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ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

ШЫМКЕНТ КАМПУСЫ 

 

«Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру»  факультеті                                        

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің  

 №1 ХАТТАМАСЫ 

 

Шымкент қаласы                                                                                             01.09.2022 ж 

 

Қатысқандар: Комиссия төрағасы: 

 

1. Э. Алиева – магистр-аға оқытушы                            

 

Комиссия  мүшелері: 

 2.  П. Калменова - м.ғ.к., доцент 

 3.  Б.  Сахова - магистр аға  оқытушы 

 4.  Т.  Орманов -  б.ғ.к., аға оқытушы 

 5.  А. Дауреханов - м.ғ.д., доцент 

 6.  А. Оспанова - м.ғ.к, аға  оқытушы 

 7.  Ж. Атжан - оқытушы 

 8.  Т. Джавланов - оқытушы 

 9.  Н. Шапамбаева - м.ғ.к., доцент 

 10. С. Жаханова - аға оқытушы 

 11. Г. Калдыгозова - м.ғ.к, аға  оқытушы 

 12. Л. Жолымбекова - ОҮҰБ басшысы 

 13. Б.Остемиров - 5В130100 - Жалпы 7 курс интерні 

 14. А. Алихан – R014 Радиология 1 курс резиденті 

 15. М. Шалтаева – Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімінің әдіскері 

 

Шақырылғандар: 

 16. С.А.Туктибаева – PhD, факультет деканы 

 17. А.Т. Туғанбаева – Факультеттің академиялық комитет төрайымы 

 

 Қатыспағандар: жоқ 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

 

1. 2022-2023 оқу жылына факультеттегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның 

төрайымын(төрағасын), хатшысы мен құрамын талқылау және бекітуге ұсыну. 

2. 2022-2023 оқу жылына факультеттегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның 

жылдық жоспарын талқылап, бекітуге ұсыну. 

3. ББ мазмұны мен құрылымы МЖБС талаптарына сәйкестігін, ҚР БҒМ Реестрінде 

тіркелуін және мерзімді жаңартылуын,   2022-2023 оқу жылына ББ, НОЖ, т. б. оқу 

бағдарламаларының  бекітілуін қадағалау. 
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4. Аккредиттеу мерзімі аяқталған және аккредиттелмеген  4 ББ бағдарламалық 

аккредиттеу процестерін ұйымдастыру, өткізу. 

5. ББ бойынша бітіруші жұмыс жетекшілерінің біліктілік талаптарға сәйкестігін 

қадағалау. 

6. Профессор оқытушылар құрамының жүргізетін пән бойынша соңғы 5 жылдағы 

біліктілік көтеру нәтижелерін қадағалау . 

7. Қыркүйек айында жүргізілген іс шаралар нәтижелерін Комиссия мәжілісінде талдау 

 

1. Факультет деканы, PhD С.Туктибаева: 2022-2023 жаңа оқу жылдарыңызбен! Күн 

тәртібіндегі бірінші мәселе 2022-2023 оқу жылына факультеттегі сапаны қамтамасыз ету 

жөніндегі комиссияның төрайымын(төрағасын), хатшысы мен құрамын талқылау және 

бекітуге ұсынуға келер болсам. 2022-2023 оқу жылына факультеттегі сапаны қамтамасыз 

ету жөніндегі комиссияның төрағасы болып магистр аға оқытушы Алиева Эльнара 

Назимовна тағайындалады. Бұл кісінің Акушерлік-гинекология кафедрасындағы 

жұмысын, факультеттегі жұмысын бәріміз жақсы білеміз. Жоғары білікті маман екендігі 

де белгілі. Қанша уақыттан бері факультеттің комитет төрайымы ретінде қанша жұмыс 

атқарғандығын білеміз. Барлық қатысушылар бір ауыздан факультеттегі сапаны 

қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның төрағасын магистр аға оқытушы Алиева Эльнара 

Назимовнаны тағайындалғанын қолдап, дауыс берді. 2022-2023 оқу жылына факультеттегі 

сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның хатшысы ретінде Терапия кафедрасының 

оқытушысы Джаппаркулова Айгерим Бугенбаевна тағайындалды. Енді 2022-2023 оқу 

жылына факультеттегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның мүшелеріне келер 

болсақ: Профилактикалық медицина және стоматология  кафедрасының  оқытушысы 

Жаханова Света Нурсаатовна; Терапия  кафедрасының  магистр-оқытушысы Сахова 

Базаркул  Орынбасаровна; ЖДП  №1 кафедрасының  оқытушылары, м.ғ.к. Шапамбаев  

Насриддин Заитович; ЖДП  №2 кафедрасының  м.ғ.д., доцент Дауреханов Асатай 

Маметович; ОҮҰБ басшысы – Жолымбекова Лайла Даулетбековна; Травматология-

ортопедия  және  онкология  кафедрасының  меңгерушісі, м.ғ.к. Қалдыгозова  Ғалия 

Еркимбековна; Неврология,психиатрия,наркология кафедрасының оқытушысы Атжан  

Жансая Калыбекқызы; 7 курс, 5В130100 Жалпы  медицина интернатурасы білім беру 

бағдарламасының интерні Остемиров Бағдат Умирзақұлы ; R014-Радиология резидентура 

білім  беру бағдарламасының 1 курс резиденті Алихан Айдын Шаукатқызы; 

Университетіміздің білім  беру  бағдарламалары  және  әдістемелік  орталығы  әдіскері 

Шалтаева Меруертті ұсынамыз. Комиссия мүшелері келісетіндіктерін айтып, 

қолдайтындықтары айтылды. Қарсы келгендер және қалыс қалғандар болған жоқ. Шешім 

бірауыздан қабылданды.                                                   

Шешім: 

1. 2022-2023 оқу жылына факультеттегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның 

төрайымы, хатшысы мен құрамын бекіту үшін Академиялық комитет кеңесіне 

ұсынылсын.  

 

 

2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе 2022-2023 оқу жылына факультеттегі сапаны 

қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның жылдық жоспарын талқылап, бекітуге ұсыну 
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бойынша факультеттегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясының төрағасы 

магистр аға оқытушы Э. Алиева баяндады. Кестеде келтірілген жылдық жоспарды 

ұсынды. (1 Қосымшада көрсетілген).  2022-2023 оқу жылына факультеттегі сапаны 

қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның жылдық жоспарын мүшелер бір ауыздан қолдады 

және бекітуге ұсынды  

 

Шешім: 2022-2023 оқу жылына факультеттегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі 

комиссияның жылдық жоспары бекітуге Академиялық комитет кеңесіне ұсынылсын.  

 

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе ББ мазмұны мен құрылымы МЖБС талаптарына 

сәйкестігін, ҚР БҒМ Реестрінде тіркелуін және мерзімді жаңартылуын,   2022-2023 оқу 

жылына ББ, НОЖ, т. б. оқу бағдарламаларының  бекітілуін қадағалау бойынша тексеру 

жүргізілді. Тексеру нәтижесіне келер болсақ Шымкент медицина институты Жоғары 

медициналық білімінен кейінгі білім беру факультетінде 28 Білім беру бағдарламалары 

мен НОЖ, т.б. қаралды. Олар:   

 

№ 

ББ 

тобын

ың 

коды 

Білім беру 

бағдарламалар

ының 

топтарының 

атауы 

Білім беру 

бағдарлам

асының 

коды 

Білім беру 

бағдарламаларын

ың атауы 

Кафедраның  атауы  

1.  R030  Педиатрия 7R01101  Педиатрия Педиатрия  каф.мең, 

С.М.Тоқбергенова  

87021638850 

2.  R031 Неонатология 7R01125 Неонатология 

3.  R032 Акушерия және 

гинекология 

ересектердің,  

балалардың   

7R01102 Акушерия және 

гинекология 

ересектердің,  

балалардың   

Акушерлік  гинекология  

Каф.мең. 

Л.М.Бегимбекова  

87718860632 

 

4.  R036  Жалпы 

хирургия 

7R01103  Жалпы хирургия Хирургия  және 

анестезиология-

реанимация  

Каф.мең. У.А.Муканова 

87770980075 

5.  R027 Офтальмология 

ересектердің, 

балалардың 

7R01111 Офтальмология 

ересектердің, 

балалардың 

6.  R017 Анестезиология 

және 

реаниматология 

ересектердің,  

балалардың   

7R01112 Анестезиология 

және 

реаниматология 

ересектердің,  

балалардың   

7.  R020 Нейрохирургия 

ересектердің,  

балалардың   

7R01109 Нейрохирургия 

ересектердің,  

балалардың   

8.  
R023 

 Балалар 

хирургиясы 

17 

7R01118 

 Балалар 

хирургиясы 

http://talapker.ayu.edu.kz/wp-content/uploads/2020/08/03-zhh-ba%D2%93darlama.pdf
http://talapker.ayu.edu.kz/wp-content/uploads/2020/08/03-zhh-ba%D2%93darlama.pdf
http://talapker.ayu.edu.kz/wp-content/uploads/2020/08/03-zhh-ba%D2%93darlama.pdf
http://talapker.ayu.edu.kz/wp-content/uploads/2020/08/15-ba%D2%93darlama-rezid.bala-hirurgiyasy-t%D2%AFsuge-2020-2021.pdf
http://talapker.ayu.edu.kz/wp-content/uploads/2020/08/15-ba%D2%93darlama-rezid.bala-hirurgiyasy-t%D2%AFsuge-2020-2021.pdf
http://talapker.ayu.edu.kz/wp-content/uploads/2020/08/15-ba%D2%93darlama-rezid.bala-hirurgiyasy-t%D2%AFsuge-2020-2021.pdf
http://talapker.ayu.edu.kz/wp-content/uploads/2020/08/15-ba%D2%93darlama-rezid.bala-hirurgiyasy-t%D2%AFsuge-2020-2021.pdf
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9.  R037  Неврология  

ересектердің,  

балалардың   

7R01104  Неврология  

ересектердің,  

балалардың   

Неврология, психиатрия, 

наркология  

Г.Б.Абасова  

87017505008 10.  R040 Физикалық 

медицина және 

реабилитация 

ересектердің, 

балалардың 

7R01117 Физикалық 

медицина және 

реабилитация 

ересектердің, 

балалардың 

11.  R013 Психиатрия 

ересектердің, 

балалардың 

7R01113 Психиатрия 

ересектердің, 

балалардың 

12.  R039 Терапия 7R01105 Терапия Ішкі  аурулар Каф. мең. 

Б.Қ.Аманбаева 

87013352621 

13.  R001  Кардиология 

ересектердің,  

балалардың   

7R01107  Кардиология 

ересектердің,  

балалардың   

14.  R008 Эндокринология 

ересектердің,  

балалардың   

7R01108 Эндокринология 

ересектердің,  

балалардың   

15.  R003 Аллергология 

және 

иммунология 

ересектердің, 

балалардың 

7R01126 Аллергология және 

иммунология 

ересектердің, 

балалардың 

16.  R007 Пульмонология 

ересектердің,  

балалардың   

7R01127 Пульмонология 

ересектердің,  

балалардың   

17.  R004 Гастроэнтеролог

ия ересектердің, 

балалардың 

7R01110 Гастроэнтерология 

ересектердің, 

балалардың 

18.  R038  Отбасылық 

медицина 

7R01106  Отбасылық 

медицина 

Жалпы  дәрігерлік  

практика № 2  Каф.мең. 

А.М.Дауреханов 

87013333307 

19.  R050 Патологиялық 

анатомия 

7R01129 Патологиялық 

анатомия 

20.  R042 Клиникалық 

фармакология 

7R01116 Клиникалық 

фармакология 

21.  R025 Травматология-

ортопедия 

ересектердің, 

балалардың 

7R01120 Травматология-

ортопедия 

ересектердің, 

балалардың 

Арнайы  хирургиялық  

пәндер Каф.мең. 

Г.Е.Қалдыгөзова 

87470493690 

22.  R018 Кардиохирургия, 

ересектердің, 

балалардың 

7R01115 Кардиохирургия, 

ересектердің, 

балалардың 

23.  R026 Урология және 

андрология 

ересектердің, 

7R01121 Урология және 

андрология 

ересектердің, 
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балалардың балалардың 

24.  R028 Оториноларинго

логия 

ересектердің, 

балалардың 

7R01119 Оториноларинголо

гия ересектердің, 

балалардың 

25.  R024 Онкология 

ересектердің 

7R01124  Онкология 

ересектердің 

26.  R012 Дерматовенерол

огия 

ересектердің, 

балалардың 

7R01122 Дерматовенерологи

я ересектердің, 

балалардың 

Жұқпалы  аурулар  және  

фтизиатрия Каф. мең. 

Г.А.Утепбергенова  

87013820723 

27.  R011 Инфекциялық 

аурулар 

ересектердің, 

балалардың 

7R01123 Инфекциялық 

аурулар 

ересектердің, 

балалардың 

28.  R014 Радиология  7R01114 Радиология  Жалпы  дәрігерлік  

практика № 1  Каф. мең. 

К.Т.Кулаев 

87017451158 

 

Жаңа 2022-2023 оқу жылына келесі  2 ББ бағдарламалары әзірленуде: 

1. 7R01143  - R043  Терапиялық стоматология 

2.    7R01129- R029  Гематология  

 

Шешім: Факултетте іске асырылатын ББ мазмұны мен құрылымы МЖБС талаптарына 

және басқа да сыртқы және ішкі нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес, ҚР БҒМ 

Реестрінде 2022-2023 оқу жылына  26 ББ жаңартылды, 2022-2023 оқу жылына ББ, НОЖ, 

т. б. оқу бағдарламаларының бекітілген. 

 

4. Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясының төрағасы магистр аға 

оқытушы Э. Алиева төртінші мәселе бойынша факультетте жалпы 28 ББ бар, оның 4 ББ 

аккредиттеу мерзімі аяқталмауына байланысты бағдарламалық аккредиттеу процестері 

толық мерзімі аяқталғанға дейін ұзартылады. 2022-2023 оқу жылында аккредиттелуге 

(2022 жылы мамыр айында мерзімі аяқталуына байланысты) – 4 ББ ұсынылады.  

Шешім: 2022-2023 оқу жылында аккредиттелуі қажет ББ бойынша ұсыныстар 

дайындалсын. 

 

5. Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясының төрағасы магистр аға 

оқытушы Э. Алиева  күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша жургізілген 

мониторинг нәтижелерін баяндады: 2022-2023 оқу жылына ББ бойынша бітіруші 

жұмыс жетекшілерінің біліктілік талаптарға сәйкестігі «Білім беру қызметіне 

қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың 

тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығының 10 қосымшасы 74 (Б) 

тармағына сәйкес анықталды. Резидентура жетекшілеріне қойылатын талаптарға 
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кемінде үш жыл ғылыми-

 


