисті, Бахтиярқызы Жансая – оқу 

бөлімінің маманы, Оспанова Айжан Айтқалиқызы – оқу бөлімінің инспекторы, Огузбаева 

Гульнар Серікқазықызы – оқу бөлімінің инспекторы, Сүлейменова Мақтагүл Аханқызы – 

оқу бөлімінің диспетчері. 

  Оқу бөлімінің атқаратын қызметтері: 
оқу үдерісін ұйымдастыру, оқу үдерісін 

жоспарлау, модульді оқу жобаларын, жұмыс 

жоспарларын, оқу үдерісінің кестесін, тексеру 

кестесін, академиялық күнтізбелерін 

қалыптастыру, кафедра оқытушыларының оқу 

жүктемелерін есепке алу, бөлу, орындауын 

қадағалау, студенттердің контингенті және 

оқу үлгерімі туралы ақпаратты жинап, өңдеп, 

статистикалық деректер құрастыру, оқу 

үдерісін қамтамасыз ету үшін аудиториялық қорды бөлу, университтеттің оқу жұмысы 

туралы есеп және ақпараттық-анықтамалық материалдарды дайындау, студенттердің жеке 

құрамы туралы бұйрықтарды шығару, бұйрықтарды бухгалтерияның 1-С базасында және 

«Сириус» автоматтандырылған басқару жүйесінде қолдану, әкімшілік есептерін жүргізу, 

барлық мамандықтар бойынша студенттер, интерндер, резиденттер, магистранттар және 
PhD докторанттардың сабақ пен өндірістік тәжірибелер кестесін құрастыру және бекіту, 
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аралық аттестация (емтихан сессия) және қорытынды аттестация (мемлекеттік емтихан) 

кестесін құрастыру, қабылдау комиссиясынан жеке құжаттарын қабылдап, университетті 

аяқтағанға дейін іс-қағаздарын жүргізіп, мұрағатқа өткізу, студенттік билет, сынақ 

кітапшаларын және олардың көшірмелерін нөмірлеу және беру, қатаң есеппен берілетін 

бланктерге және (дипломдар, олардың көшірмелері, оқуды аяқтамағанда берілген 

анықтамалар) тапсырыс беру, есепке алу, сақтау. 

 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ 

С 1987-1993 гг. учебную часть возглавлял Гуцалов Ю.П. С 2004-2006 гг. – 

начальник учебного отдела Сеилханов С.К., С 1993-2004 гг., 2006-2010 гг. – начальник 

учебного отдела Айманов Е.Г., С 2010 года и по настоящее время – начальник учебного 

отдела Кусаинова Г.Ж. 

Кусаинова Гульнар Жомартовна – начальник учебного отдела. Общий стаж работы в 

учебном отделе – 26 лет. В ГМУ г. Семей начала работу с 2007 года в должности 

заместителя начальника учебного отдела. С 2010 года переведена на должность 

начальника учебного отдела.  

Сотрудники учебного центра на сегодняшний день: Мукашева Жанар Сериковна – 

зам. начальника учебного отдела, Байбатырова Бота Базарбековна – статист учебного 

отдела, Бақтиярқызы Жансая – специалист учебного отдела, Оспанова Айжан Айткалиевна 

– инспектор учебного отдела, Огузбаева Гульнар Серикказыевна – инспектор учебного 

отдела Сулейменова Мактагуль Ахановна – диспетчер учебного отдела.  

Осуществляет: организационное обеспечение учебного процесса, планирование 

учебного процесса, формирование модульно-образовательных программ, рабочих планов, 
графика учебного процесса, графика проверок, академических календарей, учет, 

распределение и контроль выполнения учебной нагрузки преподавателями кафедр, сбор 

обработка и составление текущих и сводных статистических данных об успеваемости 

студентов, контингента студентов, распределение аудиторного фонда для обеспечения 

учебного процесса, подготовка отчетных и информационно-справочных материалов по 

вопросам учебной работы университета, издание приказов по личному составу 

обучающихся, применение приказов в базе 1-С бухгалтерия и автоматизированной 

системы управления Сириус, введение административные отчеты ЕСУВО, составление и 

согласование расписания учебных занятий студентов, интернов, резидентов, магистрантов, 

PhD докторантов, учебной и производственной практики студентов всех специальностей, 

составление расписания промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) и итоговой 

аттестации (государственных экзаменов), ведение делопроизводства от приема личных дел 

у приемной комиссии до сдачи личных дел выпускников университета в архив, 

организация работ по нумерации и выдаче студенческих билетов, зачетных книжек и их 
дубликатов, заказ, учет, хранение, оформление и регистрация бланков строгой отчетности 

и выписки (дипломы, дубликаты дипломов, справки выдаваемые гражданам не 

завершившим образование). 

 

ACADEMIC OFFICE 

From 1987 to 1993, Y.P. Gucalov was the the head of Academic Office. S.K. Seilkhanov 

(2004 – 2006), E.G. Aimanov (1993-2004 and 2006-2010), G.Z. Kusainova (Since 2010).  

Gulnar Zhomartovna Kusainova is the Head of Academic Office. Total years of service – 

26. She has been working at SSMU since 2007 and as the Head of Academic office since 2010. 

Zhanar Serikovna Mukasheva – Deputy Head Bota Bazarbekovna Baibatyrova – Statistician 

Zhansaya Baktiyarkyzy – Specialist: Aizhan Aitkaliyevna Ospanova – Inspector, Gulnar 

Serikkazyevna Oguzbayeva – Inspector, Maktagul Makhanovna Suleimenova – Scheduler.  
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Байльдинова Клара 

Женисовна 

Маукаева Сәуле 

Борамбаевна 
Дорошенко Любовь 

Владимировна 
Долинная Вилена 

Тимофеевна 

Токешева Айгуль 

Манарбековна 

Жунусова Айгуль 

Битимбаевна 

Смаилова Жанаргуль 

Кайыргалиевна 

Цигенгагель Оксана 

Павловна 

 Куанышева 

Анаргуль Галымовна 

Жанатбекова Асель 

Керимбековна Оқу әдістемелік орталығының ұжымы, 2008 жыл 

Objectives of Academic Office: To organize support for academic process, To plan academic 

process, To make modular and educational programs, curriculums, academic schedule, inspection 

schedule and academic calendars, To account, allocate and control teaching load performance by 

teachers of the departments, To collect, process and make current and consolidated statistical 

students’ academic performance data, To allocate classrooms to provide well-organized academic 

profess, To prepare reporting and informational materials on academic activity of the university, 

To issue student staff orders, enforce them through the 1S program and automated management 

system Sirius, To make up lesson schedule for students, interns, residents, master’s students and 
PhD, as well as practical and educational training, To make up schedule of interim attestation 

(examination period) and final attestation (state examination period), To manage paperwork 

(acceptance of students’ personal records from Admission Board, deposit personal  records in the 

archives, etc.), To organize work related to issue of students’ cards, grade books and their 

duplicates, To order, account, keep, prepare and register limited-issue forms (diplomas, their 

duplicates, etc.).  

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИННОВАЦИАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ОРтАЛЫҒЫ 

 2018 жылдың 8 ақпанынан жаңа құрылым бекітілді, Оқу әдістемелік орталықты 

жаңалау жолына сәйкес Халықаралық және инновациялық орталық құрылды. Бұл бөлімнің 

құрылым тарихы 2006 жылдың қыркүйек айында инновациялық технологиялар және білім  
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Оқу-әдістемелік орталық ұжымы, 2018 жыл 

сапасын мониторингілеу бөлімінен бастау алған. Кейіннен, 2007 жылы 1 наұрыз 

айында оқу-әдістемелік орлатығына (ОӘО) дейін дамытылды.  

 Оқу-әдістемелік орталықтың 

құрылымына инновациялық 

технологиялар және білім сапасын 

мониторингілеу бөлімі, әдістемелік бөлімі 

кірді. Кейінірек, 2007 жылда  тіркеуші 

офис бөлімі, оқу бөлімі, қабылдау 
комиссиясы, әдістемелік жұмыс және 

практика бөлімі ОӘО-ның құрылымына 

кірді.      Ең сонында инновациялық 

технологиялар бөлімі тұрақты даму 

орталығы (ТДО), медициналық білім беру 

орталығы (МББО) және қызметкерлерді 

дамыту бөлімі (ҚДБ) болып өзгерілді. 

ИТБ бөлімі кейінірек Үздіксіз білім орталығына өзгерілді, медициналық білім орталығы 

(МБО) қызметкерлерді дамыту бөлімі (ҚДБ) болып өзгерді. Халықаралық және 

инновациялық білім отралығы (ХИБО) негізгі мақсаттары: үйлестіру, біріздендіру, 

халықаралық тәжірибелерді біріктіру болып табылады. Әр кездерде жоғары білікті, 

тәжірибелі педагогтар, әдіскерлер жұмыс істеген. Олардың ішінде: Долинная Вилена 

Тимофеевна, Умиржанова Рысты Дакиевна, Олжаева Рауза Романовна, м.ғ.к. Токаева Алма 

Зейноллақызы, м.ғ.к, доцент Маукаева Сауле Боранбайқызы, Камалиева Анар Закенқызы, 

Байльдинова Клара Женісқызы, Жунусова Айгуль Бітімбайқызы, Дорошенко Любовь 

Владимировна, Дихамбекова Оксана Жомартқызы, Нугуманова Зауре Есенгельдіқызы, 

Годзелих Елена Валерьевна, Шабалова Альфира Нұржанқызы, Куанышева Анара 

Ғалымқызы, Дидар Бекенкызы, Кельдыбаева Ляззат Теміржанқызы, Токешева Айгуль 

Манарбекқызы., Смаилова Жанаргуль Қайырғалиқызы, Цигенгагель Оксана Павловна, 
Тусмагамбетова Дали Гияевна, Жакипова Акмарал Аржыл-Гаипқызы, Жанатбекова Әсель 

Керимбековна, Батырханова Гулим, Нургалиева Сауле Жұматқызы, Мураткызы Алуа 

Бутабайқызы, Айнура Нурбековна, Дисенова Улжан Слямовна, Мухамеджанова Кулия 

Токешовна, Жорокпаева Мейрмагуль Досанқызы, Кусаинова Жанат Социалқызы, 

Кулуспаева Салима Бикенқызы; Абешова Нургуль Муратқызы, Жунусова Э.А., 

Аушакимова Г.А. 

 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

8 февраля 2018 года была принята новая структура университета, в соответствии с 

которой путем преобразования Учебно-методического центра был создан Центр 

международного инновационного международного образования (ЦМИО). Свое начало 

история данного подразделения берет с открытия в сентябре 2006 года отдела 

инновационных технологий и мониторирования качества образования, расширенного в 

марте 2007 до учебно-методического центра (УМЦ).   
В структуру УМЦ были включены: отдел инновационных технологий и 

мониторирования качества образования и методический отдел. Позже в состав УМЦ 

вошли с 2007 года офис-регистратор, учебный отдел, приемная комиссия, методическая 

работа и практика. Отдел ОИТ в последующем трансформировался в центр непрерывного 

развития (ЦНПР), центр медицинского образования (ЦМО) и отдел развития персонала 

(ОРП). Основными задачами ЦМИО являются: координация, унифицирование учебно-

методического процесса  и интеграция в международное образовательное пространство. В 

разные годы в указанных подразделениях работали высококвалифицированные, опытные 
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педагоги, методисты, в том числе к.м.н., доцент Долинная Вилена Тимофеевна, 

Умиржанова Рысты Дакиевна, Олжаева Рауза Романовна, к.м.н. Токаева Алма 

Зейноллаевна, к.м.н., доцент Маукаева Сауле Боранбаевна, Камалиева Анар Закеновна, 

Байльдинова Клара Женисовна, Жунусова Айгуль Битимбаевна, Дорошенко Любовь 

Владимировна, Дихамбекова Оксана Жомартовна, Нугуманова Зауре Есенгельдиновна, 

Годзелих Елена  Валерьевна, Шабалова Альфира Нуржановна, Куанышева Анара 

Галымовна, Дидар Бекенкызы, Кельдыбаева Ляззат Темиржановна, Токешева Айгуль 

Манарбековна, Смаилова Жанаргуль Кайыргалиевна, Цигенгагель Оксана Павловна,  
Тусмагамбетова Дали Гияевна, Жакипова Акмарал Аржыл-Гаиповна,  Жанатбекова Асель 

Керимбековна, Батырханова  Гулим, Нургалиева Сауле Жуматовна, Мураткызы Алуа 

Бутабаева Айнура Нурбековна, Дисенова Улжан Слямовна,  Мухамеджанова Кулия 

Токешовна,  Жорокпаева Мейрмагуль Досановна, Кусаинова Жанат Социаловна, 

Кулуспаева Салима Бикенова; Абешова Нургуль Муратовна, Жунусова Э..А., Аушакимова 

Г.А.  

 

CENTER OF INNOVATIVE INTERNATIONAL EDUCATION 

On February 2018, new organizational structure of the university was approved. According 

to the new organizational structure, Center of Innovative International Education was established 

by reorganizing Teaching and Methodical Center (CIIE). This structural unit was established in 

September 2006 and it was called the IT Office and Education Quality Monitoring. In March 

2007, it was reorganized into Teaching and Methodical Center. TMC includes: Department of 

Innovative Technologies and Education Quality Monitoring and Methodical Office.  

In 2007, Office of the Registrar, Academic Office, Admission Board, Methodical Work and 
Practice Office became the part of TMC. Later, IT Office was translated into the Center for 

Continuing Education, Center for Medical Education and Staff Development Office. The CIIE 

coordinates and unifies academic process. In different periods, following experienced teachers 

and specialists worked at above-mentioned units: c.m.s. V.T. Dolinnaya, R.D. Umirzhanova, R.R. 

Olzhayeva, c.m.s. A.Z. Tokayeva, c.m.s., Assoc. Prof. S.B. Maukayeva, A.Z. Kamaliyeva, K.Z. 

Baildinova, A.B. Zhunussova, L.V. Doroshenko, O.Z. Dikhambekova, Z.E. Nugumanova, E.V. 

Godzelih, A.N. Shabalova, A.G. Kuanysheva, D. Bekenkyzy, L.T. Keldybayeva, A.M. 

Tokesheva, Z.K. Smailova, O.P. Tsigengagel, D.G. Tusmagambetova, A.A-G.Zhakipova, A.K. 

Zhanatbekova, G. Batyrkhanova, S.Zhumatovna, A. Muratkyzy, A.N. Butabayeva, U.S. 

Disenova, K.T. Mukhametzhanova, M.D. Zhorokpayeva, Z.S. Kusainova, S.B. Kuluspayeva, 

N.M. Abeshova, E.A. Zhunussova E. A. and G.A. Aushakimova.           
 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 

Психологиялық қолдау – бұл психологиялық қызметтің ұйымдасқан, құрылымдық 

және үнемі атқаратын жұмысы, ол жоғары мектепте оқу барысында студенттің тұлғалық 

және кәсіби дамуын қамтамасыз етеді, студенттің потенциалды қабілеттерін ашады, 

сондай-ақ тқлғалық дамуында болатын әртүрлі қиындықтарды жеңуге көмектеседі.  

Психологиялық қызметтің негізгі міндеттері: студенттердің өз мүмкіндіктерін 

анықтауда көмектесу; психологиялық қолдау көрсету; студенттерде жағымды өмірлік 

позицияны қалыптастыру; студенттерде өздері қабылдаған шешімдері үшін 

жауапкершілікті қалыптастыру; деканат және оқытушылар құрамына студенттерің 

тұлғалық қалыптасуына жағымды жағдай жасауға жәрдемдесу; жоғарғы оқу орнының 

басшылығына корпоративті мәдениеттің нығаюына көмектесу. 

Аталған міндеттер психологиялық қызметтің әртүрлі іс-әрекет бағыттары бойынша 

жүзеге асады: психологиялық ағарту және алдын алу, психологиялық диагностика, 

психологиялық коррекция, жекелей кеңес беру.  Семей қ. ММУ-нің психологиялық 

қызметінің тарихы 2010 жылдан бастау алады. 2010 жылдан бастап 2011 жылға дейін 
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Тусупбаева Ляйля 

Каирлиновна 

психолог Ненашева Ольга Николаевна жұмыс істеген. 2011 жылдың қараша айынан 

Түсіпбаева Ляйля Каирлиновна және Ниханбаева Гульнара Хасеновна өз жұмыстарын 

жалғастырған. 2015 жылдың 15 қаңтар айынан 2017 ж. қыркүйек айына дейін Семей 

қаласының ММУ-нің психологы ретінде Матвиец Ольга Владимировна жұмыс істеді.  

2017 жылдың қыркүйек айынан осы уакытқа дейін университетіміздің психологы 

ретінде Асылбекова Айгерім Мұхаметбековна жұмыс істеп келеді.  

 

 
 

 

Психологиялық қызмет іс-әрекетінің нәтижесі мақалаларда, әртүрлі республикалық 

және халықаралық конференцияларда көрсетілді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Психологическое сопровождение в ВУЗе – это организованная, структурированная и 

постоянно выполняемая работа психологической службы, направленная на личностное и 

профессиональное развитие будущего выпускника в период обучения в высшей школе, 

раскрытие потенциальных способностей студента, а также коррекция различных 

трудностей в его личностном развитии. 

Основные задачи психологического сопровождения: помощь студентам в 

определении своих возможностей; оказание психологической поддержки; передача 
студентам необходимых для эффективной профессиональной деятельности и достижения 

успеха психологически знаний; формирование у студентов позитивной жизненной 

позиции; формирование у студентов ответственности за принятие собственных решений; 

содействие руководству и преподавательскому составу института в создании условий 

благоприятных для формирования личности студентов; содействие руководству института 

в укреплении корпоративной культуры. 

Тренинг  барысында жаттығуларды орындау Топтық жұмыстан кейінг і көтеріңкі көңіл күй 
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Тіркеуші офис бастығы 

– Мустафинова О.А. 

Названые нами задачи реализуются в различных направлениях деятельности 

психологической службы института: психологическое просвещение и профилактика, 

психологическая диагностика, психологическая коррекция, индивидуальная консультация 

студентов.  

История психологической службы в ГМУ г. Семей начинается 2010 г. С 2010 -2011 

года психологом работала Ненашева Ольга Николаевна. С октября 2011 до марта  2014 

года работали Тусупбаева Ляйля Каирлиновна и Ниханбаева Гульнара Хасеновна. С 15 

января 2015 года до сентября 2017 года психологом ГМУ г. Семей работала Матвиец 
Ольга Владимировна.  

С сентября 2017 года по сегодняшний день психологом является Асылбекова 

Айгерим Мухаметбековна.  
 

PSYCHOLOGICAL SERVICE 

Psychological support in the university is an organized, structured and constantly 

performed work of the psychological service aimed at the personal and professional development 

of the future graduate in the period of study in higher education, the disclosure of the potential 

abilities of the student, as well as the correction of various difficulties in his personal 

development. 

The main tasks of the psychological service: help students in determining their abilities; 

provision of psychological support; transfer to students necessary for effective professional 

activity and achievement of psychological knowledge success; forming a positive life position for 

students; development of students' responsibility for making their own decisions; assistance to the 
dean and teaching staff of the Institute in creating conditions favorable for the development of 

students; assistance to the University administration of the Institute in strengthening the corporate 

culture. 

The tasks we have described are realized in various directions of the psychological service 

of the Institute: psychological education and prevention, psychological diagnosis, psychological 

correction, individual consultation of students. 

The history of the psychological service in the Semey State Medical University begins in 

2010. From 2010-2011, Natalia Nenasheva worked as a psychologist. From October 2011 until 

March 2014, Tusupbaeva Lyaila Kairlinovna and Nikhanbaeva Gulnara Khasenovna worked. 

From January 15, 2015 until September 2017, Matviyets Olga Vladimirovna worked as a 

psychologist at the Semey State Medical University in Semey. 

From September 2017 to the present day the psychologist is Assylbekova Aigerim 

Mukhametbekovna. 

The results of the service's activities are reflected in articles, speeches at various 
republican and international conferences.  

 

ТІРКЕУШІ ОФИС 

Тіркеуші офисі – білім алушылардың академиялық деңгейін 

есептеу және барлық оқу кезеңдеріндегі білім жетістіктерін 

тіркеумен айналысатын қызмет. Тіркеуші офисі 2007 жылы 

қыркүйек айында құрылған. Тіркеуші офисі 2011 жылдың сәуір 

айынан бастап оқу-әдістемелік орталығының құрамына енді.  

Тіркеуші офисінің негізгі міндеттеріне кіреді: білім 

алушылардың оқу үлгерімдерінің академиялық жазбаларын жүргізу; 

білім алушылардың академиялық рейтінгін есептеу; оқу пәндері 

бойынша жинаған сағаттар мен кредиттер есебін жүргізу; аралық, 

қорытынды аттестацияның жүргізілуін ұйымдастыру; аралық және 
қорытынды аттестацияның нәтижесі бойынша жиынтық ведомосын 



 
 

290 
 

Тіркеуші офис инспекторы  

Ж.С. Акшалова  
 

дайындау және қалыптастыру; үлгерім орташа баллын есептеу (GPA), диплом 

қосымшасын (транскрипт) күнделікті транскрипті беру және жүргізу; білім алушыларға 

элективті пәндер каталогын құрастыру және элективті пәндер презентациясын 

ұйымдастыру; жазғы (ақылы) семестрді жүргізу және ұйымдастырылуына қатысу; 

электронды журналдың жүргізілуін бақылау. 

2007-2008 оқу жылында оқу үдерісін автоматтандыру үшін 1-С 

Кәсіпорын бағдарламасы енгізілді. Білім алушылардың оқу үлгерімін 

әрбір пән бойынша қалыптастыру ведомосы үшін бөлім 
қызметкерлерінің жұмысына енгізілді. Электронды журналдардың 

және емтихан ведомостарын, оқу процессесін автоматтандыру үшін 

2012-2013 оқу жылының қыркүйек айынан бастап АСУУП Сириус 

енгізілді.  

Мустафинова Оразғайша Ахметкалиевна және Акшалова 

Жанаргүл Советқызы бөлімнің құрылған сәтінен бастап осы бөлімде 

қызмет атқарады.  

Тіркеуші офис бастығы – Мустафинова О.А., Алматы 

қаласында, шеттілдер институтын бітірген. Университетті бітіргеннен кейін 2007 жылдың 

қыркүйегіне дейін университетте француз және латын тілдері мұғалімі болып жұмыс 

істеді. 

Акшалова Ж.С – инспектор. Болатова М.Б – инспектор, «Мейірбике ісі» магистрі. 

Бөлімде 2016 жылдан бастап жұмыс істейді. 

 

ОФИС РЕГИСТРАТОР 

Офис-регистратор – академическая служба, занимающаяся регистрацией всей 

истории учебных достижений обучающегося и обеспечивающая всеми видами контроля 

знаний, и расчет академического рейтинга. Отдел офис-регистратора создан в сентябре 

2007 года. С апреля 2011 года офис Регистратор входит в состав учебно-методического 

центра. 

В функции подразделения входит: Ведение учета академической успеваемости 

обучающихся; Осуществление расчета академического рейтинга, обучающегося; Ведение 

учета набранных кредитов/часов по учебным дисциплинам; Организация и проведения 

промежуточной, итоговой аттестации; Формирование и подготовка сводных ведомостей по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации; Ведение и выдача текущего 

транскрипта, приложения к диплому (транскрипт), расчет проходного балла GPA; 

Организация презентации элективных дисциплин и проведение записи обучающихся на 

элективные дисциплины; Участие в организации и проведение летнего (платного) 

семестра; Контроль по введению электронного журнала.  
Для автоматизации учебного процесса в декабре 2007-2008 учебного года была 

внедрена программа 1-С Предприятие. Сотрудниками подразделения вводились учебные 

достижения обучающихся по каждой дисциплине для формирования ведомостей. С 

сентября 2012-2013 учебного года внедрена АСУУП Сириус, что позволила 

автоматизировать учебный процесс, начиная с электронного журнала и формирования 

экзаменационных ведомостей. 

С момента создания подразделения работают Мустафинова Оразгайша 

Ахметкалиевна и Акшалова Жанаргуль Советовна. Мустафинова О.А. – начальник офис 

Регистратора, окончила институт иностранных языков г. Алма-Ата. После окончания вуза 

и до сентября 2007 работала преподавателем французского и латинского языков в вузе. 

Акшалова Ж.С. – инспектор, Болатова Меруерт Болатқызы – инспектор, магистр 

Сестринского дела, работает с 2016 года. 
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Ішкі аудит қызметінің 

басшысы  

А.Ғ. Ахметова 

OFFICE OF THE REGISTRAR 

Office of the Registrar is the academic service, which records all students’ academic 

achievements, provides all types of academic performance assessment and calculates academic 

rating. Office of the Registrar was established in September 2007. Office of the Registrar has 

been operating as the part of teaching and methodical center since 2011.  

The functions of Office of the Registrar are following: students’ academic performance 

record; calculation of students’ academic rating; record of obtained subject credits/hours; 

organization and holding of interim and final attestation; formation and preparation of summary 
list based on the results of interim, and final attestation; management and issue of current 

transcript, as well as calculation of GPA pass mark; presentation and signing up for electives; 

participation in organization and holding of summer (paid) semester; control of electronic mark 

register management. 

1-S Enterprise program was introduced in December 2007-2008 academic year in order to 

automate academic process. Staff of the Office of the Registrar recorded all students’ academic 

achievements to form statements. ACSAM “Sirius” has been operating at the university since 

2012-2013 academic year. This system allows us to automate academic process, use electronic 

mark register, as well as to form examination statements.  

Orazgaisha Akhmetkaliyevna Mustafinova and Zhanargul Sovetovna Akshalova have been 

working at the university since the date of establishment of the structural unit.  

O.A. Mustafinova is the Head of the Office of the Registrar. She graduated Institute of 

Foreign Languages, Almaty. After graduating the university, she worked as the French and Latin 

languages teacher.  

Z.S. Akshalova is the inspector of the office of the Registrar. M.B. Bolatova is the 
inspector of the office of the Registrar. She is the magister in nursing. She has been working at 

the university since 2016.  

 

ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ 

Қазақстан республикасы денсаулық сақтау Вице-

министрі Л.М. Ақтаевамен келістірілген 2017 жылғы 4 

қыркүйектегі Университеттің бектіліген  ұйымдастыру 

құрылымына  және 2017 жылғы 9 қыркүйектегі «Құрылымдық 

бөлімдерді қайта атау, құру және қысқарту туралы» №278 

ректордың бұйрығына сәйкес 2 бірлік штаттық санымен ІАҚ 

бөлімін құрумен Университеттің ұйымдастыру құрылымына 

өзгертулер енгізілген болатын, ол тікелей Байқау кеңесіне 

бағынады және есеп береді.  

2017 жылдың 4 тамызында адами ресурстар жобасын басқару шеңберінде Семей 

қаласының Мемлекеттік медицина университетінде ішкі аудит қызметіне бос 

лауазымдарды алуға сұхбаттасу өткізілген болатын. HR-менеджментін сақтау мақсатында 

үміткерлерді таңдауды Семей қаласының ММУ ректоры м.а., м.ғ.д. Е.Т. Жүнісов, 

ұйымдастыру және кадрлық жұмыс орталығы бастығы З.С. Сиязбекова және құқықтық 
қамсыздандыру бөлімі бастығы А.С. Барсуков өткізді. 

Хабарландыруға барлығы 3 адам хабарласты. Ішкі аудит қызметі басшысы – 1, ішкі 

аудит қызметі маманы – 2. Өткізілген сұхбаттасу қорытындылары бойынша келесі бос 

орындарға сынақ мерзімімен қабылданды:  

Ішкі аудит қызметі басшысы – Ахметова Альмира Ғабдоллақызы, ішкі аудит 

қызметінің маманы – Серіков Бейбіт Серікұлы.  
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Ішкі аудит ұжымы 

Университет бойынша бұйрықпен  

23.02.2018 ж. №23Б-Л штатты кестеге   

18.02.2018 ж. бос орын есебінен 1 бірлік санымен 

клиникалық аудитор лауазымы енгізілді. 

18.05.2018 ж. №53А-Л бос орын есебінен білім 

беру қызметі бойынша аудитор лауазымы 

енгізілді. Сырттай түрде 26.02.2018 ж. байқау 

кеңесі отырысын өткізу №1 Хаттамасына сәйкес 
ІАҚ клиникалық аудитор лауазымына  

әлеуметтік гигиена және денсаулық сақтауды 

ұйымдастыру бойынша жоғары 

квалификациялық санаты бар дәрігер-сарапшы 

Б.А.  Белибаева қабылданды. 29.05.2018 ж. конкурс негізінде және Байқау кеңесі 

отырысын өткізу №1 Хаттамасына сәйкес білім беру қызметі бойынша аудитор 

лауазымына ассоцирленген профессор, химия ғылымдарының кандидаты С.М. 

Болысбекова қабылданды. Ішкі аудит қызметі ереже негізінде әрекет етеді және Байқау 

кеңесіне есеп береді.  

Ішкі аудит қызметі басшысы – Семей қаласының ММУ Байқау Кеңесінің келісімі 

бойынша университеттің ректорымен тағайындалған және ұйымдағы ішкі аудитті 

ұйымдастыруға, Ішкі аудит Қызметі туарлы Ережеге сәйкес ішкі аудитті және ішкі аудитті 

анықтауды, Семей қ. ММУ ұжымдық этика Кодексін және стандарттарын тиімді басқаруға 

жауапты және тиісті кәсіби сертификаттауы және біліктілігі бар тұлға. 

Ішкі аудит – ол ұйымның қызметін жетілдіруге бағытталған тәуелсіз және 
объективті кепілдіктер мен консультацияларды ұсыну бойынша қызмет. Ішкі аудит 

тәуекелдерді басқару, бақылауды және ұжымдық басқарудағы процесстердің тиімділігін 

арттыру және бағалауда жүйеленген және жүйелік тәсілдерді пайдалана отырып, қойылған 

мақсаттарға жетуге Семей қаласының ММУ көмек көрсетеді. 

 Ішкі бақылау – Семей ММУ басшылығы мен Байқау Кеңесінің қойылған 

мақсаттарға жету мен міндеттерді орындау қауіптерін басқару мен ықтималдықты арттыру 

бойынша әрекеттері. 

Аудитті өткізу мақсаттары: Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасын 

Семей қ. ММУ сақтау; өткізілетін ішкі аудит шеңберінде аудиттелетін нысанды жетілдіру 

бойынша ұсыныстарды бере отырып, осы бақылау құралдарының қызмет етуіне тәуелсіз, 

объективті кепілдікті қамтамасыз етуші бухгалтерлік, қаржылық және операциялық 

бақылау құралдарының тұрақтылығын және қолданылуын бағалау; қаржылық және 

басқару ақпаратының толықтығы мен нақтылығын бағалау; қызмет ету нәтижелілігін 

бағалау және оны жақсарту мүмкіндіктері мен жолдарын анықтау; келісім шарттың 
талаптарын орындау Семей қ. ММУ қабілетін бағалау; анықталған сәйкессіздіктердің 

(негізгі, қосымша, ілеспе) барлық себептерін анықтау; алдыңғы тексерулер нәтижелері 

бойынша түзету және алдын ала ескерту әрекеттері нәтижелілігін тексеру және бағалау.  

Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеттері: Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметі 

көрсеткіштеріне аудит және бағалау; нәтижеге бағытталған бюджетті тиімді пайдалануды 

бағалау; Семей қаласының ММУ көрсетілетін білім беру және медициналық қызмет 

сапасын бағалау; Семей қаласының ММУ және оның бөлімшелерінде сыбайлас 

жемқорлықты жасау қаупін және сыбайлас жемқорлық қаупін басқарудың тиімділігін 

бағалау; Семей қаласының ММУ бухгалтерлік есеп және қаржылық есептіліктің 

сенімділігі жүйесінің нақтылығын,толықтығын, объективтілігін бағалау; Қазақстан 

Республикасы заңнамасы талаптарының, осы талаптарға сәйкестікті қамтамасыз ету үшін 

құрылған және қолданылатын халықаралық келісім шарттардың, жүйелер мен 

процедуралардың адекваттығын бағалау Семей қаласының ММУ сақталуын бағалау 
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(кешенді бақылау); Семей қаласының ММУ ресурстарын ұтымды және тиімді 

пайдалануды және Ұйымның активтерінің сақталуын қамтамасыз етудегі қолданылатын 

әдістерді (тәсілдерді) бағалау; Семей қаласының ММУ ұжымдық басқару процессін 

жетілдіруді бағалау.  

 

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

В соответствии с утвержденной организационной структурой Университета от 

04.09.2017 года согласованного с вице-министром здравоохранения Республики Казахстан 
Актаевой Л.М. и приказа ректора №278 от 07.09.2017 года «О переименовании, создании и 

упразднении структурных подразделений», были внесены изменения в организационную 

структуру Университета с созданием отдела СВА со штатной численностью 2 единиц, 

которая непосредственно подчинена и подотчетна Наблюдательному Совету. 

В рамках управления проектом человеческих ресурсов 4 августа 2017 году в 

Государственном медицинском университете г. Семей было проведено собеседование на 

получение вакантных должностей в службу внутреннего аудита. 

С целью соблюдения HR-менеджмента отбор претендентов проводили и.о. ректора 

ГМУ г. Семей, д.м.н. Жунусов Е.Т., начальник Центра организационной и кадровой 

работы Сиязбекова З.С., и начальник отдела правового обеспечения Барсуков А.С.  

Всего на объявление откликнулось 3 человека. Руководитель службы внутреннего 

аудита – 1, специалист службы внутреннего аудита – 2. По итогам проведенного 

собеседования на следующие вакантные должности с испытательным сроком были 

приняты: 

Руководитель службы внутреннего аудита – Ахметова Альмира Габдоллаевна, 
специалист службы внутреннего аудита – Сериков Бейбит Серикулы.  

Приказом по Университету от 23.02.2018 г. №23Б-Л в штатное расписание от 

18.02.2018 г. введена должность клинического аудитора в количестве 1 единицы за счет 

вакантной должности, аналогично за счет вакантной штатной единицы введена должность 

аудитора по образовательной деятельности приказом от 18.05.2018 г. №53А-Л. В 

соответствии с проведением заседания Наблюдательного совета в заочной форме от 

26.02.2018 г. Протокол №1 в СВА на вакантную должность клинического аудитора был 

принят врач-эксперт Белибаева Б.А. имеющая высшую квалификационную категорию по 

социальной гигиене и организации здравоохранения. 29.05.2018 г. на конкурсной основе и 

протокола №5 заседания Наблюдательного совета на вакантную должность 

образовательного аудита был принят ассоциированный профессор, кандидат химических 

наук Болысбекова С.М. 

Руководитель Службы внутреннего аудита – лицо, назначенное ректором 

университета по согласованию с Наблюдательным Советом ГМУ г. Семей и ответственное 
за организацию внутреннего аудита в организации, эффективное управление внутренним 

аудитом в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита и Определением 

внутреннего аудита, Кодексом корпоративной этики ГМУ г. Семей и Стандартами, и 

имеющее соответствующую профессиональную сертификацию и квалификацию. 

Внутренний аудит – это деятельность по предоставлению независимых и 

объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности 

организации. Внутренний аудит способствует ГМУ г. Семей в достижении поставленных 

целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и 

повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного 

управления. 

Внутренний контроль – действия руководства и Наблюдательного Совета ГМУ г. 

Семей, по управлению рисками и повышению вероятности достижения поставленных 

целей и выполнения задач. 
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Целями проведения аудита является: соблюдение ГМУ г. Семей действующего 

законодательства Республики Казахстан; оценка стабильности и применения 

бухгалтерского, финансового и операционного средств контроля, обеспечивающих 

независимую, объективную гарантию функционирования этих средств контроля, 

предоставляя рекомендации по усовершенствованию аудируемого объекта в рамках 

проводимого внутреннего аудита; оценка полноты и достоверности финансовой и 

управленческой информации; оценка результативности функционирования и определение 

возможностей и путей ее улучшения; оценка способности ГМУ г. Семей выполнить 
требования контракта (договора); определение всех причин выявленных несоответствий 

(основных, дополнительных, сопутствующих); проверка и оценка результативности 

корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих проверок. 

Основными задачами СВА являются: аудит и оценка показателей финансово-

хозяйственной деятельности Организации; оценка эффективности использования бюджета, 

ориентированного на результат; оценка качества образовательных и медицинских услуг, 

оказываемых в ГМУ г. Семей; оценка риска совершения коррупции и эффективности 

управления риском коррупции в ГМУ г. Семей и его подразделениях; оценка 

достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности 

финансовой отчетности ГМУ г. Семей; оценка соблюдения ГМУ г. Семей требований 

законодательства Республики Казахстан, международных соглашении и оценка 

адекватности систем и процедур, созданных и применяемых для обеспечения соответствия 

этим требованиям (комплекс-контроль); оценка рациональности и эффективности 

использования ресурсов ГМУ г. Семей и применяемых методов (способов) обеспечения 

сохранности активов Организации; оценка совершенствования процесса корпоративного 
управления в ГМУ г. Семей. 

 

INTERNAL AUDIT SERVICE 

Within the human resources project management, on August 4, 2017, the competition for 

the vacancies (Internal Audit Service) was held at Semey State Medical University. 

In order to follow the rules of HR management, the candidates were selected by Acting 

Rector, Dr. Habil. Y.T. Zhunussov, Head of the Human Resources Office Z.S. Siyazbekova and 

Head of Legal Office A.S. Barsukov. 

There were three candidates who took part in the competition. Based on the results of the 

competition, following persons were employed in the following positions:  Head of Internal Audit 

Service – A.G. Akhmetova, Specialist – B.S. Serikov. 

Internal Audit Service acts upon the approved regulation and is accountable to the 

Supervisory Board. 

Head of Internal Audit Service is the person appointed by the Rector and Supervisory 
Board and is responsible for organization of internal audit, internal audit effective management in 

accordance with Regulation on Internal Audit Service, Code of Corporate Conduct of SSMU and 

standards. 

Internal Audit is activities on providing independent and objective guarantees and 

consultancies, aimed at improving organization management and performance. Internal Audit 

contributes to achievement of set goals, using systematic and phased approach to the assessment 

and efficiency improvement of process of risk management, control and corporative management.  

Internal Control is the activities of the management and Supervisory Board of SSMU, 

aimed at enhancing the possibility of achieving stated goals. 

Purposes of the audit: Following the active legislation of the Republic of Kazakhstan by 

SSMU; Assessing the stability and applying accounting, financial and operative control means, 

which provide recommendations on improving entity under audit; Assessing the completeness 

and authenticity of financial and managerial information; Assessing the ability of SSMU to fulfill 
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the requirements of any contract; Defining the reasons of exposed nonconformances (main, 

additional and concomitant); Checking and assessing the performance of corrective and 

preventive actions, which were taken based on the results of previous audits. 

 Objectives of IAS: To evaluate indicators of financial and business activity of the entity; 

To evaluate effectiveness of use of budget funds; To evaluate quality of educational and medical 

services, provided by SSMU; To evaluate corruption risk, authenticity, completeness and 

objectiveness of SSMU accounting system; To monitor compliance of international agreements, 

systems and procedures with the requirement of the active legislation of the Republic of 
Kazakhstan; To evaluate rationality and efficiency of use of financial resources and methods, 

which are used to provide safeguard of assets of SSMU; To evaluate the improvement of process 

of corporative management at SSMU. 

 

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ БӨЛІМІ 

Ғылыми-зерттеу бөлімі 2009 жылдың қыркүйек айында құрылды. Ғылыми-зерттеу 

бөлімінің бірінші басқарушысы м.ғ.к. Берекенова Г.А., 2010 жылдан м.ғ.к. Мусаханова 

А.К., 2012 жылдан м.ғ.д., Мадиева М.Р., 2013 жылы Мусажанова Ж.Б., 2014  жылы 

Манатова А.М., 2015 жылы Мусина Д.С., 2016 жылы Байбусинова А.Ж., 2017 жылы м.ғ.д., 

Сыздыкбаев М.К. 

 Ғылыми-зерттеу бөлімінің қызметкерлері: 

патентовед-инженері Князкова Татьяна Васильевна, 

ғылыми-клиникалық жұмыс бойынша маман 

Джобалаева Багым Сасановна, профессорлық-

оқытушылық құрамның емдік-диагностикалық 
жұмысын бақылау бойынша маман Мукышева 

Айгерим Мейрамбековна, Тукинова Асель 

Ришатовна. 

2010 жылдан Университет «Қоғамдық денсаулық 

сақтау» мамандығы бойынша PhD доктор 

дайындауға лицензия алды. 2011 жылдан «Медицина» мамандығы бойынша PhD доктор 

дайындауға лицензия алды. 2013 жылы PhD докторының бірінші түлектері шықты. Семей 

қаласының ММУ ғылыми-зерттеу бөлімінің құрамына жоғарғы оқу орны білімі 

(доркторантура), патентті бөлім, жас ғалымдар Кеңесі және студенттік ғылыми қоғам, 

кафедрааралық мәжіліс, орталық ғылыми-бақылау комиссиясы, этикалық комитет, 

рационализаторлық және өнертапқыш бюро, клиникалық кеңес кіреді.  

Докторантураның мамандығы бойынша Япония 

университеттерімен салыстырмалы анализ 

жүргізілгеннен кейін Journal Сlub кеңесі құрылды. 
Оның мақсаты жетекші шетелдік медициналық 

әдебиеттердің ағымынан медицинаның маңызды 

жетістіктерінің курсында болуға тырысатын 

докторанттардың  дереу назарына лайық түпнұсқалық 

және шолулық статьяларды таңдап алу болып 

табылады. Қазіргі таңда Архангельск қ. Солтүстік 

Мемлекеттік Медициналық Университетімен және 

қоғамдық денсаулық сақтау Норвегиялық 

Институтымен, Осло, Норвегиямен «Ғылым және денсаулық сақтау» журналын 

Архангельск журналының тәжірибесі бойынша Scopus деректер базасына қарай жылжу 

бойынша біріккен проект іске асуда. 

«Ядролық реакторды қолданумен иондаушы сәулеленудің тірі организмге әсерін 

бұрын-соңды болмаған мультицентрлік эксмериментальды зерттеу» тақырыбына 

Ғылыми-зерттеу бөлімінің қызметкерлері 

Ғылыми-зерттеу бөлімінің патентовед-

инженері қызметкерлері 
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Хиросима Университетімен, Шимане (Япония) және Обнинск қ. (Ресей) Медициналық 

радиологиялық ғылыми орталығымен біріккен проектті жүзеге асыру бойынша жұмыс 

жалғасып жатыр. Проекттің мақсаты иондаушы сәулеленудің (гамма және нейтронды) 

әртүрлі түрлерінің әсері туралы мәліметтер жиынтығын алу  және ішкі және сыртқы 

жинақталған мөлшерінің деңгейін бағалау, жануарларда және оның әртүрлі буынындағы 

ұрпақтары анықталған патологиялық өзгерістердің деңгейін анықтау болып табылады. 

Орындалған жұмыс нәтижелері бойынша 2 PhD докторлық диссертация қорғалды. 

Профессорлық-оқытушылық рейтингі туралы ереже және оның нормативтері 
кафедра ұжымымен келісіліп өңделді. Ереже ЖОО ПОҚ-ін мадақтау заңдылық 

принципіне, жариялылығына, тек ерекше жеке еңбегіне және жетістіктеріне негізделіп 

мадақтауды, тиімділігін ынталандыруды және жұмыс сапасын мадақтауды қарастырады. 

Профессорлық-оқытушылық құрам рейтингісінің қорытындысы жыл сайын кеңейтілген 

Ғылыми кеңес отырысында салтанатты түрде шығарылады.  

Сонымен қатар, университетте оқытушыларды материалдық қолдау үшін жыл 

қорытындысы бойынша ғылыми-зерттеу проекті бойынша ең көлемді нәтиже алғанға 

«Үздік жыл ғалымы» атты номинациясы арқылы мадақтау енгізілген. Осы номинацияны 

әртүрлі жылдары нәтижелері бойынша жеңімпаздар профессор Каражанова Л.К., 

профессор Савицкая Л.Н., проф. Еспенбетова М.Ж., Тулеутаева Г., және доцент Пивина 

Л.М. болған. 

2016 жылы Бірінші Президент Фонды Премиясының номинациясына еліміздің 

әртүрлі бұрыштарынан 127 өтініш келіп түсті. Барлық өтініштер конкурстық комиссиямен 

қарастырылды, оның құрамына жетекші сарапшылар – жас ғалым Кеңесі мен Фонд кезінде 

шығармашылық жастар Кеңесінің мүшелері кірді. «Үздік жас ғалым» атағына конкурс 
шарты жүзеге асқан ғылыми проектің және ғылыми деңгейінің болуы, жасы 40-қай дейін 

болуы керек. Барлығы 18 проект ең үздік болып саналды. Конкурстың бір жеңімпазы 

Семей қ. ММУ ҒКЖ бойынша проректор Дюсупов А.А. болды. Конкурсқа қатысу үшін 

«Аортаның инфраренальды аневризмасы хирургиялық емінің асқынуы профилактикасы» 

атты тақырыпына ғылыми-зерттеу нәтижелері ұсынылды. Осы проект Семей қ. ММУ МО 

жүрек-қантамыр хирургиясы бөлімінің базасында РФ Новосибирск қ. ак. Е.Н.Мешалкина 

атындағы Сібір қантамырлық хирургия федеральды биомедициналық зерттеу орталығы 

және гибридтік Орталық қызметкерлерімен бірге жүзеге асуда. Қазахстандық және 

Ресейлік рецензияланатын ғылыми журналдардың тізіміне кіретін 42 ғылыми жұмыста, 

сонымен қатар Scopus деректер базасында индекстелетін журналда импакт фактормен 3 

статьяда, ғылыми журналда және баспада 26 статьяда негізгі зерттеу нәтижелері 

көрсетілген, ҚР 3 патент алынды, РФ жаңалық табу үшін 4 патент алынды және 

Халықаралық конференция мен форумда 7 баяндама жасалынды.  Ғылыми құрастырулар 

нәтижелері тәжірибеге енгізілді және сәтті қолданылуда. 
2015-2017 жж. Университеттің ғалымдары ҚР БҒМ грант конкурстарына қатысып, 

ҚР БҒМ-ның 5 грантын 87 175 052 млн теңге жалпы суммасында ұтып алды. 

2017-2019 жж. кезеңіне «Қазақстан Республикасының экологиялық қолайсыз 

аймағындағы халықты әлеуметтік қорғау және сауықтыру, медициналық көмек көрсету 

және экологиялық жүктемені минимизациялауды ғылыми- әдістемелік негізде жетілдіру» 

атты тақырыбы бойынша бағдарламалық-мақсаттық қаржыландыру шеңберінде ғылыми-

техникалық бағдарлама жүзеге асырылатын болады. 2017 жылға қаржыландырудың жалпы 

көлемі 163 601,0 мың теңгені құрады.  

Осы ҒТП жүзеге асырудағы бірге орындаушылар болып табылады:   

- М. Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті ;  

- АҚ Медициналық университет Астана; 

- Қарағанды қ. еңбек мен өндірістік аурулар гигиенасы Ұлттық орталығы; 

- Радиациялық медицина және экология Ғылыми-зерттеу институты; 
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- Медициналық мектеп Назарбаев Университеті. 

1999 жылы «Ғылым және денсаулық сақтау» рецензияланатын медициналық ғылыми-

тәжірибелік журнал негізі салынған. 

Ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы білім 

және ғылым Министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау бойынша 

Комитетімен ұсынылған ғылыми баспалар Тізімдемесіне кіреді.  

Отандық және халықаралық индекстелген мәліметтер базаларына енгізілген: Ulrich's 

Periodicals Directory, Global Health, CAB Abstracts, InfoBase Index, Direc tory of Research 
Journals Indexing, Ғылыми цитат келтіру ресейлік индексі (РИНЦ), E-library.ru, 

Cyberleninka.ru, Мемлекеттік ғылыми-техникалық ақпарат Ұлттық Орталығы цитат келтіру 

Қазақстандық базасы, Республикалық жооаралық электрондық кітапхана, NSD (Norwegian 

register for scientific journals). 

Ғылыми цитат келтіру Ресейлік индексі бойынша екі жылдық импакт-фактор – 0,327. 

Клиникалық үрдіс. 

Басқару үрдісінің клиникалық қызметінің міндеттері болып табылады:  

- Медициналық орталықта және клиникалық базада үздіксіз көп деңгейлі 

клиникалық мамандарды дайындау жетекшілігі және координация; 

- Кафедрада профессорлық-оқытушы құрамының клиникалық жұмысын 

ұйымдастыру (тәжірибелік денсаулық сақтау жүйесіне науқастың профилактикасы, 

диагностикасы, емі және реабилитациясына қатысты жаңа тиімді технологияларды енгізу 

және құрастыру); 

- Сарапшы кеңес отырысын, ғылыми-тәжірибелік конференциялар және басқа 

шараларды жүргізу және ұйымдастыру;  
- Телемедицина бойынша видеокеңес жүргізу.  

Үрдіс иесі ғылыми-клиникалық жұмыс бойынша проректор және Медициналық 

орталық директоры болып табылады. 

ПОҚ, докторанттар және магистранттар ғылыми зерттеу стандарттарын және 

халықаралық сақтау бойынша бақылауды университеттің Этикалық комитетімен жүзеге 

асады.  

Кафедра қызметкерлері клинико-диагностикалық әдістерді қолдану тиімділігін 

ғылыми талдауын жүргізеді,  ҚР ДМ, ҚР БҒМ ғылым комитетінен гранттық 

қаржыландыру тақырыбы бойынша ҒЗЖ бірігіп орындауға аурухана дәрігерлерін 

шақырады. Біріккен ғылыми зерттеулер нәтижелері жүйелі түрде ғылыми баспаларда 

баспасөзде басып шығарылады және ғылыми- тәжірибелік форумдарда баяндама түрінде 

көрсетіледі, жаппай ақпарат түрінде орындалады және әдістемелік нұсқаулар және ғылыми 

монографиялар басып шығарылады.  

Тәжірибелік денсаулық сақтау дәрігерлерімен бірлескен авторлыққа патентке және 
интеллектуальды меншік куәлікке өтініш толтырылады. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 

В сентябре 2009 году был создан научно-клинический отдел. Первым начальником 

научно-клинического отдела к.м.н., Берекенова Г.А., с 2010 года к.м.н., Мусаханова А.К., с 

2012 года, д.м..н., Мадиева М.Р.,2013 года Мусажанова Ж.Б., 2014 года Манатова А.М., 

2015 года Мусина Д.С., 2016 года Байбусинова А.Ж., 2017 года д.м.н., Сыздыкбаев М.К.  

Сотрудники научно-исследовательского отдела: инженер – патентовед Князкова 

Татьяна Васильевна, специалист по научно-клинической работе Джобалаева Багым 

Сасановна, специалист по контролю за лечебно-диагностической работой ППС Мукышева 

Айгерим Мейрамбековна, Тукинова Асель Ришатовна. 

С 2010 г. университет получил лицензию на подготовку докторов PhD по 

специальности «Общественное здравоохранение». С 2011 г. подготовка докторов PhD по 
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специальности «Медицина». В 2013 г. состоялся первый выпуск докторов PhD. В состав 

научно-исследовательского отдела ГМУ г.Семей входят послевузовское образование 

(докторантура), патентный отдел, Совет молодых ученых и студенческое научное 

общество, межкафедральное совещания, центральная научно-контрольная комиссия, 

этический комитет, бюро рационализаторства и изобретательства, клинический совет.  

По специальностям докторантуры был проведен сравнительный анализ с 

университетами Японии после чего был создан совет Journal Сlub. Целью которого 

является отбирать из потока ведущей зарубежной медицинской литературы оригинальные 
и обзорные статьи, которые заслуживают немедленного внимания докторантов, 

старающихся быть в курсе важнейших достижений медицины. На сегодняшний день 

осуществляется совместный проект с Северным Государственным Медицинским 

Университетом г. Архангельск и Норвежским Институтом общественного 

здравоохранения, Осло, Норвегия по продвижению журнала «Наука и здравоохранение» в 

базу данных Scopusпо опыту Архангельского журнала. 

Продолжается работа по реализации совместного проекта с Университетом 

Хиросимы, Шимане (Япония) и Медицинским радиологическим научным центром г. 

Обнинска (Россия) на тему: «Беспрецедентное мультицентровое экспериментальное 

исследование влияния ионизирующего излучения на живой организм с использованием 

ядерного реактора». Целью проекта является получить комплекс данных о воздействии 

различных видов ионизирующего излучения (гамма и нейтронного), оценить уровень 

накопленных доз – как наружных, так и внутренних, определить степень выявленных 

патологических изменений у животных и их потомков в разных поколениях. По 

результатам выполненных работ защищены 2 докторские PhD диссертации.  
Положение о рейтинге ППС и его нормативы были разработаны и согласовано с 

коллективам кафедр. Положение предусматривает, что поощрение ППС вуза основано на 

принципах законности, гласности, поощрения исключительно за особые личные заслуги и 

достижения, стимулирования эффективности и качества работы. Итоги Рейтинга ППС 

ежегодно подводятся на расширенном заседании Ученого совета в торжественной 

обстановке. 

Кроме того, для материальной поддержки преподавателей в университете введено 

поощрение за получение наиболее значимых результатов по научно-исследовательским 

проектам по итогам года через номинацию «Лучший ученый года». По результатам разных 

лет в этой номинации победителями стали профессор Каражанова Л.К., профессор 

Савицкая Л.Н., проф. Еспенбетова М.Ж., Тулеутаева Г., доцент Пивина Л.М.  

В 2016 г. на номинирование Премии Фонда Первого Президента было выдвинуто 

127 заявок из разных уголков нашей страны. Все заявки были рассмотрены конкурсной 

комиссией, в состав которой вошли ведущие эксперты – члены Совета молодых ученых и 
Совета творческой молодежи при Фонде. Условиями конкурса на звание «Лучший 

молодой ученый» были наличие ученой степени, реализованного научного проекта, 

возраст до 40 лет. Всего 18 проектов признаны лучшими. Одним из победителей конкурса 

стал проректор по НКР ГМУ г.Семей Дюсупов А.А. Для участия в конкурсе им были 

представлены результаты научного исследования на тему «Профилактика осложнений 

хирургического лечения инфраренальной аневризмы аорты». Данный проект реализуется 

на базе отделения сердечно-сосудистой хирургии МЦ ГМУ г.Семей совместно с 

сотрудниками Центра гибридной и сосудистой хирургии Сибирского федерального 

биомедицинского исследовательского центра им. ак. Е.Н.Мешалкина г. Новосибирска, РФ. 

Основные результаты исследования отражены в 42 научных работах, в т.ч. 3 статьи в 

журналах с импакт фактором, индексируемых в БД Scopus, 26 статей в научных журналах 

и изданиях, которые включены в перечень казахстанских и российских рецензируемых 

научных журналов, получено 3 патента РК, 4 патента РФ на изобретения, сделано 7 
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докладов на Международных конференциях и форумах. Результаты научных разработок 

внедрены в практику и успешно применяются. 

На 2015-2017 гг. ученые университета, участвуя в конкурсах на гранты МОН РК, 

выиграли 5 грантов МОН РК на общую сумму 87 175 052 млн тенге.  

На период 2017-2019 гг. будет реализована научно-техническая программа в рамках 

программно-целевого финансирования по теме: «Разработка научно-методологических 

основ минимизации экологической нагрузки, медицинского обеспечения, социальной 

защиты и оздоровления населения экологически неблагоприятных территорий Республики 
Казахстан». Общий объем финансирования на 2017 год составил 163 601,0 тыс.тенге.  

Соисполнителями реализации данной НТП являются:   

- Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Оспанова;  

- АО Медицинский университет Астана; 

- Национальный центр гигиены труда и профзаболеваний, г.Караганда; 

- Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии; 

- Медицинская школа Назарбаев Университета. 

Рецензируемый медицинский научно-практический журнал «Наука и здравоохранение» 

основан в 1999 году. Включен в Перечень научных изданий, рекомендуемых ККСОН 

МЗРК. Включен в базы данных: Ulrich's Periodicals Directory, Global Health, CAB Abstracts, 

InfoBase Index, Directory of Research Journals Indexing, Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ), E-library.ru, Cyberleninka.ru, Казахстанская база цитирования, РМЭБ, 

NSD (Norwegian register for scientific journals). Двухлетний импакт-фактор по Российскому 

индексу научного цитирования – 0,327. 

Клинический процесс Задачами управления процессом клинической деятельности 
являются:  

- координация и руководство непрерывной многоуровневой клинической 

подготовкой специалистов на клинических базах и в Медицинском центре;  

- организация клинической работы профессорско-преподавательского состава 

кафедр (разработка и внедрение в систему практического здравоохранения новых 

эффективных технологий, касающихся профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации больных);  

- организация и проведение заседаний экспертных советов, научно-практических 

конференций и других мероприятий;  

- проведение видеоконсультации по телемедицине.  

Владельцами процесса являются проректор по научно-клинической работе и 

директор Медицинского центра.  

Контроль за соблюдением международных этических норм и стандартов научных 

исследований магистрантов, докторантов и ППС осуществляется Этическим комитетом 
университета.  

Сотрудники кафедр проводят научный анализ эффективности используемых 

клинико-диагностических методов, врачей больниц  привлекают в совместное выполнение 

НИР по темам грантового финансирования от комитета науки МОН РК, МЗ РК. 

Результаты совместных научных исследований систематически публикуются в печати, 

научных изданиях и представляются в виде докладов на научно-практических форумах, 

выступлений в средствах массовой информации, выпускаются  методические 

рекомендации и научные монографии. В соавторстве с врачами практического 

здравоохранения оформляются заявки на патенты и свидетельства на интеллектуальную 

собственность. 
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RESEARCH DEPARTMENT 

In September, 2009, the research department was established. G.A. Berekenova was the first 

head of the scientific-clinical department. In the following years, the heads of the department 

were: A.K. Mussakhanova, M.R. Madiyeva, Zh.B. Mussazhanova, A.M. Manatova, D.S. 

Mussina, A.Zh. Baibussinova, M.K. Syzdykbayeva.  

The staff members of the research department are Knyazkova Tatyana Vasilevna (patent 

engineer), Zhobalayeva Bagym Sasanovna (specialist for scientific-clinical work), Mukysheva 

Aigerim Meirambekovna (specialist for monitoring referral work of teaching staff), Tukinova 
Asel Rishatovna.     

In 2010, the university obtained the license to launch PhD program on “Public Health”, in 

2011 – PhD program in “Medicine”, in 2013 – first graduates completed PhD program. The 

research department of Semey State Medical University included in it postgraduate education 

(PhD), patent department, Council of Young scholars and student scientific society, conferences 

among departments, central scientific supervisory commission, Ethics Committee, Innovation and 

Work-Improvement Bureau, Clinical Council.   

A comparative analysis of PhD programs in Japanese universities was conducted after 

which council Journal Club was created. The objective of the council is to select original articles 

and reviews for PhD students who strive to be aware of the most important accomplishments in 

medicine. Today the collaborative project with Arkhangelsk Northern State Medical University 

and Norwegian Institute of Public Health is ongoing. The goal of the project is to promote the 

journal “Science and Health” in database Scopus on the experience of the Arkhangelsk journal.  

Joint research with Hiroshima University, Shimane University and Medical Radiological 

Research Center (Obninsk, Russia) is ongoing. The objective of it is to obtain information about 
the impact of different kinds of ionizing radiation, estimate the level of cumulative doses (both 

external and internal), determine degree of identified pathological adjustments in animals and 

their descendants in different generations. As a result of the research, 2 doctoral theses have been 

submitted.      

Instruction on the rating of teaching staff have been formulated and coordinated with 

departments. According to the instructions, teaching staff of the university is encouraged on the 

principles of legitimacy, transparency, encouragement for distinct merits and achievements. The 

results of the rating are announced at the meeting of the Academic Board annually.  

In order to provide material support to faculty members, there have been established an 

award “Scientists of the year”. In different periods, the winners of this award were prof. L.K. 

Karazhanova, prof. L.N. Savitskaya, prof. M.Zh. Yespenbetova, G. Tuleutayeva, associate prof. 

L.M. Pivina.  

In  2016     127 scientists applied for the award of the First President Foundation. All the 

applications of nominees were reviewed by the committee which consisted of the leading 
scientists of the nation. In order to become “the best young scientist”, an applicant should have an 

academic degree, completed project, and be under 40. 18 projects were recognized as the best. 

One of the winners was vice-rector on academic and educational work A.A. Dyussupov. In order 

to participate in the competition, A.A. Dyussupov presented results of scientific research on 

"Prevention of complications of surgical treatment of infrarenal aortic aneurysm."     

This project is conducted  at the  base of department of  cardiovascular surgery МС SSMU  

by co-workers of Center  for Hybrid and Vascular Surgery of Siberian Federal Biomedical 

Research Center named after  ac.E.N.Meshalkina, Novosybrsk  Russia.  

 Main results of  the research have been reflected in 42 scientific works including 3 articles 

with impact factor, indexed in  database have been published  in magazines, 26 articles have been 

published in scientific magazines and  publications which were included in  list of kazakh and 

russian peer-reviewing scientific magazines, 3 patents of Kazakhstan and 4 patents of Russian 
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Federation have been received, 7 reports have been read during International conferences and 

forums. Results of scientific development have been implemented and successfully applied. 

In 2015-2017 years, scientists of the university, participating in competitions for grants of 

the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, won 5 grants of the 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan for the total amount of 

87,175,025 million tenge. 

For the period 2017-2019, a scientific and technical program is being implemented within 

the framework of program-targeted financing on the theme: "Development of scientific and 
methodological foundations for minimizing environmental burden, medical provision, social 

protection and health improvement of the population of ecologically unfavorable territories of the 

Republic of Kazakhstan". The total amount of financing for 2017 amounted to 163,601.0 

thousand tenge. 

The co-executors of the implementation of this STP are: 

- West Kazakhstan State University named after M. Ospanov; 

- JSC Astana Medical University; 

- National Center of Occupational Health and Occupational Diseases, Karaganda; 

- Research Institute of Radiation Medicine and Ecology; 

            - Medical School of Nazarbayev University. 

Reviewing medical scientific-practical magazine «Science and Healthcare» was established in 

1999. The magazine has been included in the list of scientific publications recommended by 

Ministry of Healthcare of the Republic of Kazakhstan. Also the magazine has been included in 

the following database: Ulrich's Periodicals Directory, Global Health, CAB Abstracts, InfoBase 

Index, Directory of Research Journals Indexing, The Russian Scientific Citation Index (TRSCI), 
E-library.ru, Cyberleninka.ru Kazakh base of Citation NSD (Norwegian register for scientific 

journals).  Biannual impact factor according to the Russian index of scientific citation - 0.327 

Clinical process: The tasks of managing the clinical process are: 

- coordination and management of continuous multilevel clinical training of specialists at 

clinical bases and at the Medical Center; 

- organizing clinical work of the teaching staff of the departments (development and 

introduction of new effective technologies in the system of practical health care, related to  the 

prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of patients); 

-  organizing and carrying out of meetings of expert councils, scientific and practical 

conferences and other events; 

- carrying out videoconsultations on telemedicine 

Owners of the process are vice-rector for scientific and clinical work and director of the 

Medical Center. 

Employees of the departments conduct a scientific analysis of the effectiveness of the 
Employees of the departments conduct a scientific analysis of the effectiveness of the used 

clinical diagnostic methods, involve hospital doctors in the joint implementation of SRW on grant 

financing from the science committee of the Ministry of Education and Science of Kazakhstan, 

the Ministry of Health.  Results of joint scientific researches are published in print, scientific 

publications, are presented in the form of reports at scientific and practical forums, speeches in 

the mass media, methodical recommendations and scientific monograph  

In co-authorship with practitioners of public health, applications for patents and 

intellectual property certificates are issued. 
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БІРІККЕН  ОҚУ-ҒЫЛЫМИ ЗЕРТХАНА   

Біріккен оқу-ғылыми зертхана Семей қ. ММУ құрылымдық бөлімі болып табылады, 

ол 1976 жылы Семей медициналық институтының кафедрааралық сараптама ретінде 

құрылған болатын.  Шатский Е.Н. алғашқы басшысы 

болып  істеді. 

1990 ж.  Қазақ КСРО денсаулық министрлігі 

бұйрығымен орталық ғылыми-зерттеу зертханасы болып 

қайта аталды (ОҒЗЗ), қоршаған ортаның зиянды 
факторларының әсерінен адам ағзасын қорғау бойынша 

ғылыми негізделген ұсыныстарын әдістеу мақсатында 

зерттеулер өткізілді.  

Әртүрлі жылдары, ОҒЗЗ басқарғандар: м.ғ.д. Ш.Б. 

Садыков (1990-1994 ж.), м.ғ.д., профессор В.И. Кравцов 

(18.02.1994 ж.-01.11.1994 ж.) 1994 ж. ОҒЗЗ  жұмысын 

м.ғ.к., доцент Г.А. Недостоева басқарды. 

1996 жылы ҚР ОҒЗЗ Денсаулық сақтау министрлігі таратылды, оның базасында 

кафедрааралық сараптама зертханасы құрылды, ол 2017 жылы наурызда ғылыми-

сараптамалық зертхана болып қайта аталған. Зертхананы м.ғ.к., доцент Г.А. Недостоева   

1994 ж.-2008 ж. басқарды. 2008 жылы 27 қарашада ғылыми-сараптамалық зертхана 

біріккен оқу-ғылыми зертхана болып қайта аталды. Біріккен  оқу-ғылыми зертхана Семей 

қ. ММУ құрылымдық бөлімі болып табылады, ҚР МЖБС талаптарына сәйкес практикалық 

дағдыларға студенттерді оқыту бойынша жұмысты үйлестіреді және медициналық 

университет үшін ғылыми кадрларды 
жоспарлау даярлауға қатысады.  

Семей қ. ММУ біріккен оқу-ғылыми 

зертханасы арналады: 

Заманауи диагностикалық және емдеу 

жабдығы мүмкіндіктерімен студенттерді 

таныстыру. 

МЖБС және үлгілік бағдарламалық пәндер 

талаптарына сәйкес кафедралармен бірге  

студенттер, интерндер студенттер 

практикалық дағдылар және білімдерін тексеруді көрсету, оқыту. 

Оқытушылық құрамы, магистранттар, докторанттар, резиденттер санынан медициналық 

университет үшін ғылыми кадрларды жоспарлы даярлауды қамтамасыз ету; мемлекеттік 

ғылыми тапсырыстарды, ғылыми гранттарды орындау. 

Студенттердің ғылыми-зерттеу  жұмысын қамтамасыз ету. 
Біріккен оқу-ғылыми зертхана негізгі міндеттері болып табылады:  

1. Кафедралармен бірге зертхана мен фукционалды диагностика үшін заманауи 

жабдықтарда практикалық дағдылармен таныстыру, өтеу және тапсыру бойынша оқу 

процессін жоспарлау, ұйымдастыру. 

2. БОҒЗ ғылыми зерттеулерлі өткізуге өтінімдерге сәйкес университеттің 

тақырыптық жоспарымен қарастырылған ғылыми жұмыстарды жоспарлау, ұйымдастыру. 

3. Оқу, ғылыми және әдістемелік жұмысты жетілдіруге бағытталған ғылыми-

әдістемелік әдістемелерді, инновациялық технологияларды  ұйымдастыру және енгізу. 

4. Заманауи талаптарға сәйкес оқу процессін модернизациялауға, университеттің 

білім беру қызметін дамыту стратегиясын  жүзеге асыруға қатысу.  

2011 жылдың қыркүйегінен Аукенов Нұрлан Ерденұлы біріккен оқу-ғылыми 

зертхана меңгерушісі болып тағайындалды. Аукенов Н.Е. – 1999 жылы Семей мемлекеттік 

медицина институтының емдеу факультетін бітірді. Жұқпалы аурулар кафедрасының 

БОЗҒ бастығы Аукенов Н.Е. 

БОЗҒ ұжымы 
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ассистенті болып қызмет атқарды. 2009 ж. «Созылмалы урогениталды хламидиозбен 

ауыратын науқастарды имунофан терапиясының клиникалық-иммунологиялық 

негіздемесі» тақырыбына кандидаттық диссертацияны 14.00.36-аллергология және  

иммунология мамандығы бойынша қорғады. 2014 жылы “NASHIM”  бағдарламасы 

бойынша тағылымдамадан Нагасаки университетінің (Жапония) Атом бомбасы 

Институтында өтті. 2018 жылдың шілдесінде зерттеудің иммуногистохимиялық және 

иммунофлюоресцентті әдістерін Шарите Медициналық Университетінің анатомия 

кафедрасында (Берлин қ., Германия) үйренді. 
БОҒЗ-да мынадай қызметкерлер жұмыс істейді: аға ғылыми қызметкерлер 

Унисьянова М.М., Масабаева М.Р., ғылыми қызметкерлер: Әлімбекова Б.Р., Бақтыбаева 

С.М., кіші ғылыми қызметкерлер: Жорғатаева Н.А., Изгутенова А.О., зертханашылар: 

Акмаева А.С., Құсайынова Ж.К., Сиябаева Т.Ж. 

Бөлімдер жұмысын үйлестіретін және студенттерді оқытуға көмек көрсететін 

кафедралар қызметкерлері мен Медициналық орталық дәрігерлері: ішкі аурулар 

пропедевтикасы кафедрасы оқытушысы – Жазықбаева Л.К., ішкі аурулар кафедрасы 

ассистенті – Теміртасова Ж.О., қалыпты физиология курсы аға зертханашысы – Сәтбаева 

Р.Ж., тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасы оқытушысы – Бейсенғазина М.Б., 

Семей қ. ММУ Медициналық Орталық бактериологиялық зертхана дәрігер-зертханашысы   

– Ахамбекова Г.Т., биохимия және химиялық пәндер кафедрасы оқытушысы – Елемесова 

Ж.Г., Семей қ. ММУ Медициналық Орталық функционалдық диагностика бөлімінің 

дәрігері – Абайханова Ф.И. 

Зертхана алты бөлімнен тұрады: 

1. Биохимиялық бөлім. С.О. Тапбергенов атындағы биохимия және химиялық пәндер 
кафедрасында және БОҒЗ базасында орналасқан.    

2. Морфологиялық бөлім. Пругло атындағы патологиялық анатомия және соттық  

медицина кафедрасы базасында орналасқан.   

3. Гигиеналық бөлім. Тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасында орналасқан. 

4. Физиологиялық бөлім. Семей қ. ММУ Медициналық Орталық базасы,   физиологиялық 

пәндер кафедрасы, №2 қалалық аурухана, ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасы, ішкі 

аурулар кафедрасы, неврология, психиатрия және жұқпалы аурулар кафедрасында 

орналасқан. 

5. Микробиологиялық бөлім. Семей қ. ММУ Медициналық Орталық ПЦР зертханасы 

базасында орналасқан.   

6. Иммунологиялық бөлім. БОҒЗ базасында орналасқан. 

Зертханалық  және клиникалық-диагностикалық зерттеулерді орындауға орындалған 

барлық бөлімдер жаңа зертханалық және диагностикалық жабдықпен жабдықталған. 

БОҒЗ халықаралық ғылыми жобалар орындалады: 
«Ядролық реакторды қолданумен тірі организмге иондық сәулелендірудің әсерін 

біртума мультиорталықтық эксперименталды зерттеу» Н.Ж. Чайжунусованың, профессор 

Масахару Хошидің  (Жапония) басшылығымен Халықаралық ғылыми –зерттеу жобасы. 

 Рейдинг Университеті (Англия) профессор Хуторянскимен бірге профессор М.Н. 

Мусиннің басшылығымен фармакология кафедрасының «Дәрілік қабыршақтардың 

адгезивтілігін және онда салынған дәрілік заттардың био қолжетімділігін зерттеу» 

тақырыбында халықаралық ғылыми-зерттеу инновациялық жұмысы.  

 Профессор, м.ғ.д. Р.Л. Иванованың басшылығымен ішкі аурулар кафедрасымен 

бірге ООО “ЭббВи” (АҚШ) Халықаралық мультиорталықтық клиникалық зерттеу. 

 2014-2017 жж. БОҒЗ базасында м.ғ.к. Н.Е. Аукеновтың басшылығымен 

«Созылмалы вирустық гепатиттер, тілме және бруцеллездің қорытындыларын болжаудың 
молекулярлы –генетикалық негіздері» тақырыбына ҚР БҒМ ғылым Комитетінің гранты 

орындалды 



 
 

304 
 

  БОҒЗ-да «Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» 013 

бағдарламасы бойынша  2017-2019 жж. «Қазақстан Республикасының экологиялық 

қолайсыз аумақтарындағы тұрғындардың экологиялық жүктемесін ықшамдау, 

медициналық қамсыздандыру, әлеуметтік қорғау және сауықтырудың ғылыми-

методологиялық негіздерін әдістеу» тақырыбына зерттеулер орындалуда 

 

ОБЪЕДИНЕННАЯ УЧЕБНО-НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Объединенная учебно-научная лаборатория является структурным подразделением 

ГМУ г. Семей, которая была создана как межкафедральная экспериментальная 

лаборатория Семипалатинского медицинского института в 1976 году. Первым 

руководителем являлся Шатский Е.Н. 
В 1990 г. приказом Минздрава Казахской ССР лаборатория преобразована в 

центральную научно-исследовательскую лабораторию (ЦНИЛ), в которой проводились 

исследования с целью разработки научно обоснованных рекомендаций по защите 

организма человека от влияния вредных факторов окружающей среды.  

В разные годы, ЦНИЛ возглавляли: д.м.н. Ш.Б. Садыков (1990  г.-1994 г.), д.м.н., 

профессор В.И. Кравцов (18.02.1994 г.-01.11.1994 г.) С 1994 г. работой ЦНИЛ руководила 

к.м.н., доцент Г.А. Недостоева. 

В 1996 приказом Минздрава РК ЦНИЛ ликвидирован, на его базе вновь создана 

межкафедральная экспериментальная лаборатория, которая в марте 2007 г. переименована 

в научно-экспериментальную лабораторию. Руководила лабораторией к.м.н., доцент Г.А. 

Недостоева с 1994 по 2008 г. 

27 ноября 2008 г. научно-экспериментальная лаборатория была переименована в 

объединенную учебно-научную лабораторию. Объединенная учебно-научная лаборатория 

является структурным подразделением ГМУ г. Семей, координирующим работу по 

обучению студентов практическим навыкам в соответствии с требованиями ГОСО РК и 
участвует в плановой подготовки научных кадров для медицинского университета. 

Объединенная учебно-научная лаборатория ГМУ г. Семей предназначена для: 

 Ознакомления студентов с возможностями современного  диагностического и 

лечебного оборудования. 

 Демонстрации, обучения совместно с кафедрами практическим навыкам и проверки 

знаний студентов, интернов согласно ГОСО и типовым программам дисциплин. 

 Обеспечения плановой подготовки научных кадров для медицинского университета 

из числа преподавательского состава, магистрантов, докторантов, резидентов; 

выполнения государственных научных заказов, научных грантов. 

 Обеспечения научно-исследовательской работы студентов. 

Основными задачами объединенной учебно-научной лаборатории являются:  

1. Планирование, организация учебного процесса по ознакомлению, отработке и 

сдаче практических навыков на современном оборудовании для лабораторной и 

функциональной диагностики совместно с кафедрами. 
2. Планирование, организация научно-исследовательских работ, предусмотренных 

тематическим планом университета в соответствии с заявками на проведение научных 

исследований в ОУНЛ 

3. Организация и внедрение научно-методических разработок, инновационных 

технологий, направленных на совершенствование учебной, научной и методической 

работы. 

4. Участие в модернизации учебного процесса в соответствии с современными 

требованиями, реализации стратегии развития образовательной деятельности 

университета. 
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С сентября 2011 года Аукенов Нурлан Ерденьевич назначен заведующим 

объединённой учебно-научной лабораторией. Аукенов Н.Е. – в 1999 году окончил 

лечебный факультет Семипалатинского государственного медицинского института. 

Работал ассистентом кафедры инфекционных болезней. В 2009 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Клинико-иммунологическое обоснование терапии имунофаном 

больных хроническим урогенитальным хламидиозом» по специальности 14.00.36-

аллергология и иммунология. В 2014 году проходил стажировку по программе “NASHIM” 

в Институте Атомной бомбы Нагасакского университета, г.Нагасаки, Япония. В июле 2018 
года обучался иммуногистохимическим и иммунофлюоресцентным методам исследований 

на кафедре анатомии Медицинского Университета Шарите (г. Берлин, Германия) 

В ОУНЛ работают следующие сотрудники: старшие научные сотрудники 

Унисьянова М.М., Масабаева М.Р., научные сотрудники: Алимбекова Б.Р., Бактыбаева 

С.М., младшие научные сотрудники: Жоргатаева Н.А., Изгутенова А.О., лаборанты: 

Акмаева А.С., Кусаинова Ж.К., Сиябаева Т.Ж. 

Координируют работу отделов и помогают в обучении студентов сотрудники 

кафедр и врачи Медицинского центра: преподаватель кафедры пропедевтики внутренних 

болезней – Жазыкбаева Л.К., ассистент кафедры внутренних болезней – Темиртасова Ж.О., 

старший лаборант курса нормальной физиологии – Сатбаева Р. Ж., преподаватель кафедры 

питания и гигиенических дисциплин – Бейсенгазина М.Б., врач-лаборант 

бактериологической лаборатории Медицинского Центра ГМУ г.Семей – Ахамбекова Г.Т., 

преподаватель кафедры биохимии и химических дисциплин – Елемесова Ж.Г., врач 

отделения функциональной диагностики Медицинского Центра ГМУ г. Семей – 

Абайханова Ф. И. 
Лаборатория состоит из шести отделов: 

1. Биохимический отдел. Находится на кафедре биохимии и химических дисциплин им. 

С.О.Тапбергенова и на базе ОУНЛ. 

2. Морфологический отдел. Находится на базе кафедры патологической анатомии и 

судебной медицины им. Пругло. 

3. Гигиенический отдел. Расположен на кафедре питания и гигиенических дисциплин. 

4. Физиологический отдел. Находится на базе МЦ ГМУ г. Семей, на кафедре 

физиологических дисциплин, городская больница №2, кафедре пропедевтики внутренних 

болезней, кафедре внутренних болезней, кафедре неврологии, психиатрии и 

инфекционных болезней.  

5. Микробиологический отдел. Находится на базе ПЦР лаборатории МЦ ГМУ г. Семей.  

6. Иммунологический отдел. Находится на базе ОУНЛ. 

Все отделы оснащены новейшим лабораторным и диагностическим оборудованием, 

предназначенным для выполнения лабораторных и клинико-диагностических 
исследований. 

В ОУНЛ выполняется международные научные проекты: 

 Международный научно-исследовательский проект: «Беспрецедентное 

мультицентровое экспериментальное исследование влияния ионизирующего излучения на 
живой организм с использованием ядерного реактора» под руководством Чайжунусовой 

Н.Ж., профессором Масахару Хоши (Японии).  

 Международная научно-исследовательская инновационная работа кафедрой 

фармакологией совместно с профессором Рейдингского Университета (Англия) 

Хуторянским. На тему: «Изучение адгезивности лекарственных пленок и биодоступности 

лекарственных средств, заключенных в них». 

 Международное мультицентровое клиническое исследование ООО “ЭббВи” 

(США) совместно с кафедрой внутренних болезней под руководством профессора, д.м.н. 

Р.Л. Ивановой. 
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 В 2014-2017 гг. на базе ОУНЛ выполнялся грант Комитета науки МОН РК по 

теме: «Молекулярно-генетические основы прогнозирования исходов хронических 

вирусных гепатитов, рожи и бруцеллеза» под руководством к.м.н. Н.Е. Аукенов. 

 В ОУНЛ выполняется исследования по программе 013 «Прикладные научные 

исследования в области здравоохранения» на тему: «Разработка научно-методологических 

основ минимизации экологической нагрузки, медицинского обеспечения, социальной 

защиты и оздоровления населения экологически неблагоприятных территорий Республики 

Казахстан» на 2017-2019 гг. 

 

EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC LABORATORY 

Educational and Scientific Laboratory is the structural unit of Semey State Medical 

University, which was established as intradepartmental experimental laboratory in 1976. E.N. 

Shatskiy was the first head of the laboratory.  

In 1990, by the order of the Ministry of Health of Kazakh SSR, the laboratory was 

reorganized into the Central Research-Scientific Laboratory, where researches aimed at 
developing scientific-grounded recommendations for human organism protection against 

environmental hazards.  

In different periods, following persons were the heads of the laboratory: Dr. Habil. S.B. 

Sadykov (1990-1994), Dr. Habil, Prof. V.I. Kravcov (18.02.1994 - 01.11.1994), c.m.s., Assoc. 

Prof. G.A. Nedostoyeva.  

In 1996, by the order of the Ministry of Health RK, Central Research-Scientific Laboratory 

was liquidated and Intradepartmental Experimental Laboratory was newly reestablished. From 

1994 to 2008, G.A. Nedostoyeva was the Head of the Laboratory.  

On November 27, 2008, Scientific-Experimental Laboratory was renamed as Joint 

Educational and Scientific Laboratory. Students master their practical skills at the laboratory.  

Joint Educational and Scientific Laboratory is meant: 

 To make students aware of the possibilities of the modern diagnostic and treatment 

equipment.  

 To demonstrate and teach practical skills to students and test their medical knowledge in 

accordance with SOES and curriculums.  

 To prepare scientific staff for the university from among faculty members, master’s degree 

students and residents.  

 To provide students with research-scientific activity.  

The main tasks of the laboratory:  

1. To plan and organize academic process on mastering and passing practical skills using 

up-to-date diagnostic equipment.  

2. To plan and organize research activities provided by the curriculum and according to 

requests for scientific researches.  

3. To organize and introduce scientific and methodical developments, innovative 

technologies aimed at improving academic, scientific and methodical activities.  

4. To take part in modernization of academic process in accordance with modern 

requirements for implementation of development strategy of university’s academic activity.  

Since September 2011, Nurlan Erdenovich Aukenov has been working as the Head of the 

Joint Educational and Scientific Laboratory. He graduated from Semipalatinsk State Medical 
Institute in 1999. He served as an assistant of the Department of Infectious Diseases. In 2009 , he 

defended his candidate’s thesis. In 2014, he attended refresher courses at the Atomic Bomb 

Institute at Nagasaki University. In July 2018, he studied immunohistochemical and 

immunofluorescence methods of research at the Department of Anatomy of Charite University 

(Berlin, Germany).  
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Following persons work at JESL: senior research assistants M.M. Unisyanova, M.R. 

Masabayeva, research assistants B.R. Alimbekova, S.M. Baktybayeva, junior research assistants 

N.A. Zhorgatayeva, A.O. Izgutenova, laboratory assistants A.S. Akmayeva, Z.K. Kusainova and 

T.Z. Siyabayeva.  

Staff of the departments and physicians of University Hospital also coordinate work of the 

offices abd help to train students: teacher of the Department of Propaedeutics of Internal Diseases 

L.K. Zhazykbayeva, Assistant of the Department of Internal Diseases Z.O. Temirtasova, Senior 

Laboratory Assistant of the Department of Hominal Physiology P.Z. Satbayeva, teacher of the 
Department of Nutrition and Hygiene M.B. Beisengazina, Laboratory Assistant of Bacteriological 

Laboratory of SSMU University Hospital G.T. Ahambekova, teacher of the Department of 

Biochemistry and Chemistry Z.G. Elemesova, Doctor of the Department of Functional 

Diagnostics of University Hospital F.I. Abaikhanova.  

There are six units at the laboratory:  

1. Biochemical unit. It is located at the Department of Biochemistry and Chemistry named after 

S.O. Tapbergenov. 2. Morphological unit. It is located at the Department of Pathologic Anatomy 

and Forensic Medicine named after Pruglo.  

3. Hygienic unit. It is located at the Department of Nutrition and Hygiene.  

4. Physiological unit. It is located at the premises of University Hospital, Department of 

Physiology, City Hospital #2, Department of Propaedeutics of Internal Diseases, Department of 

Internal Diseases, Department of Nephrology, Psychiatrics and Infectious Diseases.  

5. Microbiological unit. It is located at PCR laboratory of University Hospital.  

6. Immunological unit. It is located at the premises of JESL.  

There is up-to-date treatment and diagnostic equipment at all laboratory units.  
Following international research projects are implemented:  

 International research-scientific project “Unprecedented multicenter experimental 

study of ionizing radiation effect on the living body using nuclear reactor” under the auspices of 
N.Z. Chaizhunussova and Professor Hoshi Masaharu (Japan).  

 International research-scientific innovative work implemented by the Department of 

Pharmacology jointly with the Professor of Reading University (England) V.V. Khutoryanskiy: 

“Study of adhesiveness of medicated films and bioavailability of drugs enclosed in them”.  

 International multicenter clinical study LLC “AbbVie” (USA) jointly with the 

Department of Internal Diseases, under the auspices of the Professor, Dr. Habil. R.L. Ivanova.  

 In 2014-2017, grant of the MES RK Science Committee was implemented: 

Molecular-genetics basis of prediction of outcome of chronic virus hepatitis, erysipelas and 

brucellosis” under the auspices of c.m.s. N.E. Aukenov.  

 Study within 013 program (Applied scientific studies in the field of healthcare): 

“Development of scientific-methodological basis of minimization of environmental impact, 

medical support, social defense and recovery of population, living in unfavorable regions of the 

Republic of Kazakhstan”.  

 
КІТАПХАНА 

Кітапхана университеттің ең негізгі құрылымдарының бірі, жоғары оқу орнындағы 

оқу-тәрбие және ғылыми зерттеу ісін ақпаратпен қамтып, жоғары сапалы білім алуда 

интеллектуалды ақпарат және біліктілікті көтерудің әдістемелік орталығы болып 

табылады. 

Кітапхана 1953 жылы оқу орнымен бірге қалыптасты. Кітапхананың тұңғыш 

меңгерушісі Н.И. Кустова болды, одан кейінгі аралықтарда Ж.М. Жақсыбекова, Е.Н. 

Кузнецова, К.М. Духова, С.Т. Құттыбаева, С.А. Самархановалар болды. Қазіргі уақытта 

кітапхананы Г.С. Кадирсизова басқарады. Кітапханада оқу және ғылыми процесстерді 
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Кітапхана ұжымы  

Кітапхана меңгерушісі –

Кадирсизова Г.С.  

сапалы ақпаратпен қамтитын және кітапхананың инновациялық дамуына үлес қоса алатын 

жоғары білікті мамандар жұмыс жасайды. Құрамында 11 адам, оның ішінде Г.Т. Салихова, 

Ж.Р. Журсинова, Т.С. Танкушина, В.М. Боровик, Б.Б. Жетпісова, А.Е. Огузбаевалар 25 

жылдан артық қызмет жасап келеді.  

 Кітапхана оқу залы, ақпараттық ресурстар залы, қызмет 

көрсету, анықтама-библиографиялық және ақпараттық жұмыс, 

әдебиеттерді өңдеу мен толықтыру бөлімдері құрылымынан 

тұрады.  
 Ерте кезден-ақ кітапхананы ғылымның, білімнің ортасы деп 

атаған. Осы атауға біздің кітапханамызды да жатқызуға болады. 

Кітапханада кітап қоры 700 мыңнан асады. Кітап қорындағы 19 

ғасырдың ортасы мен 20 ғасырдың басындағы сирек кітаптардың 

бірегей жинақтарын мақтанышпен айтуға болады. Мысалы, В. 

Босневтың «Синдром плечо-рука», 1855 ж.; Р.С. Бейсембаеваның 

«Акушерлік таным», 1904 ж.; Grenzgebiete in der medizin, 1908 ж. 

т.б.  

Кітапхана 2009 жылдан автоматтандырылған «ИРБИС-64» 

жүйесімен жұмыс жасайды. Оның артықшылығы дәстүрлі кітапхана процессін 

автоматтандырып қана қоймай, ұйымдастыру жұмыстарында, кітапханалық процесстерді 

кешенді басқару ісіне, оқырмандарға сапалы қызмет көрсетуде кітап қорын басқаруға 

мүмкіндік береді.  

 Сондай-ақ, электронды каталог (Web-шлюз) жұмыс істейді, Интернетке қосылған 

жағдайда кез-келген уақытта, кез-келген жерден электронды катологқа кіруге қол жетімді. 
Оқу орнының кітапханасында құжаттарды алмастыруды бақылау жүйесі (RFID) 

радиожиілілік идентификациясы орнатылған. Бүгінгі таңдағы кітапхананың алдына қойған 

мақсаты ақпараттық ресурстарды жеткізетін 

үйретуші орталық болу. Кокран кітапханасы, 

«Springer Link», «Thomson Reuters (Web of 

Science, Web of Knowledge), Elsevier (Clinical Key 

и Clinical Pharmacology), PubMed, «Параграф 

Медицина», Республикалық жоғары оқу 

орындары арасындағы электронды кітапхана 

(РМЭБ), Ұлттық электронды кітапхана (Каз 

НЭБ), Республикалық денсаулық сақтауды 

дамыту орталығы, Электронды оқулық 

«ЭПИГРАФ» дерек қорлары бар.  

  
БИБЛИОТЕКА  

 Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений университета, 

обеспечивающий информацией учебно-воспитательный процесс и научные исследования 

ВУЗа, а также интеллектуальным, информационным центром для получения высокого 

уровня качественного образования, а также это методический центр, центр повышения 

квалификации.  

 Библиотека была основана одновременно с ВУЗом в 1953 году. Первой заведующей 

библиотеки была Н.И. Кустова, затем Ж.М. Джаксыбекова, Е.Н. Кузнецова, К.М. Духова, 

С.Т. Куттыбаева, С.А. Самарханова. В настоящее время библиотекой ВУЗа руководит 

Кадирсизова Гульжан Саятовна. 

 В библиотеке работают высококвалифицированные специалисты, уровень подготовки 

которых позволяет обеспечить инновационное развитие библиотеки и качественную 

информационную поддержку учебного и научного процессов вуза.  
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 Штат из 11 человек, многие из которых работают более 25 лет – это Салихова 

Г.Т., Журсинова Ж.Р., Танкушина Т.С., Боровик В.М., Жетписова Б.Б., Огузбаева А.Е. 

 Структуру библиотеки составляют: читальный зал, зал информационных ресурсов, 

отдел обслуживания, отдел справочно-библиографической и информационной работы, 

отдел комплектования и обработки литературы. 

 С древнейших времен библиотеки называли «храмами науки», «кладезями знаний». 

Эти фразы можно с гордостью отнести и к нашей библиотеке, имеющей в своем фонде 

более 700 тысяч единиц изданий на языках обучения.  
 Гордостью библиотеки является уникальное собрание редких книг середины 19 

начала 20 веков. Среди них: Боснев, В. Синдром плечо-рука, 1855 г.; Бейсембаева, Р. С. 

Акушерлік таным, 1904 г.; Grenzgebiete in der medizin, 1908 г. и т.п.  

С 2009 года библиотека работает в автоматизированной системе «ИРБИС-64». Ее 

основное преимущество заключается в том, что она не просто автоматизирует 

традиционные библиотечные процессы, но и предлагает принципиально новое решение по 

их организации, позволяет управлять библиотечными процессами в комплексе, а также 

управлять фондом библиотеки в целях повышения качественного обслуживания 

читателей. 

 Для пользователей открыт объединенный электронный каталог удаленного доступа 

(Web-шлюз), обеспечивающий работу в режиме реального времени, доступность для 

читателя круглосуточно с любого автоматизированного рабочего места, подключенного к 

Интернету. 

 В библиотеке ВУЗа введена установка для использования технологий 

радиочастотной идентификации (RFID) – системы контроля перемещения документов в 
библиотеке.  

 На сегодняшний день библиотека выполняет поставленную задачу – стать 

обучающим центром по продвижению информационных ресурсов. Имеется доступ к таким 

базам данных как: Кокрановская библиотека, «Springer Link», «Thomson Reuters (Web of 

science, Web of knowledge), Elsevier (Clinical Key и Clinical Pharmacology), PubMed, 

«Параграф Медицина», Республиканская межвузовская электронная библиотека (РМЭБ), 

Национальная электронная библиотека (Каз НЭБ), Республиканский центр развития 

здравоохранения, Электронный учебник «ЭПИГРАФ». 

 За 65 лет библиотека прошла непростой, но достойный путь. Бережно сохраняя 

традиции, успешно реализуя накопленный опыт и новые знания, мы с оптимизмом 

смотрим в будущее. 

 

LIBRARY 

Library is one of the structural units of Semey State Medical University. Library provides 
academic-educational process and research work of the university with necessary information. 

Library is the intellectual, informational and methodical center, which provides high quality 

education.  

The library was established in 1953. N.I. Kustova was the first Head of the Library. Then 

Z.M. Dzhaksybekova, E.N. Kuznetcova, K.M Duhova, S.T. Kuttybayeva and S.A. Samarkhanova 

headed the Library.  

Today, Gulzhan Sayatovna Kadirsizova is the Head of the Library.  

There are 11 highly qualified specialists work at the Library. The high quality staff of the 

library allows us to provide innovative development of the library and quality information 

support of academic and scientific processes of the university. G.T. Salihova, Z.R. Zhursinova, 

T.S. Tankushina, V.M. Borovik, B.B. Zhetpisova and A.E. Oguzbayeva have been working at the 

library for over 25 years. 
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There is reading hall, information resources hall, service department, bibliographical and 

informational department and department of literature compilation and processing. 

From the earliest times, the libraries were called “Cathedral of Science” and “Fund of 

knowledge”. These names can be referred to our library, where there are over seven hundred 

thousand of books, journal and other publications in Kazakh, Russian and English. There are also 

rare books of 19th and beginning of 20th century, among which are “Shoulder-arm syndrome” by 

V. Bosnev (1855), Akusherlyk Tanym by R.S. Beisembayeva (1904), Grenzgebiete in der 

medizin (1908), etc. 
Since 2009, the library has been operating through the IRBIS-64 automated system. It not 

only automates traditional library processes, but also allows staff to manage them as a whole, as 

well as to manage fund of the library to improve quality of readers’ service. 

Remote access electronic catalogue is available for the users. It allows readers having 

Internet access to use the library fund round-the-clock. 

There has also been introduced Radio Frequency Identification system which provides 

control over the library documents and books. 

Today, the library is striving to become the educational center for advancing informational 

resources. There is access to such databases as Cochrane library, Springer Link, Thomson 

Reuters (Web of science, Web of knowledge), Elsevier (Clinical Key and Clinical 

Pharmacology), PubMed, Paragraph Medicine, Republican interuniversity electronic library, 

National electronic library, Republican Center for Healthcare Development and Electronic 

textbook “Epigraph”.  

Over the 65th years of its existence, the library has come challenging but respectable path. 

Keeping the traditions alive, implementing gathered experience and knowledge, we are 
enthusiastic in future. 

 

«КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ МӘНШУК МӘМЕТОВА АТЫНДАҒЫ» 

ЖӘНЕ «УНИВЕРСИТЕТ ТАРИХЫ» МҰРАЖАЙЫ 

Семей Мемлекеттік Медицина университетінің бас ғимаратында «Кеңес Одағының 

батыры Мәншүк Мәметова» және «Университет тарихы» деген мұражай орналасқан. 

Мұражайдың бірінші бөлігі  қазақтың батыр қызы Мәншүк Мәметоваға  арналған. Бұл 

бөлім 1982 жылы  ашылған, бүгінде мұражайға 36 жыл толып отыр. Мұражай негізі 5 

бөліктен  тұрады. Атап айтсақ: «Мәншүктің балалық шағы», «Мектеп кезіндегі Мәншүк», 

«Жауынгер-Мәншүк», «Мәншүктің майдандас достары», «Қазақ қызының ерлігі мәңгілік 

есте». Бұл мұражайды ең алғашқы ашқан  тарих кафедрасының доценті А.Л. Птущенко 

және студенттері еді. 

Біздің мұражай Қазақстан бойынша жоғары оқу орындары арасында ең алғаш болып 

Мәншүк Мәметоваға арналып ашылған бірінші мұражай. Бүгінгі таңда мұражай 
кызметкерлері және студенттік мұражай клубының жастары көптеген патриоттық 

жұмыстар атқаруда. Мәншүктің ерлігін мақтан ете отырып, қала көлемінде өтетін іс 

шараларға, университетте өтетін қоғамдық істерге және жетімдер үйіне, қарттар үйіне де 

қайырылымдық көрсетеді.  

1986 жылдың ақпан  айынан бастап  университетімізде  «Университет тарихы» деген 

мұражай ашылды. Бұл мұражайды ұйымдастырушы, жалпы хирургия кафедрасының 

меңгерушісі, доцент С.Ш. Шәріпов. 2016 жылы мұражайдың 2 бөлімі 30 жылдығын атап 

өтті. 

Университет  тарихы мұражайында университетіміздің тарихы және тыныс-тіршілігі 

баяндалады. Жалпы мұражай қорында университетте қызмет атқарған ұстаздар, дәрігерлер 

жайлы және факультеттер мен бөлімдер тарихы сақталған. Мысалға,  емдеу ісі  факультеті  

– 1953 жылы, педиатрлық факультет – 1963 жылы, 1991 жылы  стоматология факультеті 

және 1995 жылы ағылшын студенттерінің бөлімі, 2003 жылы медико -профилактика және 
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Мұражай сақтаушысы 

С.Т. Құттыбаева 

фармациялық факультеті ашылған. Мұражайда университетіміздің жетістіктері,  

кафедралардың, студенттердің, спорттан және өнерден алған сыйлықтары мен мақтау 

грамоталары сақталған. Сонымен қатар, басшылық еткен ректорлардың портреттері, бізді 

бітірген құрметті түлектердің де фоталары бар. Мұражайдағы ең үлкен  бөлік  полигонды 

зерттеуші ғалымдардың еңбектеріне  арналған.  

Семей қаласындағы ашылған унивреситет мұражайы мәдени-тарихи 

құндылықтарды  сақтау болып табылады. Мұражай жұмысы  үш бағыт бойынша жұмыс 

атқарады: өлкетану-зерттеу жұмысы,  студенттерді патриоттыққа тәрбиелеу және ғылыми 
іздестіру бағытта жұмыстар атқарады. 

Жастарды патриоттыққа тәрбиелеуде мұражайдың атқарып жатқан жұмыстары 

орасан зор.  Студенттер арасында   еске алу, адамгершілік,  ерлік тақырыптарына сабақтар 

өткізсе, соғыс ардагерлерімен және еңбек ардагерлері, ұстаздармен  тұлғатану  кештерінде 

өткізеді. Осы  өткізген іс-шаралар қалалық, облыстық газеттерде жарияланады. Тек біздің 

студенттерге ғана емес сонымен қатар қаладағы басқада 

жоғары оқу орындарының студенттеріне, колледж, лицей, 

мектеп оқушыларына ашық есік күндерін жариялап, 

экскурсиялар өткізеді. 

Мұражай  құрылған сәттен бастап көптеген 

қызметкерлер жұмыс жасады. Атап айтсақ: Л. Канырова, М. 

Раисова, Н.М. Яковлева, Г.Б. Есенсарина, С.Т. Құттыбаева, 

О.А. Кашкарова, Р.О. Копабаева. 

2009 жылдан бастап мұражайда студенттік мұражай  

клубы ашылды. Бұл клубты ұйымдастырушы  мұражай 

директоры Сандауғаш Төлеуғалиқызы.   

Клубтың алдына қойған мақсаты жастарды 

патриоттық, адамгершілікке тәрбиелеу болып табылады. Клуб бүгінде  төрт бағыт 

бойынша жұмыс атқарады. «Тимур командасы» қарттарға көмектеседі, «Детская улыбка» 

жетімдер үйімен жұмыс жасайды, «Шығармашылық топ»  және «Пресс клуб» топтары  әр 

түрлі концерттік бағдарламалар ұйымдастырып, газет бетіне шығарады. Клубты  бүгінде  

универистетіміздің 4 курс студенті Насипбекова Айгерім басқарады. Мұражай клубының, 
Әскери патриоттық сектордың алғашқы студенттер көшбасшылары: Беспалинова Айгерим, 

Муханова Айгерім, Түсіпбекова Жанара, Бегімова Мадина.  

2009 жылдан осы таңға дейін университет мұражайы  жоғарғы оқу орындарының 

мұражайларының арасында байқау-конкурстардың қорытындылары бойынша бірінші 

орын алып келе  жатыр. Сонымен қатар, музей көптеген Республикалық жастарды 

патриоттық тәрбиелеуге байланысты байқауларға қатысып және жүлделі орындар алған 

болатын. 

Осы жылдар аралығында мұражай қызметкерлері мұражай тарихы бойынша 5 кітап 

шығарды,  және  50-ден астам студенттердің патриоттық сезімін оятуға арналған 

мақалалар жариялады.   

Бүгінде, медициналық университеттің ардагері бола тұра, Сандуғаш Төлеуғалиқызы 

мұражай жұмыстарын белсенді атқарып келеді. 

 

МУЗЕЙ «ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАНШУК МАМЕТОВОЙ» И 

«ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА» 

В главном корпусе Государственного медицинского университета г. Семей 

размещается музей «Героя Советского Союза М. Маметовой» и «Истории университета». 

Экспозиция музея «М. Маметовой состоит из пяти разделов: «Детские годы Маншук», 

«Юность Маншук», «Ратный подвиг Маншук», «Однополчане», «В памяти и сердцах». 
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Первая часть музея М. Маметовой был открыт в 1982 году и в октябре месяце  2012 

года он отметил свой юбилей 30-летие со дня основания. Инициаторами создания музея   

Маншук Маметовой были доцент кафедры Истории КПСС  А.Л. Птущенко и ее ученики 

студенты медицинского института. Музей уникален тем, что он был одним из первых в 

Республике Казахстан, открытым в высшем учебном заведений. Сегодня сотрудники 

музея, ее активисты – Студенческий клуб музееведов, проводят следующую работу: 

комплектуют (собирают), учитывают, хранят и изучают предметы материальной и 

духовной жизни, относящиеся к М. Маметовой, ее однополчан – 100 стрелковой бригады, 
сформированной в августе 1942 года в г. Алма-Ате. В 2017 году первая часть музея 

отметила свой юбилей 35-летие. Выпущен сборник, посвященный первому студенческому 

клубу музееведов, котрый по итогам рейтинга 2016-2017 гг. среди Лучших студенческих 

общественных организации занял первое место. 

В феврале 1986 года на общественных началах был открыт музей «Истории 

университета». Основателем является доцент, заведующий кафедрой  Общей хирургии 

медицинского института С.Ш. Шарипов. В 2016 году 2-я часть музея отметила 30-летие. 

В музее отражена вся история и деятельность медицинского университета, начиная с 

его основания по сегоднящний день. Постановлением Совета Министров и решением 

Министерства Здравоохранения Союза ССР об организации медицинского института в 

Северо-Восточном Казахстане в г. Семипалатинске был открыт в 1952 году медицинский 

институт. 

В музее «Истории университета» отражено открытие факультетов и отделов: 

лечебный факультет – 1953 год, педиатрический факультет – 1963 год, в 1983 году 

открытие факультета усовершенствования врачей городе Павлодаре. В 1989 году открыто 
казахское отделение, стоматологический факультет – 1991 год, иностранное отделение 

студентов – 1995 год, медико-профилактический и фармацевтический факультет - 2003 

год, организация и становление кафедр, совершенствование учебного процесса, научной 

работы. Представлена деятельность кафедр и курсов, факультетов, административно-

хозяйственной части, библиотеки, студенческой жизни, художественной 

самодеятельности, ССО, спортивные достижения, правительственные награды вуза. Также 

размещена галерея портретов ректоров, выпускников – выдающихся ученых, профессоров, 

докторов наук ГМУ. Большая витрина посвящена работе ученых- медиков против взрывов 

на Семипалатинском полигоне. На остальных витринах разместились удостоверения, 

авторские свидетельства на изобретения, экспонаты изобретений. Ярким украшением 

музея является памятное Красное Знамя Центрального Комитета Компартий Казахстана и 

Совета Министров, врученному студенческому строительному отряду института. С 

октября месяца 2009 года музей самостоятельное структурное подразделение вуза. В своей 

работе музей «М. Маметовой» и «Истории университета» руководствуется Законом РК 
«Об охране и использовании памятников истории культуры», положением «О музее ГМУ» 

и «О Совете музея ГМУ». 

Музей на базе ГМУ города Семей является культурно-просветительным 

учреждением, целенаправленно собирающим, хранящим, экспонирующим научные 

ценности. Работа музея ведется по трем напрвлениям: поисковая-краеведческая, 

воспитание патриотизма среди студенческой молодежи и научная  -поисковая. 

Основная деятельность музея связана с воспитанием патриотизма, изучением 

истории Отечества, выработки у студенческой молодежи гуманизма. С этой целью 

проводятся экскурсии для многочисленной молодежной аудитории- студентов не только 

нашего медицинского университета, но и студентами других вузов региона, колледжей, 

учащихся школ. 

Частые гости в музее ветераны Отечественной войны и труда, участники Афганских 

событий, представители общественных организации Восточного региона и зарубежные 
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гости. В течение учебного года проводятся со студентами вуза  «Уроки Мужества», 

«Уроки Памяти», конференции, тематические вечера, встречи со старшим поколением, 

публикуются статьи в местные, областные, республиканские газеты и журналы, 

выступления на телевидении. В течение ряда лет работали и внесли свой вклад в работу 

музея следующие сотрудники: Л.Канырова, М.Раисова, Н.М. Яковлева, Г.Б. Есенсарина, 

С.Т. Куттыбаева С.Т., О.А. Кашкарова, Р.О. Копабаева. 

Впервые при музее медицинского университета создан Студенческий клуб 

музееведов, который является важным средством в арсенале идеологической работы, 
действенным центром формирования научного мировоззрения, гуманизма, Казахстанского 

патриотизма, духовной нравственности к культуре среди молодежи. Клуб в своей 

повседневной общественной работе руководствуется Положением  «О Студенческом 

клубе музееведов». При Клубе на сегодня функционируют: Тимуровская команда, 

Творческая группа, Детская улыбка. Вся работы этих групп освещается через   сайт  

университета, местные и областные газеты. С 2012 года функционирует Военно-

патриотический сектор при музее и и кафедре военной подготовки. Общественная работа 

при ВПС направлена патриотическому воспитанию молодежи, уважительного, 

ответственного отношения к героическому прошлому нашего народа, формирование и 

развитие навыков обращения со стрелковым оружием. Сектором ведется поисковая работа 

по следам ветеранов, героев Великой Отечественной войны. Руководили сектором 

студенты Тусупбекова Ж., Бегимова М. На сегодня Студенческим клубом руководит 

студентка 4 курса, факультета ОЗ Насипбекова Айгуль. Внесены в Книгу Почета 

студенческой молодежи за активную общественную работу Студенческого клуба  и ВПС 

первые лидеры студенты: Беспалинова Айгерим, Муханова Айгерим, Тусупбекова Жанара, 
Бегимова Мадина. 

По итогам смотра-конкурса среди музеев высших учебных заведений города в 

течение ряда лет с 2009 года по сегодняшний день занимает первые места. Музей 

неоднократно принимал участие в Республиканских конкурсах по патриотическому 

воспитанию молодежи и занимал лидирующие места. 

 С 2009 года по 2016 год директором музея была Куттыбаева Сандугаш 

Толеугалиевна за плечами которой преподавательская деятельность, заведование 

библиотекой медицинского университета. За годы самостоятельного структурного 

подразделения, выпущены музеем 5 сборников по истории музея, написаны более 50 

статьей по мероприятиям музея в патриотическом воспитании студенческой молодежи. И 

сегодня, являясь ветераном медицинского университета, Сандугаш Толеугалиевна 

продолжает работать хранителем уникального музея «Героя Советского Союза М. 

Маметовой» и «Истории университета». 

             
MUSEUM NAMED AFTER THE HERO OF THE SOVIET UNION MANSHUK 

MAMETOVA AND HISTORY OF THE UNIVERSITY 

There is the Museum named after the Hero of the Soviet Union M. Mametova (hereinafter 

referred to as M. Mametova Museum) and History of the University at the main building of the 

University. Museum exhibition consists of five sections: “Childhood of Manshuk”, “Youth of 

Manshuk”, “Manshuk fear of arms”, “Comrades-in-Arms” and “In memory and hearts”.  

First part of M. Mametova Museum was established in 1982. The museum celebrated its 

30th anniversary in 2012. Assoc. Prof. of the Department of CPSU A.L. Ptuschenko and her 

students were the proposers of the museum establishment. It was one of the first museums in the 

Republic of Kazakhstan established at the education institution. Today, staff of the museum and 

students’ club of museologists, carry out following activities:  collect, account, keep and study 

subjects of material and spiritual life of M. Mametova, her comrades-in-arms and 100th rifle 

brigade formed in August 1942 in Alma-Ata.  In 2017, first part of the museum celebrated its 
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35th anniversary. Staff of the museum issued the book (collection), dedicated to the first students’ 

club of museologists, which was ranked 1st following the results of 2016-2017 rankings among 

the best students public organizations. 

Museum “History of the University” was established at the university in February 1986. 

Assoc. Prof, Head of the Department of the General Surgery S.S. Sharipov was the founder of the 

museum. In 2016, second part of the university celebrated its 30th anniversary. The museum 

reflects all the history and activity of the university since its establishment, including opening of 

the faculties: medical (1953), pediatric (1963), physicians’ professional development faculty in 
Pavlodar (1983), Kazakh department (1989), dentistry faculty (1991), international department of 

study (1995), medical-preventive and pharmaceutical (2003). The museum demonstrates the 

activity of departments and courses, faculties, administrative and economic office, library, 

students’ life, amateur art activities, sport achievements and government awards. There is also 

gallery of portraits of the rectors, graduates who have become famous scientists, professors and 

doctors. Big vitrine is dedicated to the work of scientists against the exposures at Semipalatinsk 

nuclear test site. Other vitrines include certificates, authorship certificates for inventions and 

invention exhibit items. One of the brightest decorations is the memorable Red Banner of the 

Central Committee of the Communist Party of Kazakhstan and Council of Ministers, which was 

awarded to the student construction brigade. Since October 2009, the museum have become the 

independent unit of the university. In its operations, M.Mametova Museum and Museum of the 

History of the University follow the law of the Republic of Kazakhstan “On the protection and 

use of the historic and cultural monuments”, “Regulation on the Museum of SSMU and Council 

of SSMU Museum”. 

SSMU Museum is the cultural and educational institution, which collect, keep and exhibit 
scientific values. There are three field of work at the university: patriotic education, searching and 

scientific.    

The main work of the university is aimed at patriotism education and study of National 

History. In this regard, the university arranges excursions not only for students of SSMU but also 

for ones from other universities, colleges and schools.   

Veterans of Great Patriotic War and Labor, veterans of Afghanistan, representatives of 

public organizations of the Eastern region are frequent visitors of the museum. “Courage 

lessons”, “Memory lessons”, conferences, themed nights, meetings with senior generation are 

held together with students. Following persons have made a great contribution to the work and 

development of the university: L. Kanyrova, M. Raissova, N.M. Yakovleva, G.B. Esensarina, 

S.T. Kuttybayeva, O.A. Kashkarova and R.O. Kopabayeva.  

Students’ club of museologists was created at the university for the first time. This club is 

important tool of ideological activity, which is also effective center of formation of scientific 

mindset, humanism, Kazakhstan patriotism and spiritual morality among youth. In its operations, 
the club follows the “Regulation on Students’ club of museologists”. There are following groups 

working under the club: “Timur’s team”, “Creative group” and “Children’s smile”. The activities 

of these groups are published on the website of the university and in local and regional 

newspapers. Since 2012, Military-Patriotic Course has been working under the museum and 

Department of the Military Education. Public work of MPC is aimed at patriotic education of 

youth, respect for heroic past of our nation, development of weapon handling skills.   Students Z. 

Tusupbekova and M. Begimova were the heads of the course. 4-year student Aigul Nasipbekova 

is the head of the course today. Following names of the first leaders of the course are included in 

the “Distinction Book”: Aigerim Bespalinova, Aigerim Mukhanova, Zhanara Tusupbekova and 

Madina Begimova.  

The museum of SSMU is annually ranked 1st following the results of the contest among 

museums of higher education institutions. Museum have participated in the Republican contests 

for patriotic education of youth.   
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Жастар ісі жөніндег і 

комитет мүшесі 

А.Ш. Кульгимбаева  

Халықаралық студенттер күніне арналған қайырымдылық  

акциясы (2017 ж.) 

From 2009 to 2016, S.T. Kuttybayeva was the head of the museum. He was also the 

teacher and the head of the library at SSMU. Over the years of its existence as independent unit, 

five museum history books (collections) were published and over 50 patriotic articles were 

written. Today, being the long-service employee of the medical university, S.T. Kuttybayeva 

continues to serve as the conservator of unique Museum of the Hero of Soviet Union M. 

Mametova and History of the University.  

 

ЖАСТАР ІСІ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ 

Семей қ. Мемлекеттік медицина университетінде жастар ісі жөніндегі комитет 

(ЖІК) жұмыс атқарады. Комитет 2013 жылы қаңтар айында университетіміздің ректоры 

Т.Қ. Рахыпбековтың қолдауымен құрылып, өз жұмысын бастады. Улянов Б. жастар ісі 

жөніндегі комитеттің бірінші маманы ретінде жұмыс атқарған. 2015 жылдың қыркүйек 

айынан 2017 жылдың қазан айына дейін Төлеубаева К.С. жастар ісі жөніндегі комитеттің 

маманы болды. Қазіргі уақыттағы жастар ісі жөніндегі комитет қызметкерлері: 

Кульгимбаева А.Ш. 

ЖІК университетіміздің тәрбиелеуші және 

ұйымдастырушы-орындаушы құрылымдық бөлімшесі болып 

табылады. ЖІКке келесі атқарымдар жүктелген: тәрбиелеуші; 

университетімізде жастар саясатын жан-жақты жүзеге асыру үшін 

жұмыс жасау; студенттердің ҚР Мемлекеттiк жастар саясаты 

туралы Заңында, ҚР мемлекеттік жастар саясаты туралы 

тұжырымдамасында, заңнамалық актілерінде жазылған 

құқықтарын сақтауды қамтамассыз ету; университетімзде және 
топтарда оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруға және жетілдіруге 

қатысу; тәрбиелеу бағыттары бойынша байқаулар, сайыстар, 

фестивальдар ұйымдастыру; жастардың өзін-өзі басқаруын 

дамытуға жәрдемдесу; жастардың бос уақытын тиімді 

пайдалануына бағыт бағдар беру; комитет жұмысын жоспарлау; 

басқа қалалардың, облыстардың жастар ұйымдарымен байланыс орнату; студенттердің 

әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени өмірге белсенді қосылуына жағдай жасау; 

жастар мәселесін шешуде жастар саясаты туралы қоғамдық институттарды (өзін-өзі 

басқару кеңесін, студенттер Альянсын, кураторлар кеңесін, ата-аналар комитетін, 

деканаттарды және қоғамдық жастар кеңесін) қолдау арқылы қоғамдық құрастырушысын 

ұлғайтуға ықпал ету; комитет қармағындағы жастар ұйымдарын үйлестіру және 

ұйымдастырушы-әдістемелікті қамтамассыз етуді жүзеге асыру; университеттің басқару 

органдарымен бірлесе отырып жастар ортасындағы әлеуметтік процестерге мониторинг 

және болжам жасау. 
Тәрбие жұмысын ұйымдастыру үшін 

Мектептер, Клубтар және ұйымдар жұмыс 

жасайды: студенттік өзін-өзі басқару 

кеңесі; «Жас Отан» ЖҚ; KazMSA; 

«Салауат» дебат клубы; «Абайтану» 

клубы; АСК; «Level up» ағылшын тілі 

клубы; мұражайтанушылар клубы; «Қыз 

жібек» сырласу мектебі; Enactus; «Focus»; 

«Consilium Medicum»; жайдарман клубы; 

басқару мектебі; «Здоровая улыбка» 

мектебі; қоғамдық денсаулық сақтау 

мектебі; мейірбике күтімі мектебі; Пресс 

клуб «Medic press»; студенттік өзін-өзі 
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басқару кеңесінің студенттік ғылыми қоғамы; көркем шығармашылық; Шеберлік; 

халықтар Ассамблеясы.  

Аз уақыттың ішінде ЖІК көп нәрсеге қол жеткізді. Біздің университет 2 жыл 

қатарынан облыстых «Студенттер көктемі – 2016» және «Студенттер көктемі - 2017» 

фестивалінде «Жастар таңдауы» гран-приін жеңіп алды; 1998 жылдан 2017 жылға дейін 

қалалық көркем шығармашылық байқауынан 1 орын алып келді; 2017 жылдың 

желтоқсанында біздің университеттің «Жас Отан» ЖҚ «Үздік Бастаушы Ұйым» 

номинациясының иегері атанды; 2018 жылдың наурыз айында университетіміздің 
студенттері «KazMSA Surgery» қысқы мектебіне «Хирургия» бағыты бойынша қатысып, 1 

орынды жеңіп алды; 2017-2018 оқу жылында «Салауат» дебат клубының мүшелері 3 

республикалық пікір-сайыс турнирларында бірінші орынды жеңіп алды; 2017 жылы «Вен 

балы» байқауында 3 орынға ие болды. 

2016 ж. қазанда университет қабырғасында 1-ші Ата-аналар съезі өткізілді. Бұл, 

шындығында айтулы оқиға болды. Мұндай ауқымды іс-шара Қазақстан бойынша тұңғыш 

рет біздің ЖОО өткізілді. Съез жұмысына Қазақстанның түрлі аймақтарынан, сонымен 

қатар ҚХР, Үндістаннан келген барлық курс, мамандықтар студенттерінің ата-аналары 

қатысты. Барлығы съезге 200 делегат жиналды.  

2018 жылы наурыз айында университетте еріктілер корпусы құрылды. Университет 

студенттері университеттік, қалалық және халықаралық, ұлттық деңгейдегі еріктілер 

қозғалысына белсенді түрде тартылуда. Яғни, 2017 жылы Халықаралық 

мамандандырылған «Астана ЕХРО 2017» көрмесіне еріктілер қатарына 33 студент кірді.  
Алдағы уақытта университетіміздің белсенді студенттерімен бірлесе отырып 

студенттердің әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени өмірге белсенді қосылуына 
жағдай жасауға бығытталған іс-шараларды көбірек өткізуді жоспарлап отырмыз. 

 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

В Государственном медицинском университете города Семей действует Комитет по 

делам молодежи. Комитет по делам молодежи (КДМ) был создан по инициативе ректора 

Рахыпбекова Т.К. в январее 2013 года. Первым специалистом комитета по делам молодежи 

был Ульянов Б. С сентября 2015 года по 12 октября 2017 года специалистом КДМ работала 

Толеубаева К.С. В настоящее время специалистом комитета по делам молодежи является  

Кульгимбаева А.Ш. 

КДМ является воспитательным и организационно-исполнительским подразделением 

университета. На КДМ возлагаются функции: воспитательная; провидение работ по 

всемерной реализации молодежной политики в университете; обеспечение соблюдение 

прав, изложенных в законодательных актах РК, Законе «О государственной молодежной 

политике в РК», концепции государственной молодежной политики РК; участие в 
организации и совершенствовании учебно - воспитательного процесса в университете и в 

группах; организация смотров, конкурсов, фестивалей по направлениям; содействие 

развитию молодежного самоуправления, организации содержательного досуга молодежи; 

планирование работы комитета; осуществление связи с другими молодежными 

организациями города, области; различными НПО; создание условия для активного 

включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

вуза; способствование увеличению общественной составляющей в вопросах решения 

молодежных проблем через поддержку общественных институтов молодежной политики 

(органов студенческого самоуправления, Альянса студентов, Совета кураторов, 

родительского комитета, деканатов и общественных молодежных советов); осуществление 

организационно-методического обеспечение и координации структурных подразделений, 

находящихся в ведении Комитета; совместно с органами управления университета 
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осуществляет мониторинг и прогноз социальных процессов в молодежной среде, их анализ 

и разработку плана мероприятий.  

Для организации воспитательной работы функционируют молодежные организации, 

Школы и Клубы: совет студенческого самоуправления (ССУ); «Жас Отан»; KazMSA; 

Дебатный клуб «Салауат»; «Абайтану»; АСК; клуб английского языка «Level up»; Клуб 

музееведов; «Қыз жібек» сырласу мектебі; Enactus; «Focus»; «Consilium Medicum»; КВН 

казахская лига; Школа управления; Школа «Здоровая улыбка»; Школа общественного 

здравоохранения; Школа сестринского ухода; Пресс клуб «Medic press»; студенческое 
научное общество при ССУ; художественная самодеятельность; Шеберлік; Ассамблея 

народов.  

За не большой период существования комитет по делам молодежи добился немалых 

достижений. Наш университет является обладателем гран-при «Жастар таңдауы» 

областного фестиваля «Студенческая весна - 2016» и «Студенческая весна – 2017»; с 1998 

года по 2016 год занимали только 1 место в городском смотре художественной 

самодеятельности; в декабре 2017 года МК «Жас Отан» нашего университета стали 

обладателем номинации «Үздік Бастаушы Ұйым»; в марте 2018 года студенты нашего 

Университета участвовали в зимней школе «KazMSA Surgery» по направлению 

«Хирургия» и заняли 1 место; в течение 2017-2018 учебного года члены дебатного клуба 

«Салауат» заняли 1 место в трех республиканских дебатных турнирах; в 2017 году заняли 

3 место в традиционном смотре «Венский бал». 

В октябре 2016 г. в стенах нашего университета прошел 1-ый Съезд родителей. Такое 

масштабное мероприятие проводилось впервые только в нашем вузе по всему Казахстану. 

В работе съезда приняли участие родители студентов всех курсов и специальностей из 
разных регионов Казахстана, а так же из КНР и Индии. Всего на съезд съехались около 200 

делегатов. 

В марте 2018 года создан волонтерский корпус при университете. Студенты 

университета активно вовлекаются в волонтерское движение как на университетском, 

городском, так и на национальном, международном уровне. Так, 33 студента в 2017 году 

вошли в число волонтеров Международной специализированной выставки «Астана ЕХРО 

2017».  
В будущем планируем совместно с активными студентами университета проводить  

больше мероприятий, направленные на создание условия для активного включения 

молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь вуза и 

общества в целом. 

 

YOUTH COMMITTEE  

There is Youth Committee at Semey State Medical University. It was established in 
January 2013 by the initiative of the former Rector T.K. Rakhypbekov. Berdibek Ulyanov was 

the first specialist of the committee. From September 2015 to October 12, 2017, K.S. 

Toleubayeva was the specialist of Youth Committee. Since 2017, A.S. Kulgimbayeva has been 

working as the specialist of Youth Committee.  

Youth Committee is the educational and organizational and execution unit of the university. 

Youth Committee performs the following duties: education, work on implementation of the youth 

policy at the university, enforcement of rights, set out in regulatory acts of RK, law “On 

Government youth policy in RK, concepts of government youth policy in RKк, participation in 

organization and improvement of educational and academic process at the university and groups, 

organization of parades, contests, festivals, contribution to  developing youth self-governance, 

organization of good leisure activity, committee work planning, communication with other youth 

organizations of the city and region, creation of conditions for active students’ participation in 

social-economic, political and cultural life of the university, contribution to increasing public 



 
 

318 
 

Баспасөз хатшысы –Жабаева А.Р.  

component in the methods of youth’s problems solution through the support of public institutes 

for youth policy (students self-governance bodies, Alliance of Students, Council of Curators, 

Parents’ Committee, Dean’s offices and public youth councils), organizational and methodical 

provision and coordination of units affiliated with the Youth Committee, etc.).  

For the purpose of organization of educational work, there are such youth organizations, 

schools and clubs as Council of Students Self-Governance (SSG), “Zhas Otan”, KazMSA, Debate 

Club “Salauat”, “Abaitanu”, ASK, English Club “Level Up”, Museographer’s Club, Enactus; 

“Focus”; “Consilium Medicum”; Club of the cheerful and sharp-witted, Kazakh League; 
Management School; School “Healthy Smile”; Public Health School, Nursing School; “Medic 

Press” press club; Students’ scientific society under SSG; amateur talent groups, Scheberlyk, 

Assembly of the Peoples.  

During the short period of its existence, the Committee has achieved great results. Our 

university is the winner and holder of grand prix “Youth Choice” of the regional festival 

“Students’ Spring 2017”; from 1998 to 2016, our students were always ranked 1 st in the city 

amateur arts festival; in March 2018, our students participated in the winter school “KazMSA 

surgery” and were ranked 1st. In 2017-18, members of “Salauat” debate club were ranked 1st in 

three republican debate tournaments. In 2017, our students were ranked 3rd in traditional festival 

“Viennese Ball”.  

In October 2016, first Congress of Parents was held at the university. Such huge event was 

held for the first time in Kazakhstan. Parents of students from Kazakhstan, P.R. China and India 

attended the congress. There were about 200 delegates at the congress.  

In March 2018, volunteer club was established under the university. Students of the 

university actively get involved in the volunteering work. In 2017, thirty three students became 
the volunteers within the International Specialized Exhibition “Astana EXPO 2017”. 

 

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ 

Баспасөз қызметі Семей қаласының Мемлекеттік 

Медицина университетінің құрылымдық бөлімі болып 

табылады. Баспасөз қызметінің міндеттері: 

Университеттің сыртқы және ішкі ақпараттық саясатын 

іске асыру; БАҚ арқылы университеттің қоғамдық 

беделін қалыптастыру; Университеттің БАҚ-пен 

байланысты жұмысын үйлестіру; Университеттің 

жарнамалық ақпараттық жұмысын ұйымдастыру; 

Универстеттегі бұл істі жетілдіру үшін баспасөз 

қызметтерінің инновациялық тәжірибесін зерттеу. 

Баспасөз қызметінің негізгі атқарымдары: 
Университет қызметі туралы қазақстандық, сондай-ақ, 

шетелдік БАҚ-тарға жарияланатын және эфирге шығатын ақпараттарға ұдайы мониторинг 

жасап, жүйелеу, БАҚ-та университет рейтингін анықтау; Университеттің ғылыми-зерттеу, 

білім беру қызметі, маңызды оқиғалар мен жетістіктері туралы газет журналдарға, ТВ және 

радиоға, сайттарға ақпараттық және имидждік материалдар әзірлеу; Ректораттың 

тапсырмасы бойынша республикалық және аймақтық мемлекеттік ведомстволарға арнайы 

ақпараттық материалдар әзірлеу; БАҚ- тармен жарнамалық-ақрараттық қызмет 

келісімдерін жасауға қатысу, университеттің құрылымдық бөлімдерімен БАҚ үшін 

жарнамалық-ақпараттық материалдар дайындап,олардың жариялануына бақылау жасау; 

Университеттің жұмыс форумдарына, студенттік және жалпы шараларға қатысып, 

олардың жұмысын жария ету.  
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№1 жатақхана ұжымы №1 жатақхана ұжымы 

ПРЕСС-СЛУЖБА 

Пресс-служба является структурным подразделением ГМУ г. Семей. 

Задачами пресс-службы являются: Реализация внешней и внутренней 

информационной политики университета; Формирование общественного имиджа 

университета через СМИ; Координация работы университета по связи со СМИ; 

Организация рекламно-информационной работы университета; Изучение инновационного 

опыта пресс-служб для совершенствования этой работы в университете. 

Основные функции пресс-службы: Систематический мониторинг казахстанских, а 
также зарубежных СМИ с целью сбора и систематизации публикуемой и выходящей в 

эфир информации о деятельности университета, определение рейтинга университета в 

СМИ; подготовка информационных и имиджевых материалов для печатных СМИ, ТВ, 

радио, сайтов; подготовка специальных информационных материалов по поручению 

ректората для республиканских и региональных государственных ведомств; Участие в 

заключении договоров со СМИ на рекламно-информационные услуги, подготовка 

совместно со структурными подразделениями университета рекламно-информационных 

материалов для СМИ, контроль за их размещением; участие в студенческих и общих 

мероприятиях, рабочих форумах университета с целью освещения результатов их работы. 

 

PRESS OFFICE 

Press office is the structural unit of Semey State Medical University.  

The objectives of the press office are: Implementation of external and internal information 

policy of the University; Formation of public image of the university through the media. 

Coordination of University’s media relations. The organization of advertising and information 
work of the university. Studying innovative experience of press services in order to improve the 

same services at the university. 

The main functions of the press service: Systematic monitoring of Kazakhstan and foreign 

media to collect and systematize being published and aired information regarding the activities of 

the University; Preparation of information and image materials for print media, TV, radio and 

websites; Preparation of special information materials by order of the Rector for the national and 

regional government establishments. Participation in the conclusion of contracts on advertising 

and information services with media, preparation of promotional materials for the media, control 

over their posting; Participation in student and public events, forums of the University in order  to 

highlight the results of their work. 

 

№1 ЖАТАҚХАНА 

№1 жатақхана – 1956 жылы салған. 3 – қабатты ғимарат. 187 орынға есептелген. 

2002-2016 ж. – комендант Сергеева Надежда Николаевна, 2016 ж. – комендант Клышбаева 
Жанат Искалиевна. Жатақханада келесідей қызметкерлер жұмыс істейді: Каракатова 

Айман Жанбыршыновна – еден жуушы; Байтахова Жұпар Искалиевна – еден жуушы; 

Ахметова Бакыт – еден жуушы; Бейсенова Кайнежамал галымовна – кезекші; 
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№2 жатақхана ғимараты 

Джамбурбаева Рыспуба – кезекші; Кашкарова Оксана Анатольевна – кезекші; Мукаев 

Канат – жұмысшы.  

2003-2004 – оқу ғимаратында қазақ тілі, гистология, орыс тілі, ағылшын тілі кафедралары 

орналасты. 

2014-2015 жж. шетелдік студенттер тұрды (Индия, Пәкістан). 

Екінші қабатта 221 бөлмеде студенттік жылдары Тапбергеновтар отбасы тұрған.   

 

ОБЩЕЖИТИЕ № 1 

Общежитие № 1 было построено в 1956 году. Здание состоит из 3-х этажей. 

Расчитано на 187 мест. 

2002-2016 г. – комендант Сергеева Надежда Николаевна. 

2016 г. - комендант Клышбаева Жанат Искалиевна. 

В общежитии работаю следующие сотрудники: Каракатова Айман Жанбыршыновна– 

уборщица; Байтахова Жупар Искалиевна–уборщица; Ахметова Бакыт – уборщица; 

Бейсенова Кайнижамал Галымовна – дежурная; Джамбурбаева Рыспуба – дежурная; 

Кашкарова Оксана Анатольевна-дежурная 

Мукаев Канат – рабочий.  

2003-2004 – в здании общежития находились кафедра казахского языка, гистологии, 

русского языка, английского языка.   

2014-2015 г. проживали иностранные студенты (Индия, Пакистан). 

На втором этаже в комнате 221 проживали в студенческие годы семья Тапбергеновых. 

 

DORMITORY № 1 

Dormitory # 1 is the 3-storey building for 187 students, which was built in 1956.  

From 2002 to 2016, N.N. Sergeyeva was the dormitory supervisor.  

Since 2016, Z.I. Klyshbayeva has been working as the dormitory supervisor.  

Following persons work at dormitory supervisor: A.Z. Karakatova (cleaning worker), Z.I. 

Baitahova (cleaning worker), B.Akhmetova (cleaning worker), K.G. Beisenova (On duty 

worker), R. Dzhamburbayeva (On duty worker), O.A. Kashkarova (On duty worker). 

K. Mukayev (worker).  

From 2003 to 2004, there were Departments of Kazakh, Russian, English and Histology at the 

dormitory.  

From 2014 to 2015, there lived international students (India and Pakistan).  

Family of Tapbergenov lived there during their university’s days.  

 

№2 ЖАТАҚХАНА 

№ 2 жатақхана Сеченов көшесі, 5 а мекен-жайында 
орналасқан. 1988 жылы салынған 5 қабатты ғимарат, 220 

орынға есептелген.   

Жатақханада вахта, дәріс залы, оқу бөлмелері, тұрғын 

бөлмелер, даярлық бөлмелері, кітапхана, кір жуу бөлмесі, 

оқшаулау, тұрмыстық бөлмелер бар. 2018-2019 оқу жылынан 

бастап жатақхана студент қыздар үшін берілген. 

1988-1991 ж.  жатақхана коменданты болып Васко 

Татьяна Павловна қызмет етті. 

1992-2008 ж. жатақхана коменданты болып Торопова Екатерина Эдуардовна қызмет 

етті. 

2009-2014 ж. жатақхана коменданты болып Жайнаков Толеген Дюсембаевич қызмет 

етті. 
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№2 жатақхана ұжымы 

2014-2018 ж. Муслимов Максутбек Ташмухамедович 

кезекші болып қызмет етті. 

2007-2018 ж. Шулембаев Балтабек Тлеуханович кешенді 

қызмет көрсету бойынша жұмыскері болып қызмет етті. 

2014-2018 ж. Амренова Клара Ертаевна еден жуушы.     

2015 ж. бастап. жатақхана коменданты болып 

Конакбаева Айнур Алдабергеновна қызмет етуде, сол сияқты 

қазіргі күні қызмет ететін қызметкерлер:  кастелянша - Гончар  
Наталья Владимировна; кезекшілер: Алешкина Галина Александровна, Гиматдинова Баян 

Оразгалиевна, Бадриева Елена Александровна, Сахариев Кадылбек Еркенгазинович; еден 

жуушылар: Горелова Куляш Жубаткановна, Барышева  Фатима Кажиевна, Алимбаева 

Сауле Жарылгаповна, аула сыпырушы Тельчанов Болатбек Заманбекович. 

 

ОБЩЕЖИТИЕ №2 

Общежитие №2 расположено по адресу: ул. Сеченова 5 а, представляет собой 5-ти 

этажное здание 1988 года постройки, рассчитаное на 220 мест. 

 В общежитии находится  лекционный зал, учебные комнаты, жилые комнаты, комнаты 

для самоподготовки, библиотека, комната для стирки белья, изолятор, бытовые комнаты. С 

2018-2019 учебного года общежития полностью предоставлено для девочек.  

С 1988 г. по 1991 г. работала комендантом общежития Васко Татьяна Павловна, с 

1992 г. по 2008 г. работала комендантом общежития Торопова Екатерина Эдуардовна, с 

2009 г. по 2014 г. работал комендантом общежития №7 Жайнаков Толеген Дюсембаевич, с 

2014 г. по 2018 г. Муслимов Максутбек Ташмухамедович работал дежурным, 2007 г. по 
2018 г. Шулембаев Балтабек Тлеуханович работал рабочий по комплексному 

обслуживанию. 2014 г. по 2018 г. Амренова Клара Ертаевна работала уборщицей. 

С 2015 г. работает комендантом общежития Конакбаева Айнур Алдабергеновна, а 

также в данный момент работают сотрудники общежития: кастелянша - Гончар Наталья 

Владимировна; дежурные: Алешкина Галина Александровна, Гиматдинова Баян 

Оразгалиевна, Бадриева Елена Александровна, Сахариев Кадылбек Еркенгазинович; 

уборщицы: Горелова Куляш Жубаткановна, Барышева Фатима Кажиевна, Алимбаева 

Сауле Жарылгаповна, дворник Тельчанов Болатбек Заманбекович. 

 

DORMITORY №2 

Dormitory #2 is the 5-storey building for 220 students, located at the address 5a Sechenov 

street: 

There is reception desk, study rooms, living rooms, rooms for self -development, library, 

laundry room, sick-room and amenity rooms.   
Since 2018-2019 academic year, the dormitory has been reorganized into women’s dormitory. 

In different periods, following persons worked as dormitory supervisors: T.P. Vasko (1988 -

1991), E.E. Toropova (1992-2008), T.D. Zhainakov (2009-2014), A.A. Konakbayeva (Since 

2015). Other employees: M.T. Muslimov – On duty (2014-2018), B.T. Shulembayev – Worker 

for complex service (2007-2018), K.E. Amrenova – Cleaning worker (2014-2018), N.V. Gonchar 

– Chatelaine. On duty workers: G.A. Aleshkina, B.O. Gimatdinova, E.A. Badriyeva, K.E. 

Sakhariyev. Janitors: K.Z. Gorelova, F.K. Barysheva, S.Z. Alimbayeva. B.Z. Telchanov – Street 

Cleaner.  

 

ЖАТАҚХАНА №3 

Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің № 3 жатақханасы 1963 жылы 

салынған. 240 балаға арналған. 3 ,5 қабатта ұл балалар,4 қабатта қыз балалар орналасады. 

2005-2016 жылдары Бейсенбинова Сағат Кадирханқызы комендант қызметін атқарған. 
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2016-2017 ж. Логинова Флюра Митхатовна комендант .2017-2018 ж. Байтемирова 

Гулжазира Нуртасовна комендант. 2018-2019 ж. Мұхтаров Сағыжан Талғатұлы комендант. 

Қызметкерлер тізімі Спанова Айман – еден жуушы, Спанов Серікбол-аула сыпырушы, 

Бойко Александр Викторович-жұмысшы, Нурлыбаева Раушан Ибрагимовна-еден жуушы, 

Рахматулина Гулсум Ибраевна, Жуманова Гулбике Калдыбаевна-кезекші, Мухамадиева 

Клара Кадирхановна-кезекші, Сухарева Надежда Викторовна-кезекші, Утебаева Бакыткан 

Кыстаубаевна-швейцар, Тайболдина Құралай Радылханқызы – еден жуушы, Зекенов 

Еділбек Қауысбекұлы-жұмысшы, Сапаргалиева Айнұр Аскербековна – еден жуушы, 
Кундакпаева Гулгуна Биахметовна – еден жуушы. 

ОБЩЕЖИТИЕ №3 

Общежитие № 3 Государственного медицинского университета № 3 было построено 

в 1963 году. Общежити расчитано на 240 студентов. На 3, 5 этажах проживают парни, на 4 

этаже проживает девушки. В 2005-2016 гг. комендантом работала Бейсенбинова Сагат 
Кадирханқызы, в 2016-2017 гг. Логинова Флюра Митхатовна, в 2017-2018 гг. Байтемирова 

Гульжазира Нуртасовна, в 2018-2019 гг. Мухтаров Сагыжан Талгатович. Список 

сотрудников: Спанова Айман – технический работник, Спанов Серікбол – технический 

работник, Бойко Александр Викторович – технический работник, Нурлыбаева Раушан 

Ибрагимовна – технический работник, Рахматулина Гулсум Ибраевна – дежурный, 

Жуманова Гулбике Калдыбаевна – дежурный, Мухамадиева Клара Кадирхановна – 

дежурный, Сухарева Надежда Викторовна – дежурный, Утебаева Бакыткан Кыстаубаевна 

– швейцар, Тайболдина Құралай Радылханқызы – технический работник, Зекенов Еділбек 

Қауысбекұлы – технический работник, Сапаргалиева Айнур Аскербековна – технический 

работник, Кундакпаева Гулгуна Биахметовна – технический работник.    

 

DORMITORY №3 

Dormitory #3 for 240 students was built in 1963. Boys live on the third and fifth floor and 

girls on the fourth. In different periods, following persons worked as dormitory supervisor: S.K. 

Beisenbinova (2005-2016), F.M. Loginova (2016-2017), G.N. Baitemirova (2017-2018), S.T. 
Mukhtarov (2018-2019). Following persons work at the dormitory: A. Spanova (technical 

worker), S. Spanov (technical worker), A.V. Boiko (technical worker), R.I. Nurlybayeva 

(technical worker), G.I. Rakhmatulina (On duty worker), G.K. Zhumanova (On duty worker), 

K.K. Mukhamadiyeva (On duty worker), N.V. Sukhareva (On duty worker), B.K. Utebayeva 

(doorkeeper), K.R. Taiboldina (technical worker), E.K. Zekenov (technical worker), A.A. 

Sapargaliyeva (technical worker) and G.B. Kundakpayeva (technical worker).  

 

КАДРЛАР БӨЛІМІ 

Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті кадрлар бөлімі 

профессорлық-оқытушылық құрамы, әкімшілік-басқару персоналы, оқу-жанама және 

қызмет етуші персонал кадрларын конкурс өткізу жолымен іріктеу және орналастыруды 

жүргізетін маңызды құрылымдық бөлім болып табылады. Кадрлар бөлімі  ұйымдастыру 
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Кадрлар бөлімінің ұжымы 

Кадрлар бөлімінің бастығы  

Е.А. Кадирова 

және экономикалық жұмыс жөніндегі проректорға тікелей бағыныстағы университеттің 

құрылымдық бөлімі болып табылады. 

 Негізгі міндеттер: профессорлық-оқытушылық құрамы, 

талап етілетін біліктілік талаптарымен қызметкерлер мен 

жұмыскерлер кадрларымен университетті толықтыруды 

қамтамасыз ету; лауазымдар бойынша университет 

басшылық және басқа қызметкерлерін орналастыру мен 

пайдалануды жүйелі тексеру, олардың іскерлік 
қабілеттерін зерделеу, олардың біліктілік арттырулары 

мен алынған білімдерін ескере отырып қызметтік 

өсулеріне көмек көрсету; университеттің қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және 

жұмыстан шығуларын рәсімдеу; профессорлық – оқытушылық құрамы бос орындарына 

конкурс өткізуге құжаттар даярлау. 

1961-1984 жж. кадрлар бөлімінің бастығы Алейников Константин Михайлович 

болды, 1984-1994 жж. Серебрянникова Любовь 

Васильевна, 1994 жылдан 2007 жылға дейін кадрлар 

бөлімінің бастығы Герасимова Наталья Григорьевна 

болды. 2007 жылдан 2017 жылға дейін Сиязбекова Зухра 

Сиязбековна болды, 2017жылдың қазанынан кадрлар 

бөлімінің бастығы Кадирова Ельмира Асылбековна. 

Бөлімде мына инспекторлар қызмет етеді:, 

Ильяшева Асель Дулатовна, Даниярқызы Майра, сол 

сияқты аудармашы Жаукенова Сауле Адильбековна 2007 
жылдың желтоқсанынан қызмет етеді. 

 

ОТДЕЛ КАДРОВ 

Отдел кадров Семипалатинского государственного медицинского университета 

является важнейшим структурным подразделением, осуществляющим подбор и 

расстановку кадров профессорско-преподавательского состава, административно-

управленческого персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

путем проведения конкурса. Отдел кадров является структурным подразделением 

университета с непосредственным подчинением проректору по организационной и 

экономической работе.  

Основные задачи: обеспечение комплектования университета кадрами 

профессорско-преподавательского состава, служащими и рабочими требуемой 

квалификации специальностей; систематическая проверка расстановкии использования, 

руководящих и других работников университета по должностям, изучение их деловых 
качеств способствование их служебному росту с учетом повышения квалификации и 

полученных знаний; оформление приема, перемещений и увольнение сотрудников 

университета; подготовка документов к проведению конкурсов на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава. 

С 1961-1984 гг. начальником отдела кадров был Алейников Константин 

Михайлович, с 1984-1994 гг. Серебрянникова Любовь Васильевна, с 1994 года по 2007 год 

начальником отдела кадров была Герасимова Наталья Григорьевна. С 2007 года по 2017 г. 

начальником была Сиязбекова Зухра Сиязбековна, с октября 2017  г. начальником отдела 

кадров является Кадирова Ельмира Асылбековна. 

В отделе работают инспектора: Ильяшева Асель Дулатовна, Даниярқызы Майра, а 

также переводчик Жаукенова Сауле Адильбековна работающая с декабря 2007 года. 
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STAFF OFFICE 

Staff office is one of the most important structural unit of the Semey State Medical 

University, which recruits and appoints faculty, administrative-managerial, educational-support 

and attending staff by holding competitive tenders. Staff Office is the structural unit which works 

under direction of Vice-rector for organizational and economic work. 

Main tasks: recruitment of personnel; systematic examination of held positions, study of 

employees’ business qualities and contribution to their growth; recruitment, relocation and 

dismissal processing; preparation of documents for competitions to fill faculty vacancie. 
In different periods, following persons were the head of Staff Office: Konstantin 

Mikhaiovich Oleinikov (1961-1984), Lyubov Vasilyevna Serebryannikova (1984-1994), Natalya 

Grigorievna Gerasimova (1994-2007) and Zuhra Siyazbekovna Siyazbekova (2007-2017). Since 

October 2017, Elmira Asylbekovna Kadirsizova has been working as the head of Staff Office.  

Following officers work at the office: Asel Dulatovna Ilyasheva, Maira Daniyarkyzy and 

Kazakh translator Saule Adilbekovna Zhaukenova, who has been working since 2007. 

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘРІПТЕСТІК ЖӘНЕ АКАДЕМИЯЛЫҚ МОБИЛЬДІЛІК 

БӨЛІМІ 

Халықаралық  әріптестік және академиялық мобильділік бөлімі  2016 жылы 20 

желтоқсанда қалыптасқан. Бөлім екіжақты және көп жақты халықаралық білім беру 

байланыстары саласында басқа мекемелермен  және ұйымдармен Университеттің қарым –

қатынастарын қамтамасыз етуші Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті 

құрылымдық бөлімі болып табылады. Бөлім стратегиялық әріптестік және халықаралық 

байланыс жөніндегі  проректордың тікелей бағынысында. 
Шетелдік білім беру ұйымдарымен және ғылыми мекемелерімен Университеттің 

халықаралық байланыстарын тұрақтандыру мен дамыту,сол сияқты студенттер мен 

профессорлық –оқытушылық құрамының академиялық мобильділігі бағдарламаларын 

үнемі дамыту мен қолдау бөлімнің негізгі міндеті болып табылады. 

Халықаралық  әріптестік және академиялық мобильділік бөлімі 4 қызметкер жұмыс 

атқарады: бөлім бастығы – Измаилбаева Зарина Рашидовна, аудармашы - Шумский 

Николай Александрович, бөлім маманы – Жанболатов Ануар Муратбекович, бөлім 

маманы – Тойшыбекова Айтолкын Талгатовна  

Бөлімге мынадай қызметтер жүктеледі: Шетелдік білім беру ұйымдарымен және 

ғылыми мекемелерімен Университеттің байланыстарын тұрақтандыру және дамытуға 

бағытталған іс –шараларды жүргізу, білім және ғылым саласында Университеттің әлеуетті 

серіктестерімен байланыстар орнату мен іздестіру; білім  және ғылым саласында шетелдік 

білім беру ұйымдарымен және ғылыми мекемелерімен Университеттің халықаралық 

байланыстары сұрағы бойынша бекітілген тәртіпте келісім шарттар, хаттамалар және басқа 
құжаттарды даярлау және келістіру; әріптестік туралы келісім шартты өзектендіру, 

бекітілген келісім шарттар шеңберінде халықаралық әріптестік бағдарламаларын жүзеге 

асыруды бақылау, шетелде болған нәтижелері туралы есептерді қарастыру, университет 

басшығы мақұлдауына жеткен келісім шарттарды жүзеге асыру бойынша ұсыныстар беру, 

қабылданған шешімдерді жүзеге асыру бойынша қорытындылар мен ұсыныстарды 

даярлауға қатысу; бөлім қызмттік жауапкершілігіне қатысты бөлігінде Университеттің 

халықаралық әріптестігі  сұрақтары бойынша мәліметтер банкін қалыптастыру мен 

жүргізу; Қазақстан Республикасы аумағына Университет шақыруы бойынша келетін 

шетелдік делегаттар мен азаматтарды қабылдау мен қызмет көрсетуге байланысты 

хаттамалық шараларды ұйымдастыру; бекітілген тәртіпте сапарларды келістіру, шетелдік 

делегациялар мен мамандарды қабылдау туралы өкімдер мен бұйрықтарды даярлау; 

шетелдік делегацияларды қабылдауға, шетелдік мамандарды күтіп алу мен шығарып 

салуға жауапты Университеттің құрылымдық бөлімдерімен өзара әрекет ету; орналастыру 
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кезінде шығарып салу мен көмек көрсету, мәдени – ойын-сауық бағдарламаларын 

ұйымдастыру; Университеттің шақыруымен Қазақстан Республикасы аумағына келетін 

шетелдік делегацияны және мамандарды қабылдаумен байланысты басқа да қызмет; 

халықаралық жооаралық ынтымақтастық шараларына қатысу үшін шетелге профессорлық-

оқытушылық құрамы, қызметкерлер мен білімалушыларды іссапарға жіберу туралы 

Университет басшылығының бұйрықтарын даярлау; бөлім құзырлығына кіретін сұрақтар 

бойынша ақпараттық, анықтамалық,аналитикалық және есеп беру материалдарын даярлау; 

стратегиялық әріптестік және халықаралық байланыс жөніндегі проректор өкімі бойынша 
басқа қызмет. 

Бөлім жетістіктері: бүгінгі күні Семей қаласының Мемлекеттік медицина 

университеті мен басқа ұйымдар арасында 30 қолданыстағы меморандумдар мен келісім 

шарттар бар. 2017 жылы шетелдік тағылымдамадан өтуге 39 оқытушы мына 

мемлекеттерге жіберілді: 24- Израиль Республика (Клиника «Rambam»); 10- АҚШ Сент-

Луис (Saint Louis University); 3 – Корея Республикасы (Kyungpook National University 

Chilgok Hospital); 2- Германия Федеративті Республикасы (Клиника "Charite", Клиника 

"Бетель"). 

2018 жылдың бірінші жарты жылдығында шетелдік тағылымдамадан өту үшін 3 

оқытушы жіберілді: 1-Латвия, Рига қ. («Тері обырына қарсы Латвия дерматовенерологтар 

қоғамы»); 2-Германия Федеративті Республикасы Берлин қ. (GK Medical) 

2017 жылы Семей қ. ММУ 5 студенті Вильнюс университетінде Литва, Вильнюс қ. 

академиялық мобильділік шеңберінде оқудан өтті. 2017 жылдың қаңтарынан 

желтоқсанына дейінгі мерзімде Семей қ. ММУ 14 шетелдік маман тартылды. Дәрістер оқу, 

шебер-класстар өткізу және басым бағыттар бойынша біздің университет қызметкерлерін 
оқыту осы мамандар міндеттері болып табылады. 2018 жылдың бірінші жарты 

жылдығында Семей қ. ММУ 11 шетелдік маман тартылды. 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

И АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

Отдел международного сотрудничества и академической мобильности был 

сформирован 20 декабря 2016 года. Отдел является структурным подразделением 

Государственного медицинского университета города Семей, обеспечивающим отношения 

Университета с другими учреждениями и организациями в сфере двусторонних и 

многосторонних международных образовательных связей. Отдел находится в оперативном 

подчинении проректора по стратегическому партнерству и международному 

сотрудничеству.  

Основными задачами отдела являются установление и развитие международных 

связей университета с зарубежными образовательными организациями и научными 
учреждениями, а также развитие и постоянная поддержка программ академической 

мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава. 

В отделе международного сотрудничества и академической мобильности работают 4 

сотрудника: начальник отдела – Измаилбаева Зарина Рашидовна, переводчик - Шумский 

Николай Александрович, специалист отдела – Жанболатов Ануар Муратбекович, 

специалист отдела – Тойшыбекова Айтолкын Талгатовна.  

На отдел возлагается выполнение следующих функций: осуществление мероприятий, 

направленных на установление и развитие связей университета с зарубежными 

образовательными организациями и научными учреждениями, поиск и установление 

контактов с потенциальными партнерами университета в сфере образования и науки. 

Подготовка и согласование в установленном порядке договоров, протоколов и иных 

документов по вопросу международного сотрудничества Университета с зарубежными 

образовательными организациями и научными учреждениями в сфере образования и 
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науки. Актуализация договоров о сотрудничестве, контроль над реализацией программ 

международного сотрудничества в рамках заключенных договоров, рассмотрение отчетов 

о результатах пребывания за рубежом, представление предложений по реализации 

достигнутых договоренностей на одобрение руководству университета, участие в 

подготовке заключений и предложений по реализации принятых решений. Формирование 

и ведение банка данных по вопросам международного сотрудничества Университета, в 

части, касающейся функциональной ответственности отдела. Организация протокольных 

мероприятий, связанных с приемом и обслуживанием иностранных делегаций и граждан, 
прибывающих по приглашению университета, на территории Республики Казахстан, 

планирование сроков визитов и составление программ пребывания. Согласование визитов 

в установленном порядке, подготовка проектов распоряжений и приказов о приеме 

иностранных делегаций и специалистов. Взаимодействие со структурными 

подразделениями университета, задействованными в приеме иностранных делегаций, 

организация встреч и проводов иностранных специалистов; сопровождение и оказание 

содействия при размещении, организация культурно-развлекательной программы. Иная 

деятельность, связанная с приемом иностранных делегаций и специалистов, прибывающих 

на территории Республики Казахстан по приглашению университета. Подготовка приказов 

руководства университета о командировании (направлении) ППС, сотрудников и 

обучающихся за рубеж для участия в мероприятиях международного межвузовского 

сотрудничества. Подготовка информационных, справочных, аналитических и отчётных 

материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела. Иная деятельность по 

распоряжению проректора по стратегическому партнёрству и международному 

сотрудничеству. 
На сегодняшний день имеется 30 действующих меморандумов и договоров между 

Государственным медицинским университетом города Семей и другими организациями.  

В 2017 году на прохождение зарубежной стажировки были отправлены 39 

преподавателей в следующие страны: 24- Республика Израиль (Клиника «Rambam»); 10- 

США Сент-Луис (Saint Louis University); 3 – Республика Корея (Kyungpook National 

University Chilgok Hospital); 2 - Федеративная Республика Германия (Клиника "Charite", 

Клиника "Бетель").  

В 2018 году за первое полугодие на прохождение зарубежной стажировки были 

отправлены 3 преподавателя: 1 – Латвия, г. Рига («Латвийское общество 

дерматовенерологов против рака кожи»); 2 - Федеративная Республика Германия г. Берлин 

(GK Medical). 

В 2017 году пять студентов ГМУ г. Семей прошли обучение в рамках академической 

мобильности в Вильнюсском университете, Литва, г. Вильнюс. В период с января по 

декабрь 2017 года было привлечено 14 зарубежных специалистов в университет. Задачами 
данных специалистов было чтение лекций, проведение мастер-классов и обучение 

сотрудником нашего университета по приоритетным направлениям. За первое полугодие 

2018 года в ГМУ г. Семей было привлечено 11 иностранных специалистов. 

 

INTERNATIONAL RELATIONS AND ACADEMIC MOBILITY OFFICE 

International Relations and Academic Mobility Office (IRACO) was established in 

December 20, 2016. It is the structural unit of Semey State Medical University, which promotes 

establishment of international relations between the university and other educational, medical and 

research institutions, as well as constant development of faculty and students academic exchange 

program. IRACO reports to the Vice-rector for Strategic Partnership and International Relations.  

At the moment, following persons are the regular staff of IRACO: Zarina Rashidovna 

Izmailbayeva – Head of the Office, Nikolay Aleksandrovich Shumsky – Translator, Anuar 
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Стратегиялық даму бөлімінің бастығы – 

Уйсенбаева Ш.О. 

Muratbekovich Zhanbolatov – Specialist for International Relations, Aitolkyn Talgatovna 

Toishybekova – Specialist for Academic Mobility. 

Tasks of IRACO: to take measures aimed at establishing and developing relations of the 

university with foreign educational and research institutions; to search for potential partners of 

the university in the field of education and science; to prepare and agree international contracts 

and other documents with foreign educational and research institutions; to update agreements, 

control implementation of agreements of international cooperation, consider international 

business trip reports and submit proposals on implementation of negotiated arrangements to the 
management of the university; to form and manage international relations databank, in so far as 

such provisions apply or relate to the functional responsibility of IRACO; to organize protocol 

events, related to the receiving of foreign delegations and citizens, staying in Kazakhstan at the 

invitation of the university; to make foreign delegation visit program; to agree visits of foreign 

guests, prepare draft orders regarding the arrival of foreign delegations and specialists; to work in 

with units of the university, involved in the receiving of foreign delegations; to meet and see off 

foreign specialists, as well as to contribute the hotel accommodation and organize social events; 

to conduct other activities, related to receiving foreign delegations and specialists, staying in 

Kazakhstan at the invitation of the university; to make informational and analytical materials to 

the extent applicable to the competence of the office; to conduct other activities at the direction of 

the Vice-rector for Strategic Partnership and International Relations.  

Achievements of International Relations and Academic Mobility Office. There are 30 

memorandums and agreements signed between Semey State Medical University and other 

institutions.  

In 2017, 39 faculty members attended refresher courses in the following countries: 24 in 
Israel (Rambam clinics); 10 in USA, Saint Louis (Saint Louis University); 3 in South Korea 3 

(Kyungpook National University, Chilgok Hospital); 2 in Federal Republic of Germany 

("Charite" clinics, "Betel" clinics).  

During the first half of 2018, 3 faculty members attended refresher courses:  1 in Republic of 

Latvia (Latvian society “Dermatovenerologists against skin cancer”) , 2 in Federal Republic of 

Germany (GK Medical). 

In 2017, five students of Semey State Medical University completed the training in Vilnius 

University within academic mobility program. 14 foreign experts in the field of medicine, 

research and education visited the university and gave master classes and lectures. In the first half 

of 2018, 11 foreign experts were attracted at the university. 

 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ БӨЛІМІ 

 Стратегиялық даму бөлімі 2017 жылдың қаңтар 

айында құрылды. Біздің университеттің стратегиялық 
бағыттарының бірі университеттің басқару тиімділігін 

арттыру болып табылады. Тиімді басқару ең алдымен 

экономикалық тиімді басқару болып табылады. 

Стратегиялық даму бөлімі университеттің 

құрылымдық бөлімшелеріне Университеттің Даму 

стратегиясы мен жоспарларын әзірлеу және түзету 

бойынша қызметін үйлестіреді, сондай-ақ олардың 

орындалуын бақылайды. Білім беру мен ғылымдағы 

жаһандық үрдістер мен басымдықтарды талдау. Құрылымдық бөлімшелердің 

қызметкерлеріне кеңес беру. Университеттің стратегиялық даму жоспарының 

мақсаттарын, міндеттерін және мақсатты көрсеткіштерін жүзеге асыруды талдау. 

Университеттің дамуының күшті және әлсіз жақтарын талдау. Стратегиялық даму 
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Стратегиялық даму бөлімінің қызметкерлері 

бөлімінде қазіргі кезде басшы ретінде Уйсенбаева Ш.О., бөлімнің маманы Карсакова А.Т., 

бөлімнің маманы Д.П. Соколова жұмыс атқарады. 

Негізгі міндеттер – университеттің 

стратегиялық және операциялық жоспарлауымен 

байланысты жұмыстарды көшбасшылық пен 

үйлестіруді жүзеге асыру. Жоспарлары мен 

есептерін жүзеге асыру дайындау және мониторинг 

жоспарлау, ведомстволардың үйлестіру 
(Стратегиялық жоспарын дамыту стратегиялары, 

жол картасы, іс-шаралар жоспарлары, жылдық 

жоспарлар/университеті есептер) университетінің 

стратегиялық басқару және дамыту жөніндегі 
Денсаулық сақтау министрлігінің аналитикалық 

және Презентациялық материалдарды дайындау (Стратегиялық жоспардың даму 

стратегиясын, университеттің жол картасы, іс-шаралар жоспарларын, жылдық 

жоспарлар/есептерді, және бұл жүзеге асыру сондай-ақ басқа да сыртқы және ішкі 

құжаттар). 

Стратегия, стратегиялық жоспарын жүзеге асыру және т.б. бақылау , бағытталған 

ішкі аудиттерге қатысу. Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлерін ұзақ 

мерзімді және жедел жоспарлау бойынша кеңес беру, болжау, ақпарат, статистиканы 

дайындау, бөлім құзыретіне кіретін мәселелер бойынша университет басшылығы талдау 

жасау. Бөлімнің құзыреті шегінде университеттің нормативтік базасын құруға қатысу. 

Уйсенбаева Шарбану Омиргалиевна, 2005-2010 гг. - бакалавр дипломы (үздік), 

Семей мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы «Орыс тілі мен әдебиеті», 2011 

г.-2013 гг. Филология мамандығы бойынша магистрі, ҚазИГЗУ, мамандығы «Орыс 

филологиясы». 

Байқаушы кеңестің кезекті отырысында 2017-2021 жылдарға арналған Семей 
мемлекеттік медицина университетінің жаңа стратегиялық жоспары бекітілді. 

 

ОТДЕЛ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Отдел был сформирован в январе 2017 года. Одним из стратегических направлений 

нашего вуза является повышение эффективности управления университетом. 

Эффективный менеджмент – это в первую очередь экономический сильный менеджмент. 

Отдел осуществляет координацию деятельности структурных подразделений 

Университета по разработке и корректировке Стратегии развития и планов Университета, 

а также ведет контроль над их выполнением. Анализ глобальных тенденций и приоритетов 

в сфере образования и науки. Консультационное сопровождение сотрудников структурных 

подразделений. Анализ реализации целей, задач и целевых индикаторов стратегического 

плана развития университета. Анализ сильных и слабых сторон развития университета. 

В отделе стратегического развития на данный момент работают начальник отдела 

Уйсенбаева Ш.О. , специалист отдела Карсакова А.Т., специалист отдела Соколова Д.П. 
Основными задачами являются осуществление руководства и координация работы, 

связанной со стратегическим и оперативным планированием деятельности Университета. 

Планирование, координация деятельности подразделений по подготовке и мониторингу 

реализации планов и отчетов (Стратегии развитии, Стратегического плана, Дорожных 

карт, планов мероприятий, ежегодные планов/отчетов Университета) Подготовка 

аналитических и презентационных материалов в Министерство Здравоохранения РК по 

вопросам стратегического управления и развития Университета, о ходе реализации планов 

и отчетов (Стратегии развитии, Стратегического плана, Дорожных карт, планов 
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мероприятий, ежегодные планов/отчетов Университета, а также иных внешних и 

внутренних документов). 

Участие в проведении внутренних аудитов, направленных на контроль над 

выполнением Стратегии развития, Стратегического плана, и др. планов деятельности 

Университета и структурных подразделений. Консультирование сотрудников структурных 

подразделений Университета по вопросам долгосрочного и оперативного планирования. 

Подготовка прогнозных, информационных, статистических, аналитических материалов 

руководству Университета по вопросам, отнесенным к компетенции отдела. Участие в 
создании нормативной базы Университета в пределах компетенции Отдела. 

Уйсенбаева Шарбану Омиргалиевна, 2005-2010 гг. - диплом бакалавра (с отличием) 

Семипалатинский государственный педагогический институт, специальность «Русский 

язык и литература», 2011г. – 2013 гг. -диплом магистра филологических наук, КазГЮИУ, 

специальность «Русская филология». 

На очередном заседании наблюдательного совета был утвержден новый 

Стратегический план ГМУ г. Семей на 2017-2021 гг. 

 

STRATEGIC DEVELOPMENT DEPARTMENT 

The department was established in January 2017. One of the strategic directions of our 

university is to improve the effectiveness of university management. Effective management is 

foremost strong economic management. The department coordinates the activities of the 

University's structural units for the development and adjustment of the University's Development 

Strategy and plans, and supervises their implementation. The main features of the Department 

are: analysis of global trends and priorities in education and science, consulting support of 
employees of structural divisions, analysis of the implementation of the goals, objectives and 

target indicators of the university's strategic development plan, analysis of strengths and 

weaknesses of university development. 

In recent time, the Strategic Development Department consists of the next staff: acting 

duties of the chief Karsakova A.T., the specialist of the department Sokolova D.P., the specialist 

of the department Zhumagaliyev A.K. 

The main objectives are the implementation of leadership and coordination of work related 

to strategic and operational planning of the University; planning, coordinating the activities of the 

units for the preparation and monitoring of the implementation of plans and reports (Development 

Strategy, Strategic Plan, Road maps, action plans, annual plans / reports of the University); 

preparation of analytical and presentation materials for the Ministry of Health of the Republic of 

Kazakhstan on strategic management and development of the University; implementation of 

plans and reports (Development Strategy, Strategic Plan, Road maps, action plans, annual plans / 

reports of the University, and as well as other external and internal documents). 
The department conducts: participation in conducting internal audits aimed at monitoring 

the implementation of the Development Strategy, the Strategic Plan, and other plans for the 

activities of the University and structural divisions; advising the staff of the University's 

structural units on long-term and operational planning; preparation of forecast, information, 

statistical, analytical materials to the University management on issues within the competence of 

the department; participation in the creation of the normative base of the University within the 

competence of the Department. 

At the time of the founding the department, Sh. O. Uisenbaeva was hired as the head of 

Strategic Development Department, now because of maternity leave of Uisenbaeva Sh. O. 

Karsakova Ainur acts as the head of the Strategic Development Department. 

At meeting of the Supervisory Board, a new Strategic Plan of Semey State Medical 

University for 2017-2021 was approved. 
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HR менеджменті және сапаны бақылау 

бөлім ұжымы 

HR менеджменті және сапаны бақылау 

бөлім бастығы–Орасбаева Г.М. 

HR МЕНЕДЖМЕНТІ ЖӘНЕ САПАНЫ БАҚЫЛАУ БӨЛІМІ 

HR менеджменті және сапаны бақылау бөлімі 2018 

жылдың 12 ақпанында құрылды. «Семей қаласының 

мемлекеттік медициналық университеті» ШЖҚ РМК-ның 

құрылымдық бөлімі болып табылады.  

Бөлімнің негізгі қызметтері: университеттегі кадр 

саясатын енгізу, ұжымдағы корпоративтік мәдениеттің 

қалыптасуын қамтамасыз ету; үш тілділік шеңберінде 
профессорлық-оқытушылық құрамының мансаптық 

дамуының тиімді моделін қалыптастыру; Семей қаласы 

ММУ-і қызметкерлері мен білім алуышылары есебінен 

кадрлық резервін қалыптастыру; ҚР және ЖОО-ның нормативтік-құқықтық құжаттарына 

сәйкес университет қызметкерлерін аттестациялау; қызметкерлердің әлеуетін жоғарылату, 

адами ресурстарды дамыту; жоғары білімнің сапа кепілін қамтамасыз ету мақсатында 

университет қызметін кешенді бағалау жүргізуді ұйымдастыру және қатысу; Семей 

қаласының ММУ-нің кадрлық саясатын енгізу және оның қорытындысы бойынша 

мониторингілеу жүргізу; еңбек аудиті жүйесін қалыптастырып еңгізу, тайм-менеджмент, 

сауалнама 360, жұмыс орнында бағалау, ЖҚ сақтау және 

т.б.; университет, ұлттық және халықаралық 

деңгейлеріндегі сапа менеджменті жүйесінің ары қарай 

дамуына қолдау жүргізу; Семей қаласы ММУ-і 

қызметкерлерінің кәсіби біліктіліктеріне қойылатын 

талаптарын оңтайландыру. 
Бекітілген штаттық кестеге сәйкес HR 

менеджменті және сапаны бақылау бөлімінде 4 

қызметкер қызмет атқарады. Бөлім басшысы - 

Орасбаева Гүлфия Мұхаметқазықызы; маман, HR 

менеджері - Нұрғалиева Сәуле Жұматқызы; маман, HR менеджері - Туева Маргарита 

Андреевна маман, сапа менеджменті бойынша маман - Қадырбекова Лаура Қадырбекқызы. 

 

ОТДЕЛ HR МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

Отдел HR менеджмента и управления качеством был создан 12 февраля 2018 года. 

Является структурным отделом РГП на ПХВ «Государстенный медицинский университет 

города Семей». 

Основные функции отдела: внедрение кадровой политики, обеспечение 

формировании корпоративной политики в коллективе; формирование эффективной модели 

карьерного развития ППС в рамках триединства; формирование кадрового резерва из 
числа сотрудников и обучающихся вузов; аттестация сотрудников ВУЗа в соответсвии с 

нормативно-правовыми документами РК и ВУЗа; повышение потенциала сотрудников, 

развитие человеческих ресурсов организация и участие в подготовке к проведению 

комплексной оценки деятельности университета для обеспечения гаранта качества 

высшего образования; внедрение и мониторинг результатов кадровой политики ГМУ 

г.Семей; разработка и внедрение системы трудового аудита, оценка на рабочем месте, 

анкета 360, тайм-менеджмент, соблюдение ТБ и др; поддерджание дальнейшего развития 

системы менеджмента качества образовании на уровне университета, национальном и 

международном уровне; оптимизация требований к профессиональной квалификации 

сотрудников ГМУ г. Семей. 

Согласно утвержденному штатному расписанию в отделе HR менеджмента и 

управления качеством работают 4 человека. Начальник отдела - Орасбаева Гульфия 

Мухаметказыевна; специалист, HR менеджер - Нургалиева Сауле Жуматовна; специалист, 
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PR-технологиялары және маркетинг  бөлімінің 
қызметкерлері 

PR-технологиялары және маркетинг  

бөлімінің бастығы – Абраимова К.Ж. 

HR менеджер - Туева Маргарита Андреевна; специалист по системе менеджмента качества 

- Кадырбекова Лаура Кадырбековна. 

 

HR AND QUALITY MANAGEMENT OFFICE 

HRQMO was established in February 12, 2018. It is structural unit of Semey State 

Medical University.  

Functions: introducing personnel policy and providing formation of corporate policy 

among collective members; creating effective model of faculty career development; forming 
personnel reserve from among employees and students; attestation of university’s staff in 

accordance with normative-legal documents of RK and university; developing workforce and 

human resources; organizing and participating in complex evaluation of university’s activity in 

order to provide quality of higher education; introducing and monitoring results of personnel 

policy at SSMU; developing and introducing labor audit, workplace-based assessment, form 360, 

time management, etc.; providing further development of education quality management system 

at the level of university, national and international level; optimizing requirements for 

professional qualification of SSMU staff. 

According to the approved staff schedule, there are four persons work at HRQMO.  

Gulfiya Mukhametkazyevna Orasbayeva – Head of HRQMO; Saule Zhumatovna Nurgaliyeva – 

specialist, HR manager; Margarita Andreyevna Tuyeva – Specialist, HR manager; Laura 

Kadyrbekovna Kadyrbekova – Specialist for Quality Management System. 

 

PR-ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ БӨЛІМІ 

PR-технологиялар және маркетинг бөлімі Семей 
мемлекеттік медицина университетінің (ММУ) дербес 

құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Бөлім 2017 

жылдан бері жұмыс істеп келеді. 

Бөлім өз қызметін стратегиялық жоспарлау және 

халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректордың 

тікелей бақылауымен жүзеге асырады. Бөлім өз қызметінде 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің, 

Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің нормативтік актілерін, СТ РК 

ISO 9001, Университет Жобасын, ректордың бұйрықтары мен тапсырмаларын, Ғылыми 

Кеңес шешімдерің, Семей ММУ іскерлік әдеп кодексін, ішкі тәртіп ережелері және осы 

бөлім ережелерін басшылыққа алады. 

PR-технологиялар және маркетинг бөлімінің негізгі міндеттері: жарнамалық 

кампаниялардың бағыттарын және жоспарларын 

анықтау. Жарнамалық компанияларды 

ұйымдастыру және көрмелерге қатысу. 

Жарнамалық материалдарды әзірлеу. Маркетингтік 

стратегияны әзірлеу және енгізу. Коммерциялық 

ақпаратты жинау және талдау бөлімдерінің 

қызметін үйлестіру, өнімдерді маркетинг бойынша 

деректер базасын құру. Алынған тауарлардың, 
өнімдердің, қызметтердің сапасын талдау, баға-сапа 

қатынасы, ұқсас тауарларға сұраныс пен ұсыныс. 

Нарықтағы қызметтер мен тауарларды жылжытудың қолданыстағы жүйелерін зерттеу. 

Сатылым көлемін болжау және нақты  өнімге тұтынушылық сұранысты қалыптастыру. 

Өнімдер мен қызметтерге тұтынушылық сұраныстың динамикасын қалыптастыратын 
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негізгі факторларды, ұқсас өнімдер үшін ұсыныс-сұраныс коэффициентің, сондай-ақ 

бәсекелес өнімдер мен қызметтердің тұтынушылық қасиеттерің зерттеуді жүзеге асырады. 

Бөлімдердің қызметі бойынша жарнамалық-маркетингтік байланысты үйлестіру, соның 

ішінде өнімдер мен қызметтердің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру. 

Университеттің корпоративтік сәйкестігін қалыптастыру және жарнамалық өнімдерді 

корпоративтік дизайндау бойынша ұсыныстар дайындау. Қоғамда университет жайлы 

қалыпты имидж қалыптастыру. Өнімдер мен қызметтерді тарату арналарын басқару және 

жетілдіруге қатысу. Сатуды басқарудың компьютерлік ақпараттық-іздеу жүйесін құру 
және жаңғыртуды қамтамасыз етеді. Университеттің коммерциялық қызметін жүзеге 

асыру, тауарлар мен қызметтерді есепке алу, шығыстарды оңтайландыру жөніндегі 

бағдарламаларды әзірлеу, енгізу, талдау және мониторингке қатысу. Тақырыптық 

жарыстарға қатысу және қатысу. 

Бөлімнің кадрлық құрамы: Абраимова Қымбат Жеңісқызы – бөлім басшысы, 

Сүлейменова Айгерім Сағдұллақызы – PR-маркетолог, Дәулетханов Азамат Ермекұлы – 

маркетолог, Рамазанов Мейіржан Серікұлы – PR маманы. 

 

ОТДЕЛ PR-ТЕХНОЛОГИЙ И МАРКЕТИНГА 

Отдел PR-технологий и маркетинга является самостоятельным структурным 

подразделением Государственного медицинского университета города Семей. 

Сформирован в сентябре 2017 года. 

Отдел осуществляет свою работу под непосредственным руководством проректора по 

стратегическому планированию и международному сотрудничеству. В своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, нормативными 
актами Министерства образования и науки Республики Казахстан; Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан; СТ РК ISO 9001; Уставом университета; 

приказами и распоряжениями Ректора и лиц; заменяющих его; решениями Ученого 

Совета; Кодексом деловой этики ГМУ г. Семей; Правилами внутреннего распорядка и 

данным Положением об отделе. 

Основными задачами отдела PR-технологий и маркетинга являются: определение 

направлений и планирование рекламных кампаний. Организация рекламных кампаний и 

участие в выставках. Разработка рекламных материалов. Разработка и проведение 

маркетинговой стратегии (мероприятий по планированию, ценообразованию, сбыту, 

информационно-рекламному обеспечению). Координация деятельности подразделений по 

сбору и анализу коммерческой информации, созданию банка данных по маркетингу 

продукции (сведения по поставщикам, договоры на производство/услуги, наличие 

запасов). Анализ качества полученного товара, продукции, услуги, соотношения цены и 

качества, спроса и предложения на аналогичные виды продукции. Исследование 
существующих систем продвижения услуг и товаров на рынке. Прогнозирование объема 

продаж и формирования потребительского спроса на ту или иную продукцию. Проведение 

исследований основных факторов, формирующих динамику потребительского спроса на 

продукцию и услуги, соотношение спроса и предложения на аналогичные виды 

продукции, а также потребительских качеств конкурирующих продуктов и услуг. 

Координация деятельности отделов, связанная с рекламой и маркетингом, в том числе по 

повышению качества и конкурентоспособности продукции и услуг. Подготовка 

предложения по формированию фирменного стиля Университета и фирменного 

оформления рекламной продукции. Формирование положительного имиджа Университета 

в общественном мнении. Участие в управлении и совершенствовании каналов 

распространения продукции и услуг, обеспечивает создание и модернизацию 

компьютерной информационно-поисковой системы управления сбытом. Участие в 

разработке, внедрение, анализ и мониторинг программ для оптимизации расходов, учета 
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товаров и услуг, реализаций коммерческой деятельности Университета. Разработка и 

участие в проведении тематических конкурсов. 

Кадровый состав отдела: Абраимова Кымбат Женисовна – начальник отдела, 

Сулейменова Айгерим Сагдуллаевна – PR-маркетолог, Даулетханов Азамат Ермекұлы – 

Маркетолог, Рамазанов Мейіржан Серікұлы – PR-специалист. 

 

DEPARTMENT OF PR-TECHNOLOGY AND MARKETING 

The office operates under the auspices of the vice-rector for strategic partnership and 
international cooperation. The office is governed by the following acts and laws in its activities: 

the current legislation of the Republic of Kazakhstan, legal acts of the Ministry of education and 

science of the Republic of Kazakhstan, Ministry of health of the Republic of Kazakhstan, ST RK 

ISO 9001, University statute, orders of the Rector and Acting Rector, decisions of the Academic 

Council, Code of Conduct of SMU of Semey, by-laws and this Regulation for PR department.  

The main tasks of Public Relations Department are: directions defining and advertising 

campaigns planning; Organization of advertising campaigns and participation in exhibitions; 

Development of advertising material; Development and implementation of marketing strategy 

(planning, pricing and marketing activities); Coordination of activity of university’s units related 

to commercial data collection and analysis, creation of marketing data bank (information about 

suppliers, services agreements, stock of goods, etc.); Product quality analysis, quality-price ratio 

analysis, demand-supply analysis, etc.; Study of the existing market promotion systems; Sales 

and direct demand forecasting; Study of the factors that have an impact on the dynamics of 

consumer needs for production and services, demand-supply ratio for similar products, as well as 

consumer appeals of competitive products and services; Coordination of departments’ activities, 
related to advertising and marketing; Making suggestions related to the corporate identity and 

branding design of promotional products; Contribution to forming positive image of the 

university; Participation in management and improvement of product and service dissemination 

channels; Creation and modernization of sales control computer assisted retrieval system; 

Participation in designing, introducing, analyzing and monitoring of programs for costs 

optimization, products and services accounting and realization of univers ity’s commercial 

activity; Development and participation in thematic contests; 

Staff of department: Abraimova Kymbat Zhenisovna – Head of Department, Suleimenova 

Aigerim Sagdullayevna – PR-marketing specialist, Dauletkhanov Azamat Ermekuly – Marketing 

specialist, Ramazanov Meiirzhan Serikuly – PR specialist. 

 

БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК БӨЛІМІ 

Бухгалтерия бөлімі ЖОО құрылғаннан бастап 

1953 жылы ұйымдастырылған. Бірінші бас бухгалтер 
болып Каргина Екатерина Сергеевна тағайындалған, 

сосын осы қызметте әр жылдары Кожаева Нина 

Евгеньевна, Погодина Таисия Матвеевна, Беспалова 

Марина Григорьевна, Акбарова Нясып Токашевна, 

Турсинканбетова Еркежан Саятовна жұмыс істеді. 2017 

жылы қаржы-экономикалық Департамент бөлу жолымен 

бухгалтерлік есеп және есептілік бөлімі және жоспарлау 

және экономикалық талдау бөлімі болып қайта құрылды; Осы уақытта бухгалтерлік есеп 

және есептілік бөлімін Кыдырбаев Азат Манарбекович басқарады. Есеп тобында Сырбаева 

Гульсым Ахметгалиевна, Болесов Ержан Ерсингазинович, Турсумхамбетова Айдана 

Мараткызы, Карибаева Айнур Муратовна қызмет етеді. Материалды топ құрамында 

Рахимова Баян Балташевна, Калиев Нуржан Нурлыханович, Райханова Кымбат Саматовна 

еңбек етеді. 
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Бухгалтерия – 1С Предприятие 

автоматтандырылған жүйесі бойынша 

бухгалтерлік есеп және есептілікті 

ұйымдастыруды жүргізеді. Ақшалай қаржыны 

мақсатты шығындай бойынша бақылау 

жүргізіледі. Өзінің жұмысында бухгалтерлер 

Қазақстан Республикасының Конституциясын, 

«Мемлекеттік сатып алулар туралы» және ҚР 
басқа заңдарын, білім және бухгалтерлік есеп 

сұрақтары бойынша Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің қаулылары мен шешімдерін; бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және есептілікті 

құру сұрақтары бойынша қаржылық және бақылау – қаржылық органдары, жоғарыда 

тұрған органдар басқа басшылық және нормативтік құжаттарын; ЖОО қаржы-

шаруашылық қызметін, ЖОО бухгалтерлік есепті ұйымдастыру бойынша ережелер мен 

нұсқаулықтарды; ақшалақ қаржыны, тауардық-материалдық құндылықтарды, есептеулер 

мен төлемақы міндеттемелерін инвентаризациялау өткізу ережелерін; тексерулер мен 

құжаттамалық ревизиялар өткізу ережелерін; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, 

өндірістік санитария және өртке қарсы ережелер мен нормаларды, сондай-ақ, 

университеттің Жарғысын және ішкі еңбек тәртібі Ережелерін басшылыққа алады. 

Университеттің қаржы-шаруашылық қызметі, инвентаризация, есеп және есептілік 

сұрақтары бойынша өзінің қызметінде педагогикалық, әкімшілік, оқу-жанама және қызмет 

ету қызметкерлерімен өзара әрекет етеді. 

Бөлім қызметкерлері салық және қаржылық заңнаманың, бухгалтерлік есеп және 
салық саясатын жақсы білетін білікті мамандар. Бухгалтерлік есепті сапалы жүргізу және 

бухгалтердің кәсіптілігі – ұйым табысты қызметінің маңызды құрамы болып табылады. 

 

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

Отдел бухгалтерии был организован одновременно с созданием ВУЗа в 1953 году. 

Первым главным бухгалтером была назначена Каргина Екатерина Сергеевна, затем на этой 

должности проработали в разное время Кожаева Нина Евгеньевна, Погодина Таисия 

Матвеевна, Беспалова Марина Григорьевна, Акбарова Нясып Токашевна, Турсинканбетова 

Еркежан Саятовна. В 2017 году финансово-экономический Департамент путем разделения 

реорганизован в отдел бухгалтерского учета и отчетности; отдел планирования и 

экономического анализа. В настоящее время отделом бухгалтерского учет и отчетности 

руководит Кыдырбаев Азат Манарбекович. Заместитель начальника отдела Рахимова Баян 

Балташевна. В расчетной группе работают Сырбаева Гульсым Ахметгалиевна, Болесов 

Ержан Ерсингазинович, Турсумхамбетова Айдана Мараткызы, Карибаева Айнур 
Муратовна. В составе материальной группы трудятся Калиев Нуржан Нурлыханович, 

Райханова Кымбат Саматовна. 

  Бухгалтерия - осуществляет организацию бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, по автоматизированной системе 1С Предприятие. Производит контроль по 

целевому расходованию денежных средств. В своей работе бухгалтера руководствуется 

Конституцией Республики Казахстан; бюджетным кодексом, законом «О государственных 

закупках» и другими законами РК, постановлениями и решениями Правительства 

Республики Казахстан по вопросам образования и бухгалтерского учета; постановлениями, 

распоряжениями, приказами, другими руководящими и нормативными документами 

вышестоящих органов, финансовых и контрольно-ревизионных органов по вопросам 

организации бухгалтерского учета и составления отчетности, а также финансово-

хозяйственной деятельности вуза; положениями и инструкциями по организации 

бухгалтерского учета в вузе; правилами проведения инвентаризаций денежных средств, 

Бухгалтерлік есеп және есптілік бөлімінің ұжымы 
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Мемлекеттік сатып алулар бөлімінің 
бастығы–Рахметжанова Ж.А. 

товарно-материальных ценностей, расчетов и платежных обязательств; правилами 

проведения проверок и документальных ревизий; правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также 

Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка университета. 

Взаимодействует в процессе своей деятельности с педагогическим, 

административным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности университета, инвентаризации, учета и 

отчетности. 
Сотрудники отдела являются квалифицированными специалистами, которые знают 

все тонкости налогового и финансового законодательства, бухгалтерского учета и 

налоговой политики. Качественное ведение бухгалтерского учета и профессионализм 

бухгалтера-важная составляющая успешной деятельности организаций. 

 

ACCOUNTING OFFICE 

Accounting was established in 1953. Ekaterina Sergeevna Kargina was the first chief 

accountant. Then, following persons were appointed to the position of the chief accountant: Nina 

Evgenyevna Kozhayeva, Taisiya Matveevna Pogodina, Marina Grigoryevna Bespalova, Nyasyp 

Tokashevna Akbarova and Yerkezhan Sayatovna Tursinkanbetova. In 2017, Financial and 

Economic Department was reorganized into the Accounting Office. Today, Azat Manarbekovich 

Kydyrbayev is the Head of Accounting Office. Deputy Head of the Office is Kymbat Samatovna 

Rakhmanova. Calculating group includes following persons: Gylsym Akhmetgaliyevna 

Syrbayeva, Erzhan Ersingazinovich Bolesov, Aidana Maratkyzy Tursumkhambetova and Ainur 

Muratovna Karibayeva. Material groups consists of two persons: Nurzhan Nurlykhanovich 
Kaliyev and Bayan Baltashevna Rakhimova. 

Accounting Office maintains accounting records through 1S Enterprise automated system 

and controls spending funds as per their intended purpose. In their operation, accountants follow 

the Constitution of the Republic of Kazakhstan, budgetary code, law “On state purchases” and 

other accounting laws, regulations, decisions, orders, normative legal acts by the Government of 

the Republic of Kazakhstan and other higher bodies, financial and internal control bodies, 

regulating matters of organization of accounting process and preparation of reporting. 

Accounting Office, in its operations, works with pedagogical, administrative, educational -

support and attending personnel regarding financial and economic activity of the university, 

stock-taking, accounting and reporting. 

Staff of the department consists of highly qualified specialists, who are well-versed in tax 

and financial legislation, accounting and tax policy. Qualitative accounting and professionalism 

of an accountant is essential component of successful activity of organization. 

 

МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУЛАР БӨЛІМІ 

Мемлекеттік сатып алулар бөлімі университеттің 

құрылымдық бөлімі болып табылады. Бөлім өз 

жұмысында экономикалық және ұйымдастыру жұмыстары 

бойынша проректорға бағынады. 

  Бөлімнің негізгі мақсаты тауарларды, жұмыстарды 

және қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру 

мен жүзеге асыру болып табылады. Тиімді жоспарлауды, 

универсиеттің үздіксіз қызметін, мемлекеттік сатып 

алудың құқықтық реттеу принциптерін сақтай отырып, 

мемлекеттік сатып алуға арналған қаржының оңтайлы 

және тиімді қолданылуын қамтамасыз ету. 
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Мемлекеттік сатып алулар бөлімінің 
қызметкерлері 

Бөлімнің міндеті университеттің барлық 

бөлімшелерінің қалыпты қызмет жасауы мен ҚР 

заңнамасына сәйкес сапалы оқыту үшін тауарлармен, 

жұмыстармен және қызметтермен қамтамасыз ету болып 

табылады. Ол үшін бөлім келесі қызметтерді атқарады: 

бекітілген дамыту жоспраы негізінде мемлекеттік сатып 

алудың жылдық жоспарын өңдеу және бекіту, сондай-ақ, 

жоспарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу; мемлекеттік 

сатып алу веб-порталында тауарларға, жұмыстарға және 

қызметтерге конкурс өткізу, бір көзден тәсілімен және баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен 

мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру; мемлекеттік сатып алу шарттар бойынша Өнім 

берушілердің міндеттемелерін орындауына бақылау; Қазақтан Республикасы мемлекеттік 

сатып алу туралы заңнамасын сақталуына бақылау жүргізу. 

Бөлім құрамына басшы, мамандар және мемлекеттік сатып алу бойынша заңгер 

кіреді. Бөлімді Рахметжанова Жанар Амангелдіқызы басқарады. Мамандар Алиев Мақсат 
Сейілбекұлы, Амангелдин Әмір Айбекұлы, мемлекеттік сатып алу бойынша заңгер 

Қалиева Бинұр Нұрбекқызы. 

 

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

Отдел государственных закупок является структурным подразделением 

университета. Отдел в своей работе подчиняется проректору по экономической и 

организационной работе. 

Основной целью отдела государственных закупок является организация и 

осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг. Обеспечение 

эффективности планирования, бесперебойной деятельности университета и оптимальное и 

эффективное расходование денег, используемых для государственных закупок с 

соблюдением принципов правового регулирования государственных закупок. 

Задачей отдела является обеспечение товарами, работами, услугами все подразделения 

университета в целях функционирования деятельности и качественного обучения в 
соответствии с действующим законодательством РК. Для этого отдел государственных 

закупок выполняет следующие функции: разработку и утверждение годового плана 

государственных закупок, а также внесение изменений и дополнений в план на основании 

утвержденного плана развития; осуществление государственных закупок товаров, работ и 

услуг путем проведения конкурсов, закупок из одного источника и закупок способом 

запроса ценовых предложений на веб-портале государственных закупок; контроль за 

исполнением поставщиками обязательств по договорам по государственным закупкам; 

осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о 

государственных закупках. 

В состав отдела входят начальник, специалисты и юрист по государственным 

закупкам. Отделом руководит Рахметжанова Жанар Амангельдиновна. Специалисты 

Алиев Максат Сейлбекович, Амангелдин Әмір Айбекұлы, юрист по государственным 

закупкам Калиева Бинур Нурбековна. 

 

STATE PROCUREMENTS OFFICE 

State Procurements Office is the structural unit of the university. The office is 

subordinated to the Vice-rector for economic and organizational work. 

The primary objective of the office is to procure goods, works and services, provide 

effective budget planning, which is used for state procurements, in compliance with principles of 

statutory regulation of state procurements. 
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One of the main objectives of the office is to provide all structural units of the university 

with goods, works and services in order to provide university’s full functioning and quality 

education in accordance with active legislation of the Republic of Kazakhstan. For these 

purposes, State procurements office performs following functions: designing and approving state 

procurements annual plan, as well as making amendments in this plan based on the approved 

development plan; making state procurement of goods, works and services by holding 

competitive tenders, single source and request for quotation procurements through the website of 

state procurements; supervising the discharge of state procurement contracts by suppliers; 
monitoring of compliance with state procurement laws of the Republic of Kazakhstan. 

There are 4 employees at State procurement office: Head of the Office - Zhanar 

Amangeldinovna Rakhmetzhanova, specialists Maksat Seilbekovich Aliyev and Amir Aibekuly 

Amangeldin, and legal expert Binur Nurbekovna Kaliyeva. 

  

ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ БӨЛІМІ 

 Жоспарлау және 

экономикалық талдау бөлімі 

2017 жылдың қыркүйегінде, 

«Семей қ. мемлекеттік 

медицина университеті» ШЖҚ 

РМК жаңа ұйымдастыру 

құрылымын бекітуге 

байланысты 04.09.2017 жылы 

құрылды. Дербес құрылымдық 

бөлімше ретінде университеттің 

қаржы-экономикалық 

департаментін бөлу жолымен 

құрылды. Бөлім негізгі міндеттері болып табылады:университеттің және оның 

филиалдарының қаржы және экономикалық қызметін ұйымдастыру; қаржылық және 

экономикалық көрсеткіштерді талдау негізінде университеттің негізгі стратегиялық 

бағыттары мен дамуын қалыптастыру; қаржы-шаруашылық қызметтің оңтайлы 

нәтижелеріне жетуге бағытталған экономикалық жоспарлау бойынша жұмыс, үлкен 

экономикалық тиімділікке жету мақсатында резервтерді анықтау және пайдалану. 

Бөлім құрылған сәттен баста бөлім бастығы болып Искакова Бибигуль Жакеновна 

тағайындалды, осы уақытта бөлімді Алимханов Нурахмед Серик-Болович басқарады. 
Жоспарлау және экономикалық талдау бөлімінде экономистер Кудайбергенова Саулеш 

Газизовна, Айтказина Сандугаш Куанышбековна, Амангелдин Әділ Айбекұлы қызмет 

етеді. Бөлімнің барлық қызметкерлерінде жоғары кәсіби білімі бар, біліктілікті арттыру 

курстарында оқудан өтеді.  

 

ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

  Отдел планирования и экономического анализа образовался с сентября 2017 года, в 

связи с утверждением новой организационной структуры РГП на ПХВ «Государственный 

медицинский университет г. Семей» от 04.09.2017 года. Отдел, как самостоятельное 

структурное подразделение, образовался путем разделения финансово-экономического 

департамента университета. Основными задачами отдела являются: организация 

финансовой и экономической деятельности университета и его филиалов; формирование 

основных стратегических направлений и развития университета на основе анализа 

финансовых и экономических показателей; работа по экономическому планированию, 
направленному на достижение оптимальных результатов финансово-хозяйственной 

Жоспарлау және экономикалық 

талдау бөлім басшысының м.а. 

– Алимханов Н.С. 

Жоспарлау және экономикалық талдау бөлім 

қызметкерлері 
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деятельности, выявление и использование резервов с целью достижения наибольшей 

экономической эффективности.  

С момента образования отдела начальником была назначена Искакова Бибигуль 

Жакеновна, в настоящее время отдел возглавляет Алимханов Нурахмед Серик-Болович. В 

отделе планирования и экономического анализа работают экономисты Кудайбергенова 

Саулеш Газизовна, Айтказина Сандугаш Куанышбековна, Амангелдин Әділ Айбекұлы. 

Все сотрудники отдела имеют высшее профессиональное образование, проходят обучение 

на курсах повышения квалификации.  
 

OFFICE OF PLANNING AND ECONOMIC ANALYSIS  

  Office of planning and economic analysis was established in September 2017 due to 

approval of new organizational structure of the university. OPEA, as independent structural unit, 

was formed by dividing financial-economic department of the university. The primary goals of 

OPEA are: organization of financial and economic activity of the university and its branches, 

formation of the main strategic and development directions of the university based on the analysis 

of financial and economic indicators, economic planning aimed at reaching optimal results of 

financial and economic activity, as well as use of financial reserves in order to achieve the most 

economic efficiency.  

Bibigul Zhakenovna Iskakova was he first head of OPEA. Today, Nurakhmed Serik-

Bolovich Alimkhanov is the Head of OPEA. Economists Saulesh Gazizovna Kudaibergenova, 

Sandugash Kuanyshbekovna Aitkazina and Adil Aibekuly Amangeldin work at the OPEA under 

the guidance of N. Alimkhanov. All employees of OPEA have higher professional education and 

annually receive advanced training courses.  
 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ БӨЛІМІ 

ҚР ДСМ «Семей қаласының мемлекеттік медицина 

университеті» ШЖҚ РМК (бұдан әрі – Университет) 

құқықтық қамсыздандыру бөлімі болып 01.11.2016 №106 –

Л Бұйрыққа сәйкес қайта аталды. 

Құқықтық қамсыздандыру бөлімі қызметтері: сотта, 

сол сияқты басқа органдарда, ұйымдарда және кез келген 

жеке меншік формалары мекемелерінде құқықтық 

сұрақтарды қарастыру кезінде Университеттің мүдделерін 

бекітілген тәртіпте білдіру; тұрақталған тәртіпте Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасын қолдану 

бөлігінде құрылымдық бөлімдерге (бөлімдер, кафедралар) кеңес беру; құқықтық сипаттағы 

ұсыныстарды әдістеу және Университет басшылығының қарастыруына оларды енгізу; 
басшылыққа қол қоюға ұсынылатын бұйрық жобаларын,нұсқаулықтар, қаулылар, өкімдер 

және басқа құқықтық сипаттағы құжаттарды заңнама 

талаптарына сәйкестігін тексеру және оларға қол қою; 

шаруашылық қарым –қатынастарды реттейтін келісім 

шарттарды және номативтік актілерді әдістеуге қатысу 

және әдістеу; келісім шартты ұйымдастыру бойынша 

консультативтік көмек көрсету, азаматтық- құқықтық және 

еңбек келісім шарттарын уақытылы тиісті бекітуді 

қамтамасыз етуге шаралар қабылдау, келісім шарт 

міндеттемелерін орындауға есептілік, келісім шарттар 

бойынша орындамаған немесе тиісті орындамаған кезде 

ықпал ететін заңды шаралар қолдану; талап арыз жұмысында консультативтік 

басшылықты жүргізу, талап арыздарды ұсыну мен қарастыру бойынша жұмыс жағдайын 

Құқықтық қамсыздандыру бөлім 

қызметкерлері 

Құқықтық қамсыздандыру бөлімінің 

бастығы – Еникеева Д.Б. 
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талдау, Университеттің қызметіндегі жетіспеушіліктерді, талап арыздарды және 

азаматтық-құқықтық немесе әкімшілік дауларды қарастыру кезінде анықталғандарды жою 

бойынша ұсыныстарды әдістеу және осы ұсыныстарды басшылыққа ұсыну; қаржылық 

және еңбек тәртібін нығайту бойынша іс-шараларды әдістеуге және жүргізуге қатысу; 

ұрлау, пайдакүнемдікпен қиянат жасау, жетіспеушілктер және басқа құқықбұзушылықтар 

туралы оларды тергеу, сот органдарына жіберу үшін тиісті құырылымдық бөлімдермен 

(бухгалтериямен, бақылау-өткізу тәртібі қызметімен, инженерлік топпен және 

басқаларымен) дайындалған материалдарды заңды рәсімдеу; университетке келтірілген 
материалды зиянның орнын толтыру бойынша жұмыста бухгалтерияға құқықтық көмек 

көрсету, моралдық зиян келтірудің орнын толтыру бойынша Университет қызметкерлеріне 

міндеттерін жүктеу кезінде заңмен қарастырылған кепілдіктерді сақтауды қамтамасыз ету. 

Құқықтық қамсыздандыру бөлімі құрамына кіреді: бөлім бастығы – Еникеева 

Диляра Булатбековна; бөлім заңгері – Садиярұлы Ильяс; бөлім заңгері (құжат-визалық 

жұмыс бойынша) – Бейсенов Бибарыс Бейбітұлы. 

 

ОТДЕЛ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Отдел правового обеспечения Государственного медицинского университета был 

переименован согласно Приказу №106-Л от 01.11.2016 года. 

В функции отдела правового обеспечения входит представление в установленном 

порядке интересов Университета в суде, а также в других органах, организациях и 

учреждениях любых форм собственности при рассмотрении правовых вопросов; 

консультирование структурных подразделений (отделы, кафедры) в части применения 

действующего законодательства Республики Казахстан в установленном порядке; 
разработка предложений правового характера и внесение их на рассмотрение руководству 

Университета; разработка и участие в разработке договоров и нормативных актов, 

регулирующих хозяйственные отношения и т.д. 

В состав отдела правового обеспечения входят: начальник отдела – Еникеева Диляра 

Булатбековна, юрист отдела – Садиярұлы Ильяс, юрист (по паспортно-визовой работе) 

отдела – Бейсенов Бибарыс Бейтітұлы. 

 

LEGAL OFFICE 

The Legal Office of Semey State Medical University was renamed upon the order #106-Л 

dated 01.11.2016. 

The functions of the Legal Office are following: representing the university in the court 

and other institutions when considering legal issues; providing legal consultations to offices and 

departments of the university; drafting legal proposes for the management of the university; 

Checking law compliance of orders, instructions, regulations and decrees submitted to the 
management for signature; producing contracts and other documents; providing consultative 

assistance, taking measures for timely and adequate conclusion of civil-law and employment 

contracts, contract management, etc. Legal Office is responsible for the legal work at the 

university, defense of rights and legitimate interests of the university.  

Following persons work at the Legal Office: Dilyara Bulatbekovna Enikeyeva – Head of 

the Office, sadiyearuly Ilyas – legal worker, Bibarys Beitytuly Beisenov – passport and visa 

specialist. 

 

ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БӨЛІМІ 
1988 жылдың қазанында академияда есептеу техникасы және ОТҚ зертханасы 

ашылды. Ол кішкене бөлмеде орналасқан болатын, компьютерлердің аз санымен 

жабдықталды, штат 6 қызметкерден тұрды.  
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1997 жылы ОТҚ ақпараттық-есептеу және редакциялық-баспа орталығы болып 

қайта аталды (АЕО), ол үш бөлімнен тұрды (тестілеу, ОТҚ және редакциялық-баспа 

бөлімдері). АЕО компьютерлік алаңы «Pentium» компьютер классынан құрылды, 

компьютерлік класстар жабдықталды, кіші баспахана жұмыс істей бастады. Қызметкерлер 

штаты көбейді, 10 адамға жетті. 2007 жылы АЕО Ақпараттық технологиялар Орталығы 

(АТО) болып қайта аталды 2017 жылы қыркүйекте Ақпараттық технологиялар Орталығы 

екі бөлімге бөлінді, ол ақпараттық технологиялар бөлімі (АТБ) және техникалық және 

сервистік қызмет көрсету бөлімі (ТжСҚКБ). 2018 жылдың ақпанында екі бөлім бір бөлімге 
біріктірілді – Цифрлық технологиялар бөлімі. 

Осы уақытта бөлім бастығы болып – Тлебалдин Н.Б., инженер-программистер –

Белокопытов И.Ю., Мусин Е.М., Мұхтарғалиев Р.А., Барышев Р.В., инженер-техниктер – 

Ташетов М.М., Клышбеков Т.Ж.,Кривобоков Д.И., КМА инженер техник – Несипаев А.О., 

операторлар – Сейтканова А.С., Акимова Е.В., және корректор – Сапаргалиева Э.Ф. 

Басшылар әр жылдары: Е.Г. Айманов – 1988-1997 жж., Ж.К. Дихамбеков – 1997-

2004 жж., А.Е. Горбатенко – 2004-2007 жж., Н.К. Хасенов – 2007-2017 жж., И.Ю. 

Белокопытов – 09.2017-02.2018 жж., Н.Б. Тлебалдин 2017 жылдың қыркүйегінен және осы 

уақытқа дейін.  

Сессия және аралық бақылау өткізу кезінде компьютерлік класстарға қызмет 

көрсету компьютерлік техникаға жөндеу – алдын алу жұмыстарын өткізу цифрлық 

технологиялар бөлімі күнделікті қызметі болып табылады. 

Университеттің серверлерін және ұжымдық желілерін қолдау, университеттің Web –

сайтын тексеру, университет бөлімдері үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әдістеу. ЦТБ 

редакциялық-баспа бөлімі баспа қызметімен айналысады: «Ғылым және денсаулық сақтау» 
журналы, халықаралық, ғылыми-практикалық конференциялар, жас ғалымдар және 

студенттік конференциялар жинақтары басылымы.  

 Дәрігерлер мен студенттер үшін оқу-әдістемелік жанама құралдарын шығаруды 

жүргізеді, дәрігерлер мен студенттер үшін әдістемелік құралдар, монографиялар 

шығарылады. Бүгінгі күні Семей қ. ММУ Интернет жахандық жүйесіне қолжетімділік 

лимитсіз трафик бойынша 140 Мбит/сек жылдамдықта «КазахТелеком» АҚ оптоволокно 

арқылы ұйымдастырылған. Студенттер мен ПОҚ үшін қосымша Интернетке (Wi-Fi 

Internet) сымсыз қолжетімділік ұйымдастырылған. Университет порталын 

модернизациялау және «Сириус» оқу процессін басқару Автоматтандырылған ақпараттық 

жүйесін енгізу бойынша 3 кезең аяқталды. Қауіпсіздікті мен террорситік актілерге қарсы 

әрекетті қамтамасыз ету мақсатында қолжетімділікті бақылауды басқару жүйесі енгізілген. 

2014 жылы Семей қ. ММУ УГ СКС құру бойынша жұмыстар аяқталды. Бірыңғай локалды 

желіге қашықтықтағы кафедраларды біріктіру бойынша жұмыстар жалғасуда. Өскемен 

қаласындаға филиалда интернет желісіне қолжетімділікпен локалды желі құрылған. 
 

ОТДЕЛ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В октябре 1988 года в академии была открыта лаборатория вычислительной техники 

и ТСО. Она размещалась в маленьком помещении, была оснащена небольшим 

количеством компьютеров, а штат состоял из 6 сотрудников.  

В 1997 году отдел ТСО был преобразован в информационно-вычислительный и 

редакционно-издательский центр (ИВЦ), который состоял из трех отделов (отделы 

тестирования, ТСО и редакционно-издательский). Компьютерный парк ИВЦ состоял из 

компьютеров класса «Pentium», были оборудованы компьютерные классы, начала работать 

малая типография. Увеличился штат сотрудников, достигнув 10 человек. 

В 2007 году ИВЦ вновь был преименован в Центр информационных технологий 

(ЦИТ). В сентябре 2017 г. Центр информационных технологий был расформирован на два 

отдела, в отдел информационных технологий (ОИТ) и отдел технического и сервисного 
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обслуживания (ОТиСО). В феврале 2018 г. два отдела были объединены в один отдел –

Отдел цифровых технологий. 

В настоящее время отдел представлен начальником – Тлебалдин Н.Б.; инженер-

программистами – Белокопытов И.Ю., Мусин Е.М., Мұхтарғалиев Р.А., Барышев Р.В.; 

инженер-техниками – Ташетов М.М., Клышбеков Т.Ж., Кривобоков Д.И.; инженером 

техником КМА – Несипаев А.О.; операторами – Сейтканова А.С., Акимова Е.В., и 

корректором – Сапаргалиевой Э.Ф. 

Начальники: Е.Г. Айманов 1988-1997 гг., Ж.К. Дихамбеков – 1997-2004 гг., А.Е. 
Горбатенко – 2004-2007 гг., Н.К. Хасенов – 2007-2017 гг., И.Ю. Белокопытов – 09.2017-

02.2018 гг., Н.Б. Тлебалдин с сентября 2017 г. по настоящее время. 

Ежедневной деятельностью отдела цифровых технологий является выполнение 

ремонтно - профилактических работ компьютерной техники, обслуживание компьютерных 

классов во время проведения сессии и рубежных контролев. Поддержка серверов и 

корпоративной сети университета, сопровождение Web-сайта университета, разработка 

программного обеспечения для структур университета. Редакционно- издательский отдел 

ОЦТ занимается издательской деятельностью (издает журнал «Наука и здравоохранение», 

сборники международных, научно-практических конференций, конференций молодых 

ученых и студенческих конференций. Осуществляется выпуск вспомогательного учебно - 

методические пособия для врачей и студентов, издаются методические пособия для  врачей 

и студентов, монографии). На сегодняшний день доступ к глобальной сети Интернет в 

ГМУ г. Семей организован посредством оптоволокона АО «КазахТелеком» на скорости 

140 Мбит/ сек по безлимитному трафику. Дополнительно для студентов и ППС 

организован беспроводной доступ в Интернет (Wi-Fi Internet). Завершено 3 этапа по 
модернизации портала Университета и внедрению Автоматизированной информационной 

системы управления учебным процессом «Сириус». В целях обеспечения безопасности и 

противодействия террористическим актам, внедрена система управления контролем 

доступа. В 2014 году завершены работы по созданию СКС В УГ ГМУ г.Семей. 

Продолжаются работы по объединению удаленных кафедр в единую локальную сеть. 

Построена локальная сеть с доступом к сети интернет в филиале г. Усть-Каменогорск. 

 

IT OFFICE 

Laboratory of computing techniques and TSE was established in 1988. It was located in a 

small room with a small number of computers and there were 6 employees. 

In 1997, it was reorganized into the Information-computing and printing-publication center 

(ICC) which consisted of three offices (testing, TSE and printing and publication). It was 

equipped with Pentium computers. Small typography started to operate and there were 10 

employees. 
ICC was newly reorganized into the Center for information techniques (CIT) in 2007.  

In September 2017, CIT was divided into the two offices (Information techniques office 

and Service and support office). 

In February 2018, two offices were combined into the one IT office. 

Today, following persons work at IT office: Head of the office N.B. Tlebaldin, 

programming engineers I.Y. Belokopytov, E.M. Musin and R.A. Mukhtargaliyev and R.V. 

Baryshev, engineering technicians M.M. Tashetov, T.Z. Klyshbekov, D.I. Krivobokov and A.O. 

Nesipayeva, operators A.S. Seitkanova and Akimova, and copy editor E.F. Sapargaliyeva. 

In different periods, following persons were the heads of IT office: E.G. Aimanov (1988-1997), 

Z.K. Dikhambekov (1997-2004), A.E. Gorbatenko (2004-2007), N.K. Khasenov (2007-2017), 

I.Y. Belokopytov (09.2017-02.2018). N.B. Tlebaldin has been working as the Head of IT office 

since September 2017. 
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Responsibilities of IT office staff: computer maintenance and repair activities, IT rooms 

services during examination periods, corporate network and server support, website support, 

development of software for university’s structural units. 

Editorial and Publishing unit of IT office carries out publishing activity (publish the 

journal “Science and Healthcare”, books of international, scientific-practical and student 

conferences, study guides for students and doctors, monographs, etc.). 

Today, the unlimited Internet connection is provided by JSC KazakhTelecom (140 m/s, 

optical fiber). In addition, Wi-Fi is available for students and faculty. Access control system was 
introduced for safety and anti-terrorism purposes. In 2014, all removed departments and offices 

of university’s hospital were combined into one local network. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯЛЫҚ ТЕХНИКА-ШАРУАШЫЛЫҚ БӨЛІМ 

Университеттің эксплуатациялық техника-шаруашылық бөлімі 1952 жылы құрылды. 

Әр жылдарда бөлімді В. Ракк, Д.О. Рахманкулов, Б.Б. Браун, А.М. Берекенов, М.С. Бекбаев 

басқарды. Қазіргі кезде эксплуатациялық-техника бөлімінің бастығы М. Қожабергенов. 

Эксплуатациялық техника-шаруашылық бөлімінде төмендегідей қызметкерлер 

жұмыс атқарады: К.О. Айманова – бас ғимараттағы шаруашылық бөлім меңгерушісі, 

университеттің студенттік көркемөнерпаздар үйірмесінің жетекшісі, Клара Оспанқызының 

басшылығымен студенттік көркемөнерпаздар ұжымы 20 жыл бойы облыстық және 

қалалық байқауларда Гран-при және бірінші орындарға иеленіп отырды. Ж.А. Селеубаев – 

инженер, К.Н. Жумагалиев – котельныйдың меңгерушісі, Т. Корсаков – бас электрик, Т. 

Чукажанов – виварий маманы, Ж.Е. Кылышбаев - №1 жатақхана коменданты, Г.Н. 

Байтемирова – №3 жатақхана коменданты, А.А. Конакбаева – №7 жатақхана коменданты, 

Е.Т. Алжанов – тұрақ меңгерушісі міндетін атқарушы, Т.А. Түсіпбеков – жүргізуші, Д. 

Ахметов, Ш. Токаранов, К.К. Алпысбаев, Д.Т. Карасаев, А.В. Бойко – кешен бөлімінің 

жұмысшылары, Е.Р. Толембесов – тұрақ кезекшісі, Н.В. Коробченко, М. Сабырова, А.Ж. 

Кокежанова, Н.Т. Самарханова, Е.В. Орлова, Б.С. Макыжанова, Ш.К. Жарасбаева, Т.В. 

Ларионова, Г.А. Бейш, Н.Ж. Мустафина, Н.К. Кокежанова, А.Ж. Калдыкенова, Н.А. 

Беккер, Б.Х. Боранбаева, Э.С. Макыжанова, А.Т. Булакбаева, Г.Б. Смагулова, Г.З. Ибраева, 
М.Б. Рахимбаева, А.Б. Бейбіт, Г.С. Жуанышова – бас ғимараттың тазалықшылары. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 Эксплуатационно-технический отдел университета основан в 1952 году. В разные 

годы руководителями отдела были В. Ракк, Д.О. Рахманкулов, Б.Б. Браун, А.М. Берекенов, 

Эксплуатациялық техника шаруашылық бөлім ұжымы Бас ғимараттағы шаруашылық бөлім 

меңгерушісі – Айманова К.О. 
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М.С. Бекбаев, К. Асылбеков. В настоящее время начальник эксплуатационно-технического 

отдела М. Кожабергенов. 

 В отделе работают: К.О. Айманова – заведующая хозяйственным отделом главного 

корпуса, руководитель художественной самодеятельности университета. Под 

руководством Клары Оспановны студенческий коллектив художественной 

самодеятельности на протяжении 20 лет занимал Гран-при и первые места на смотрах 

области и города. Ж.А. Селеубаев – инженер, К.Н. Жумагалиев – заведующий котельной, 

Т. Корсаков – старший электрик, Т. Жукажанов – специалист вивария,  Ж.Е. Клышбаева – 
комендант общежития №1, Г.Н. Байтемирова – комендант общежития № 3, А.А. 

Конакбаева – комендант общежития № 7, Алжанов Е.Т. – исполняющий обязанности 

заведующего гаражом, Т.А. Тусупбеков – водитель, Д. Ахметов, Ш. Токкаранов, Д.Т. 

Карасаев, А.В. Бойко – рабочие по комплексному обслуживанию, Е.Р. Толембесов – 

дежурный гаража, Н.В. Коробченко, М.Ж. Сабырова, А.Ж. Кокежанова, Н.Т. Самарханова, 

Е.В. Орлова, Б.С. Макыжанова, Ш.К. Жарасбаева, Т.В. Ларионова, Г.А. Бейш, Н.Ж. 

Мустафина, Н.К. Кокежанова, А.Ж. Калдыкенова, Н.А. Беккер, Б.Х. Боранбаева, Э.С. 

Макыжанова, А.Т. Булакбаева, Г.Б. Смагулова, Г.З. Ибраева, М.Б. Рахимбаева, А.Б. Бейбіт, 

Г.С. Жуанышова – уборщицы главного корпуса. 

 

OPERATIONS ENGINEERING OFFICE 

 Operations Engineering Office was established in 1952. In different periods, V. Rakk, 

D.O. Rakhmankulov, B.B. Braun, A.M. Berekenov and M.S. Bekbayev were the heads of OEO. 

M. Kozhabergenov is the Head of Operations Engineering Office now. 

Following persons work at the OEO today: K.O. Aimanova – Head of general services 
department. Aimanova Klara Ospanovna was the head of the amateur art performers of the 

university. Under her supervision, the student performers have won Grand Prix and prizes in 

regional competitions. Z.A. Seleubayev – engineer, K.N. Zhumagaliyev – Head of the Boiler 

Station, T. Korsakov – chief electrician, T. Chukazhanov – specialist of vivarium, Z.E. 

Kylyshbayeva – supervisor of dormitory #1, G.N. Baitemirova – supervisor of dormitory #3, 

A.A. Konakbayeva – supervisor of dormitory #7, E.T. Alzhanov – acting head of the garage, T.A. 

Tusupbekov – driver, D. Akhmetov, S. Tokkaranov, D.T. Karasayev, A.V. Boiko – complete 

services workers, E.R. Tolembesov – garage attendant, N.V. Korobchenko, M. Sabyrova, A.Zh. 

Kokezhanova, N.T. Samarkhanova, E.V. Orlova, B.S. Makyzhanova, Sh.K. Zharasbayeva, T.V. 

Larionova, G.A. Beish, N.Zh. Mustaffina, N.K. Kokezhanova, A.Zh. Kaldykenova, N.A. Bekker, 

B.Kh. Boranbayeva, E.S. Makyzhanova, A.T. Bulakbayeva, G.B. Smagulova, G.Z. Ibrayeva, 

M.B. Rakhimbayeva, A.B. Beibit, G.S. Zhuanysheva – cleaning workers at the main building. 

 

АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ  

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БОЙЫНША ШТАБ 

Қазақстан 

Республикасында 

«Азаматтық 

қорғау туралы» 

Заңымен табиғи 

және техногендік 

сипаттағы 

төтенше 

жағдайлардың 

алдын алу мен және олардың салдарын жоюға бағытталған іс-шаралар өткізу, төтенше 

жағдайлар аумағында қалған тұрғындарға шұғыл медициналық және психологиялық көмек 

АҚ және ТЖ бойынша штаб бастығы – 

Турубаев М.Т. 
АҚ және ТЖ бойынша штаб ұжымы 
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көрсету, өртке қарсы және өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қарастырылған. 

Осындай іс-шараларды өткізу тиісті бөлімшелерге жүктелген, олар ұйымдарда 

қалыптастырылады және АҚ және ТЖ бойынша Штаб деп аталады. 

2017 жылы, ММУ ректоры Е.Т. Жүнісовтың бастамасымен Университет базасында 

қайтадан Азаматтық қорғаныс және Төтенше жағдайлар бойынша Штаб қайта құрылды, 

оның қызметі біршама уақытқа дейін тоқтатылған болатын. Университетте осы 

құрылымдық бөлімшенің қызмет етуі қажеттілігі техногендік апаттар мен авариялардың 

өсуімен, терроризмнің көрініс беруіне байланысты дүниежүзіндегі күрделі жағдай әкелді.  
АҚ және ТЖ бойынша Штабты штаб бастығы – Турубаев Мурат Тельманович 

басқарады, запастағы полиция подполковнигі, ол тікелей Университе ректорына 

бағынады, ал шұғылдыққа қатысты Семей қ. азаматтық қорғаныс бөлімі бастығына 

бағынады. АҚ және ТЖ бойынша Штабы құрылымына техника қауіпсіздігі және төтенше 

жағдайлар бойынша маманы кіреді - Еділбаев Нұрлан Қалиұлы. 

 Штаб орындайтын міндеттерге жатады – азаматтық қорғаныс саласындағы 

бірыңғай мемлекеттік саясат ты өткізуге қатысу, бейбіт және әскери уақытта олар 

шыққан жағдайда төтенше жағдайлардың алдын алу мен жою, табиғи және техногендік 

сипаттағы мүмкін болатын ТЖ-дан жұмыскерлер мен білімалушылар өмірі мен 

денсаулығын сақтау, сол сияқты өртті жою кезінде жоюдан және зақымданудан 

Университет мүлкін сақтау. 

Содан басқа, Штаб құрылымына еңбек қауіпсіздігі және қорғау бойынша инженер 

кіреді, оның міндетіне университеттің құрылымдық бөлімдерінде және кафедраларында 

еңбек қауіпсіздігі мен қорғау бойынша ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар өткізу және 

еңбек қауіпсіздігі және қорғау бойынша нормативтік құқықтық актілер талаптарын 
жұмыскерлерімен сақтауға еңбек қауіпсіздігі және қорғау бойынша ішкі бақылау жүргізу 

кіреді. 

 Штабтың қызметкерлерімен Университет нысандарының Антитеррорлық 

қауіпсіздігіне көңіл бөлінеді, ол осы уақытта өзекті сипатта. 

 Штаб тарапынан барлық іс-шараларды өткізу бойынша оңды жетістікке жету 

тікелей ЖОО барлық құрылымдық бөлімдерімен өзара әрекет етуге, ол Университеттің 

ұжымы мен басшылығы тарапынан үлкен қолдауға байланысты болады. 

 

ШТАБ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  

ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

В Республике Казахстан Законом «О гражданской защите» предусмотрено 

проведение мероприятий направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, оказание экстренной 

медицинской и психологической помощи населению, находящемуся в зоне чрезвычайной 
ситуации, обеспечение пожарной и промышленной безопасности. Проведение таких 

мероприятий возложены на соответствующие подразделения, которые формируются в 

организациях и называются Штаб по делам ГО и ЧС. 

В 2017 году, по инициативе ректора ГМУ Жунусова Е.Т., на базе Университета вновь 

был воссоздан Штаб по делам Гражданской обороны и Чрезвычайным ситуациям, 

деятелньость которого на некоторое время было приостановлено. Необходимость 

функционирования данного структурного подразделения в Университете подтолкнула 

непростая обстановка в мире связанная с увеличением техногенных аварий и катастроф, 

усиление террористических проявлений. 

Штаб по ЧС и ГО возглавляет начальник штаба – Турубаев Мурат Тельманович, 

подполковник полиции в запасе, который непосредственно подчиняется ректору 

Университета, а в оперативном отношении начальнику отдела гражданской защиты г. 

Семей. 
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В структуру штаба по ГО и ЧС также входит специалист по технике безопасности и 

чрезвычайным ситуациям – Едильбаев Нурлан Калиевич . 

Задачи, которые выполняет Штаб включает в себя - Участие в проведении единой 

государственной политики в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций при их возникновении в мирное и военное время, 

защиты жизни и здоровья работников и обучающихся от возможных ЧС природного и 

техногенного характера. 

Одним из основных направлений деятельности Штаба является обеспечение 
пожарной безопасности на объектах ГМУ, сохранение жизни и здоровья людей, а также 

сохранение имущества Университета от уничтожения и повреждения при ликвидации 

пожара. 

Кроме того, в структуру Штаба входит инженер по безопасности и охране труда в 

задачи которого входит проведение организационно-технических мероприятий по 

безопасности и охране труда в структурных подразделениях и кафедрах университета и 

осуществление внутреннего контроля по безопасности и охране труда, за соблюдением 

работниками требований нормативных правовых актов по безопасности и охране труда. 

Определенное внимание сотрудниками Штаба уделяется Антитеррористической 

безопасности объектов Университета, что в настоящее время носит актуальный характер. 

Положительный успех по проведению всех мероприятий со стороны Штаба 

напрямую зависит от взаимодействия со всеми структурными подразделениями ВУЗа, 

что имеет большую поддержку со стороны коллектива и руководства Университета. 

 

CIVIL DEFENSE AND EMERGENCY RESPONSE HEADQUARTERS 

 In 2017, by the initiative of the Rector Y.T. Zhunussov, Civil Defense and Emergency 

Response HQ was newly reestablished at Semey State Medical University. Reestablishment of 

this unit was caused by troubled situation in the world, connected with increased number of man-

made disasters and terrorist threats. 

Reserved police lieutenant colonel M.T. Turubayev is the Head of CDER HQ. He reports 

directly to the rector of the university. D.M. Kulikov is the safety engineer. 

Tasks: Participating in implementation of the government policy in the field of civil 

defense, prevention and liquidation of emergencies in the peace and military time, protec tion of 

life and health of students and employees, cultural values and environment; Planning and control 

over the readjustment from the peace to military time and measures on students and employees 

protection from man- and nature-caused emergencies; Ensuring the fire safety at the objects of 

SSMU, saving life of employees and students and property of the university; Conducting 

organizational and technical measure on labor safety and protection; Coordinating labor safety 

and protection work at structural units and departments, as well as controlling over the 
compliance with requirements of the labor safety and protection laws; Developing, introducing 

and effective functioning of the labor protection management system of the university. 
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