
1

WWW.KAZNMU.KZ                                                                             

77

ҚАЗҰМУ ДӘСТҮРЛЕРІ МЕН ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ
ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ КАЗНМУ 

OUR TRADITIONS AND VALUES

Мақтанышымыз мол! 
Нам есть чем гордиться!
We have so much to be proud of!

ҚАЗҰМУ ДӘСТҮРЛЕРІ МЕН ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ
ННОСТИ КАЗНМУ 

TIONS AND VALUES

©  WWW.KAZNMU.KZ 
2015 - 2016



2

                                                                                            WWW.KAZNMU.KZ

2

                                                                                            WWW.KAZNMU.KZ

7777



3

WWW.KAZNMU.KZ                                                                             WWW.KAZNMU.KZ                                                                             

77

ҚАЗҰМУ ДӘСТҮРЛЕРІ МЕН
 ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ

Біз мәңгі емеспіз, университет – мәңгі.
Және біздің университетіміздің дәстүрлері мәңгі.

Әрбір alma mater оқу орнының орындайтын ісі мәңгі.

  Шынайы құндылықтар дәстүрлерден басталады
ҚазҰМУ өз дәстүрлерімен қуатты

Мақтанышымыз мол!
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Ұзақ тарихқа ие әрбір оқу орнының өзіндік келбеті бар. Университеттің алға қарай жылжуына негіз 
болатын дәстүрлер Университет келбетінің маңызды бөлігі болып есептеледі және alma mater түлек-
терінің ілгері өрлеуі мен өркендеуін қамтамасыз етеді.
Қазақ Ұлттық медицина университетінің ғұмырында дәстүрлердің орны ерекше. Ол Университет 

қабырғасында өмірге жолдама алған жандардың армандарымен, құндылықтарымен және жан-дүниесімен 
сипатталады. 

Әрбір болашақ дәрігердің парызы – медицина дәстүрлерін сақтау және дамыту. 
ҚазҰМУ өнеге мен дәстүрлер арқасында болашаққа сенімді қарайды. 

Бірде, көне ағылшын университетін жоғары комиссия тексеріп келіп, ректорды жұмыс орнынан таппайды. 
Олар ректордың саябақта Шекспирді оқып отырғанын байқап, қатты таңданады. Сонда университетті кім 
басқарады? – деп сұрайды таңданған комиссия мүшелері. Университетті дәст�рлер бас�арады

�аза� �лтты� медицина университеті классикалы� университеттерді� басты дәст�рлерін 
негізге алып, �з дәст�рлерін дамытады.

Алыс�з                                                           
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I б�лім

ЖЫЛ САЙЫН�Ы Д�СТ�РЛІ 
ІС-ШАРАЛАР
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Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар          

О�И�АЛАР К�НТІЗБЕСІ

�а�тар а�пан наурыз сәуір мамыр маусым

Ұлттық мәдениеттер күні –халықтар достығының дәстүрі

Театр маусымы

Игі істер эстафетасы
«Жоғары медицина-

лық білім берудегі 
инновациялар»

халықаралық ғылы-
ми-практикалық 

конференция

Ғылым жөніндегі
халықаралық ғылы-

ми-практикалық 
конференция

Көктемгі бал

«Денсаулық сақтаудың 
таңдамалы мәселе-
лері» жазғы мектебі

«Университет клини-
касы: проблемала-
ры жәнеболашағы» 

халықаралық 
ғылыми-практикалық 

конференциясы 

Медициналық қызмет-
керлер күні – маусым-
ның үшінші жексенбісі

Қысқы мектеп
Ғылым күні

шілде тамыз �ырк�йек �азан �араша желто�сан

Бітіру кеші 
(оқу жылының 

аяқталуы) – 

AlmaMater-
мен қоштасу

Тамыз оқу-
лары – ЖОО 
басшылығы-

ның оқы-
тушылармен 

дәстүрлі 
кездесуі 

1 қыркүйек – 
Білім күні

(оқу жылы-
ның ашылуы)

Мұғалімдер 
күні

Күзгі
бал

Студенттік үкімет 
сайлауы  

Университет күндері 
Халықаралық 3 күндік

  конференция
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Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар

1-�ЫРК�ЙЕК - БІЛІМ К�НІ (о�у жылыны� басталуы)

Университет бұл күні өз саласындағы атақты дәрігер ғалымдарды денсаулық сақтауға қатысты дәрі-
стер оқуға шақырады. Шақырылған профессорлар оқытушы-профессорлар мен студенттер алдын-
да ғана емес, барлық шақырылған дәрігерлер қауымы алдында дәрістерін оқиды. Бұл күні әдетте 2-3 
дәріс оқылады. Бұл - мамандарға денсаулық сақтау бойынша университет атынан сыйлық. Бірінші 

күннің кешінде университет конференциясының барлық қатысушылары үшін дәстүрлі салтанатты қабылдау 
өткізіледі.

Мерекенің барлық қатысушылары үшін бірінші күн талдау болып табылады, яғни оқу барысы қаншалықты 
дәрігерлік ғылым және тәжірибенің соңғы жетістіктеріне сәйкес келетіні анықталады.

Қыркүйек
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Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         

Қазан
М��АЛIМДЕР К�НI

Қазан айының бiрiншi аптасының соңында Мұғалiм күнi аталып өтеді – бұл күн бiлiм саласындағы бар-
лық қызметкерлердің кәсiби мерекесі. Олардың дәстүрі және жаңашылдықтары, өнер-бiлiмi мен 
тәжiрибесі, мирасқорлығы университет негiзi болып табылады. 
Мақсаты – Профессорлар мен оқытушыларға құрметпен қарауды қалыптастыру. 

Мұғалiм күнi еркiн түрде барлық факультеттерде аталып өтеді. Бұл күні факультеттер  профессор-оқытушы-
лар құрамы арасынан «ҚазҰМУ-дың үздік оқытушысы» сайысына үміткерлерді жариялайды. 

Мұғалiм күнi аясында мұғалiмдердi құттықтау, университеттiң көрнектi қайраткерлерiмен студенттердің 
кездесулерi, салтанатты концерт өткізіледі.

�арсы алы кеші
Мақсаты – бiлiм және дәстүрлердi қолжалғай беру. 
Бiрiншi курс студенттерінің тез бейiмделуiне жәрдемдесу негізінде екiншi курс студенттерi іс-шаралар өткі-

зеді. Екiншi курс студенттерi бұл күні концерттiк бағдарлама ұйымдастырып, ҚазҰМУ өмірінің негiзгi қағида-
лары және әдеп нормалары түсiндіріледі.
.
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Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         

  Қазан

К�ЗГІ БАЛ

Мәдени дәстүрлердің бірі - «Мұғалімдер күніне» орай жыл сайын ОПҚ мен қызметкерлеріне ар-
налған Күзгі бал шарасын өткізу.
Іс-шара мақсаты: мерекелік көңіл-күйді қалыптастыру, корпоративтік рухты көтеру. Бал қатысушы-
лары тек қана мұғалімдер емес, студенттер де болады. Биден тыныстау сәттерінде бал қатысушы-

лары мен қонақтары жағымды әсер мен жарқын сезімге толы қызықты конкурстарға қатысады және көпте-
ген сыйлықтарға ие болады.
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Қараша

СТУДЕНТТIК �КIМЕТТI� САЙЛАУЫ
Жастар – б�л к�ту, ынта, келешек.

Жастар – б�л м�мкiншiлiк, ы�тималды�.

Бүгiнгi таңда ҚазҰМУ базасында 30 студенттiк ұйым жұмыс iстейдi.
Мақсаты – студенттердiң белсендi өмір сүру позициясын қалыптастыру, олардың әлеуметтiк дамуы-
на, кемелденуіне жәрдемдесу, дербестiк, кәсiби дайындық, өздiгiнен ұйымдасуға қабiлеттiлiгін жақ-
сарту және өздiгiнен дамуға, қоғамның құзырлы және жауапты өмiріне араласуына студенттердiң 

әзiрленуi. Студенттік үкіметтің алдына қойған негiзгi міндеттері: құндылықтардың жүйесiн қалыптастыру (ең-
бек сүйгiштiк, кәсібилік, белсендiлiк, кәсiпшiлдiк, талаптылық, креативтілік және бәсекеге қабілеттілік, эконо-
микалық және әлеуметтiк мобильдi болу, үздiксiз өзi үйренуге және өз дегенiн iске асыруға талпыныс); сту-
денттiк ұйымдардың қызметiнiң негiзгi мәселелерiн талдауы;  әлеуметтiк студенттiк жастардың мүдделерiнің 
дұрыс айтылуына бақылау жасау; даулы жағдайларды шешудiң жаңа тетiктерiн студенттiк ортада өңдеу ме-
ханизмдерін қалыптастыру және т.б.

Бір ай көлемінде дауыс беру алдында үгiт жүргізіліп, студенттер әрбiр үміткердің сайлау платформала-
рымен танысуға мүмкiндік алады.

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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  Желтоқсан
УНИВЕРСИТЕТ К�НДЕРI

РСФСР қаулысымен 1930 жылдың желтоқсанында алғаш Қазақ мемлекеттiк дәрiгерлiк институты 
ашылды. Осыған қатысты ЖОО-ның тiзiмдерінің арасында қаулыға қосымша бар: «Алма-ата. Дәрi-
герлiк институт. Емдеу факультеті». Қабылданды: 1930/1931 жылдың Қысы - 100 адам. Бұл – Қа-
зақстандағы дәрiгерлiк институттың ашылуына қатысты бiрiншi жарлық құжат.

Университет дамуының стратегиясына сәйкес С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың ғылыми кеңесі «Уни-
верситет күндерін» бекітті. Университет күндерi 2-4 желтоқсан аралығында дәстүр бойынша атап өтіледi. 
Университет күндерiн тойлауға республиканың дәрiгерлiк қоғамы, жақын және алыстағы шет елдердің, ми-
нистрлiктердің өкiлдері, облыстық, қалалық денсаулық сақтау басқармаларының жетекшiлері, медициналық 
ЖОО-ның ректорлары, ғылыми институттар директорлары мен ҚазҰМУ студенттері және т.б. шақырылады.
Университет күндерiне арналған мерекелік іс-шаралар үш күннен тұрады.

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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Университет күндерінің бiрiншi күні студенттер күні болып табылады. Бұл күн Студенттiк үкiметтiң 
инаугурациясынан басталады. Бiрiншi курс студенттері үшін басты мереке – студенттер қатарына 
қабылдау шарасы өтедi. Студенттер үшін «медицина атасы» атанған Гиппократ, Әбу әли ибн-Сина 
және әл-Фарабиді сипаттайтын сахналық көріністер ұйымдастырылады, бiлiм алауы салтанатты 

түрде табысталады. Студенттік билеттер берiледi.

2 желтоқсан

БIРIНШI К�Н – СТУДЕНТТЕР К�НІ

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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3 желтоқсан

ЕКIНШI К�Н – УНИВЕРСИТЕТТIК О�УЛАР

Университет бұл күні өз саласындағы атақты дәрiгер ғалымдарды денсаулық сақтауға қатысты дәрi-
стер оқуға шақырады. Шақырылған профессорлар оқытушы-професорлар мен студенттер алдында 
ғана емес, барлық шақырылған дәрiгерлер қауымы алдында дәрiстерiн оқиды. Бұл күні әдетте 2-3 
дәрiс оқылады. Бұл – мамандарға денсаулық сақтау бойынша университет атынан сыйлық. Екінші 

күннің кешінде университет конференциясының барлық қатысушылары үшiн дәстүрлi салтанатты қабылдау 
өткізіледі.

Мерекенiң барлық қатысушылары үшiн бiрiншi күн талдау болып табылады, яғни оқу барысы қаншалықты 
дәрiгерлiк ғылым және тәжiрибенiң соңғы жетістіктеріне сәйкес келетіні анықталады.

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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Үшінші күннiң бағдарламасында:
   денсаулық сақтаудың көкейтестi мәселелерiне арналған тақырыптық халықаралық ғылыми-

     практикалық конференциялар
   пленарлық мәжiлiстер
   мастер-класс, семинарлар және халықаралық деңгейдегі дөңгелек үстелдер 
  «Үздік факультет» сайысының нәтижелерін салтанатты түрде қорытындылау, факультеттiң аты ойылып 

жазылған ауыспалы хрусталь кубоктің, диплом және жүлденiң салтанатты тапсырылуы. Мақсаты – факуль-
теттiң жұмысын бағалайтын рейтингтiк жүйені құрастыру және сол арқылы қызметін ынталандыру, кафе-
дралардың потенциалын арттыру, оқу барысын толық жетiлдiру, инновациялық қызметтi белсендіру.
    «Үздік оқытушы» сайысының қортындысын шығару
    қызметкерлердi марапаттау
    концерттік бағдарлама
   ғылыми-практикалық конференциялар нәтижелеріне сәйкес конференциялардың материалдары

     басылып шығады.

4 желтоқсан

�ШІНШІ К�Н – ФАКУЛЬТЕТТЕР К�НI

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         



15

WWW.KAZNMU.KZ                                                                             

77

Қаңтар-мамыр
�ЛТТАР М�ДЕНИЕТІ К�НДЕРI – ХАЛЫ�ТАР

 ДОСТЫ�ЫНЫ� Д�СТ�РI

ҚазҰМУ әртүрлi халық өкілдерінің қара шаңырағы болып табылады. Рухани бірегейлік идеясын қалып-
тастыру мен тарату, студенттік ортада халықтар достығын нығайту, ұлттық өзін-өзі тануды дамыту, 
әлеуметтiк және дiни толеранттылықты жетілдіру мақсатында ҚазҰМУ ұлттық сезiм, ұлтаралық келiсiм 
және халықтар достығы саясатын жүзеге асырады. Сонымен қатар, ҚазҰМУ-да үш тілділік, патри-

отизм, дәстүрді құрметтеу, салттарға көзқарас, мәдениет және тiл саясаты, сонымен қатар әртүрлi этнос 
өкiлдерiнiң мәдени бірлестігін сақтау саясаты жүзеге асады. 

Ұлттар мәдениетінің күндерi – «Біз қазақстандықтармыз» деп аталатын халықтар достығының этнофести-
валі қаңтар айында басталып, мамыр айында аяқталады. Ұлттар арасындаға бірлікке бағытталған іс-ша-
раларда студенттік топтар ән және би, ұлттық тағамдар, киімдер көрсетіп, әртүрлi этнос өкiлдермен және 
әртүрлі мәдениет өкілдерімен кездесу өтеді. Ұлттар мәдениетінiң күндерiн ұйымдастыру үшiн еліміздегі ұлт-
тық-мәдени орталықтар шақырылады. 
 

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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Ақпан - сәуір

ТЕАТР МАУСЫМЫ

Университетте студенттердің тәрбие жұмысына және келешек дәрiгерлердің рухани әлемiн құрасты-
руға үлкен көңіл бөлінеді.
Бірінші курстан бастап оқу жылы барысында студенттер рухани және көркемдік құндылықтарға, 
шығармашылық өнерге, мәдениет пен өнер әлеміне жақындайды. Театрлар, консерваториялар, 

концерттiк залдарға, филармонияларға профессорлық-оқытушылық құраммен бару ҚазҰМУ-дың мәдени 
дәстүріне айналды. 

Университетте театр маусымы ақпан айында басталады. Бұл күні салтанатты жиналыс, жоғарғы курс сту-
денттерінің концерті өтіп, бiрiншi курс студентеріне тілектер айтылады және театр қойылымдарына, концерт-
терге шақыру билеттерi таратылады (Университет барлық билеттерді тегін таратады). Әрдайым театрларға, 
консерваторияларға, концерттік залдарға, филармонияға, көрмелерге, хорларға топпен бару дәстүрге ай-
налды. Сонымен бірге театр маусымында көрмелер, атақты адамдармен кездесулер ұйымдастырылады.

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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Ақпан

�ЫС�Ы МЕКТЕПТЕР

             Академик Б.А.Атшабаровты� ��рметіне арнал�ан 
«Winter school» (�ыс�ы мектеп)

Ұлттық Ғылым Академиясының академигі, Қ.Сәтбаев жүлдесінің лауреаты, республиканың еңбек 
сіңірген дәрігері, Семей полигонының зардаптарын зерттеуші  Б. Атшабаровтың құрметіне арналған 
қысқы мектеп өз жұмысын ақпан айының бірінші жартысында атқарады. «Winter school» көлемінде 
iргелi және қолданбалы медицинаның, лабораториялық диагностиканың өзекті мәселелері талқы-

ланады.
Қысқы мектеп Б.Атшабаров атындағы iргелi және қолданбалы медицина ғылыми зерттеу институтымен 

ұйымдастырылады. Қысқы мектептiң жұмысына қызметкер ҚазҰМУ, Ғылыми Зерттеу Институты, Республи-
калық Зерттеу Орталығы, ЖОО-ның студенттерi қатысады.

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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      «�о�амды� денсаулы� са�тауды� �зекті мәселелері»
     халы�аралы� �ыс�ы мектебі»

Халықаралық Қысқы мектеп ақпан айында дәстүр бойынша өтедi және қоғамдық денсаулық сақтау 
мектебі ұйымдастырады. Курстың негізгі тыңдаушылары елдiң медициналық жақын және алыс шетел-
дік ЖОО-ның жоғарғы курс студенттері болып табылады. Жыл сайын Қысқы мектеп күндері пiкiрталас 
алаңына айналады. Студенттiк делегациялар дөңгелек үстелге қоғамдық денсаулық сақтаудың өте 

көкейтестi мәселелерін талқылау үшiн жиналады.
Мектептің түпкi мақсаты – бiлiм беру процесінiң тиiмдiлiгiн, қоғамдық денсаулық сақтау аясындағы пәндерге 

бiлiм беру бағдарламаларының енгізілуін күшейту, сонымен бiрге бiлiктi мамандарды даярлаудағы ғылымның 
бiрлiгi, бiлiм және тәжiрибенiң қамтамасыз етілуi және ҚР-ның медициналық ЖОО-ның әрiптестiк қатынаста-
рын дамыту болып табылады. Сонымен қатар, қысқы мектептiң өткiзілуi ЖОО-ның өзара әрекеттесуiн күшей-
тетін тиiмдi әдiс және заманауи технологиялардың қызметтер сапасын жақсартудың әдісі болып табылады.
Қысқы мектептiң бағдарламасында семинар-тренингтер, тақырыптық баяндамалар, пiкiрталас, мастер-клас-
стар және т.б. бар.

Ақпан

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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ИГI IСТЕР ЭСТАФЕТАСЫ

Тәрбиелiк жұмыс бойынша бағдарламалар шеңберiнде бірқатар іс-шаралар жүргiзiледi. Мақсаты – 
университет мәдениетін, келешек дәрiгердiң кәсiптiк бағдарын, кәсiби дағдыларын қалыптастыру.
1-2 курс – «Менiң университетім» бағдарламасы бойынша университетке қызмет ету – 
университет көлемінде қоғамдық-пайдалы еңбекпен шұғылдану.

3-4 курс – сәбилер үйін, жарымжандар үйлерiндегі қайырымдылық акциясы, аурухана-хоспистардағы, арда-
герлер, жарымжандардың үйлерiндегi студенттiк практика.

5-6 курс – өзге ЖОО, мектептердің студенттерімен санитарлық-мәліметтік жұмыс, волонтерлік жұмыстарға 
қатысу, тез таралатын аурулар туралы баяндамалар жасау.

Ақпан – мамыр

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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Сәуір

�ЫЛЫМ К�НI
20 сәуiрде өтеді.

Мақсаты – университеттік ғылымды дамыту және шыңдау, медициналық ғылымды басқарудың қазiргi әдi-
стерiн енгiзу, жоғары мамандандырылған ғылыми кадрларды әзiрлеу, кафедралардың ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын мобилизациялау және ықшамдау, студенттерді, профессорлық-оқытушы құрамды денсаулық 
сақтау аясындағы зерттеулерге баулу.

Ғылым күнінiң бағдарламасында:
    ЖОО-ның басқаруының, барлық курс студенттерінің, профессор-оқытушылар құрамының 

      қатысуымен Ғылым күнінің салтанатты түрде ашылуы;
    студенттiк ғылыми-практикалық конференциялар;
    секциялар бойынша мәжiлiстер; 
    халықаралық грант және стипендия бағдарламаларының көрмесi;
    флеш-моб акциялары;
    сахналық көріністер; 
    медицина жетістіктерінің көрмелерi;
    пікірталас және ғылыми-танымдық ойындар;
     Теңге – тең» қағидасы бойынша семинар-тренингтер;
     келесi номинациялар бойынша жүлде тапсыру: «Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

      ұйымдастыратын үздік факультет», «Ең үздік кафедра»;
    ғылыми зерттеулер жоспарында жылдың қорытындысын жасау;
    студенттердiң ең жақсы студенттiк ғылыми жұмыстарын таңдау; 
    жеңiмпаздарды марапаттау және құттықтау; 
    студенттiк жұмыстарды жариялау.

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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Жыл сайын С.Ж.Асфендияров ат. Қазақ Ұлттық медицина университетінің қабырғасында түлектер 
үшін республикалық және өңірлік денсаулық сақтау мекемелерінің, облыстық денсаулық сақтау 
басқармаларының, Денсаулық сақтау министрлігінің және республиканың емдеу мекемелерінің  
қатысуымен ҚазҰМУ бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтеді.

Жәрмеңкенің мақсаты – жұмыс берушілер мен жұмыс іздеп жүрген түлектердің мүдделерін бір-бірлері-
не жақындастыру. Ресми медициналық мекемелерден тыс, бос жұмыс орындар жәрмеңкесінде медицина-
ның түрлі салалары бойынша маманданған көптеген компаниялар қатысады, яғни түлектерге жұмыс орнын 
таңдау үшін, сондай-ақ жас мамандарға арналған түрлі бағдарламалармен танысу үшін мол мүмкіндіктер 
берілген. Бос жұмыс орындар жәрмеңкесі аясында жұмыс берушілердің презентациялары, стендтік сессия-
лар, түлектердің жұмыс берушілермен жеке сұхбаттасулары өтеді.   

Сәуір
БОС Ж�МЫС ОРЫНДАРЫ Ж�РМЕ�КЕСІ

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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Мамыр   

«ЖО�АРЫ МЕДИЦИНАЛЫ� БІЛІМДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР» 
АТТЫ ЖЫЛ САЙЫН�Ы ХАЛЫ�АРАЛЫ� �ЫЛЫМИ-

ПРАКТИКАЛЫ� КОНФЕРЕНЦИЯ

Медициналық ғылыми-техникалық iлгерiлеудiң жоғары қарқындары, жаңа ақпарат ауқымының 
қарқынды артуы, дәрiгерлердiң кәсiби деңгейлеріне талаптардың өзгерiсi, жаңа мамандықтар, 
сертификаттау жүйесi және дәрiгерлiк кадрлардың iскерлiк сараптауы медициналық бiлiмді жетiл-
дiру мәселесін алға қойып, медициналық білімнің жаңа үлгiсiн жасауды ұсынады.

Жыл сайынғы конференцияның мақсаты – оқу жылын қорытындылау, білім беру процесіндегі мәселелерді 
шешу жолдарын ұсыну, тәжірибе алмасу, ҚазҰМУ-ға енгізілген медициналық білім берудің ерекше моделінің 
нәтижелеріне сараптама жасау, Болон конвенциясының қағидаларына сәйкес ҚР-ның медициналық және 
фармацевтикалық  білім беру перспективаларын қарау; халықаралық ұйымдардың, ғылыми орталықтардың, 
білім беру жүйесіндегі ғылыми-зерттеу институттарының, ҚР денсаулық сақтау министрлігінің, барлық меди-
циналық ЖОО-ның, алдыңғы қатарлы медициналық ЖОО-ның өкілдерінің қатысуымен елдегі медициналық 
білімді реформалау жолдарын анықтау.

Конференция аясында:
  пленарлық мәжiлiс
  секция конференциялары
  қорытынды жасау және резолюция қабылдау.

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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Мамыр   
�АЗА�СТАН ТІС Д�РІГЕРЛЕРІНІ� ЖЫЛ САЙЫН�Ы 

ХАЛЫ�АРАЛЫ� КОНГРЕСІ Ж�НЕ СЪЕЗІ

Халыққа стоматологиялық жәрдем беру денсаулық сақтаудың 
жалпы жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Tic сау-
лығының алар орнын асыра бағалау мүмкін емес, өйткені ауыз 
қуысы проблемалары ішкі органдар мен жүйелер ақауларының 

(ішек-қарынжолы, жүрек-қан тамырларының, иммундық және эндо-
криндік жүйелердің, психо-патологиялық күйдің және т.б.) туындау се-
бебі болуы мүмкін.

Алматы қаласында жыл сайын мамыр айында ҚазҰМУ базасында Қа-
зақстан тіс дәрігерлерінің халықаралық конгресі және съезі өтеді.
Халықаралық конгресте халықаралық бірлестіктегі стоматологиялық 
қызмет көрсетудің өзекті мәселелері қарастырылады. Тәжірибе алма-
су, профилактикалық диагностиканың, жақ-бет аумағы патологиясын 
емдеудің интерактивті әдістері жүзеге асырылады. Қазақстан тіс дәрі-
герлерінің съезінде халыққа сапалы тіс емдеу қызметін көрсету сапа-
сын басқарудың ұйымдастыру сандарын жетілдіру, Қазақстан Респу-
бликасы азаматтары тісінің саулық деңгейін арттыру туралы шешімдер 
қабылданады. Tic дәрігерлік жоғары білім моделінің сапасын арттыру, 
еуропалық білімге қол жеткізуді кеңейту, студенттердің және ОПҚ-ң 
академиялық мобильділігі мәселелеріне көп назар аударылады. 

Съезд аясында «Стоматологияның өзекті мәселелері» атты ғылы-
ми-тәжірибелік конференция, Tic емдеуге қажетті материалдар мен 
құралдардың халықаралық көрмесі, Тіс дәрігерлері арасында «Ма-
мандық үздігі» атты республикалық байқау, тіс дәрігерлері мен тіс тех-
никтеріне арналған мастер-кластар өтеді. Іс-шараға Қазақстанның 
барлық өңірлерінен, сондай-ақ жақын және алыс шетелдерден стома-
тологиялық бейіндегі мамандар қатысады.

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         



25

WWW.KAZNMU.KZ                                                                             

77

Мамыр
«XXI �АСЫРДЫ� ЗЕРТХАНАЛЫ� МЕДИЦИНАСЫНЫ� 

¡ЗЕКТІ М�СЕЛЕЛЕРІ»АТТЫ ХАЛЫ�АРАЛЫ� 
�ЫЛЫМИ-Т�ЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ

Дүниежүзілік зертханалық диагностика бүгінде өз дамуының шыңына жеткен. Бүгінгі таңда медицина ғылы-
мы, жаңа технологиялар, инновациялар кез келген елдің бетке ұстар айнасы болып табылады. Заманауи 
медициналық зертхана медицина ғылымы мен тәжірибесінің кең ауқымды саласы. Қазір зертханалық 
медицина іргелі зерттеулер мен ақпараттық технологиялардың жетістіктерін енгізу арқылы клиникалық 

медицинаның дамуын әр тараптан жеделдетуде. Соңғы онжылдықта күнделікті клиникалық тәжірибеде жоғары 
ақпараттандырылған жаңа медициналық талдау технологиялары қолданыла бастады, олар дәрігерлердің кепте-
ген ауруларды емдеудің этиологиясы, патогенезі және қағидалары туралы көзқарастарын айтарлықтай өзгертті 
және емдеу-диагностикалау процесінің сипатын қайта қарау қажеттігі мәселесін көтерді. Зертханалық қызмет ем-
деу-профилактикалық мекемелерінде басты орында тұрады. Бұл зертханалық ақпараттың маңызының артуымен 
және денсаулық сақтау тәжірибесіне нақты диагноз қоюға мүмкінді кберетін жаңа технологияларды енгізумен 
байланысты.

Жыл сайын мамыр айында «XXI ғасырдың зертханалық медицинасының өзекті мәселелері» атты халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция ұйымдас-тырылады.
Конференцияға ҚР мен жақын және алыс шетелдердің жетекші ғылыми ұйымдарының өкілдері, сондай-ақ зертха-
налық жабдықтар мен жүмсау материалдарын жеткізетін қазақстандық ірі компаниялар қатысады.

Конференцияда зертханалық медицинаның даму перспективалары, геномдық зерттеулер мәселелері, транс-
ляциялық зертханаларды ұйымдастыру мәселелері, зертханалық технопаркті қалыптастыру және дамыту мәселе-
лері; Қазақстандағы клиникалық-зертханалық диагностиканың ахуалы мен перспективалары, инновациялық тех-
нологиялар және зертханалық зерттеулерді жаңа құралдармен жабдықтау, медициналық білім беру, ғылым және 
тәжірибе т.б. саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту мәселелері талқыланады.

Сонымен қатар, іс-шара аясында диагностика және қадағалау, тест-жүйелер, медицинада қолданылатын бұй-
ымдар, медициналық және зертханалық құралдар, медициналық техника, ілеспе өнімдердің тақырыптық көрмесі 
ұйымдастырылады.

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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Мамыр
СТУДЕНТТІК К¡КТЕМ БАЛЫ

Студенттік көктем» қарсаңында С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-де жыл сайын Студенттік көктем 
балы ұйымдастырылады.
Іс-шара мақсаты: студенттердің эстетикалық талғамымен әсемдікке құштарлық сезімін дамыту, 
олардың бойына медициналық қауымдастықтың игі дәстүрлері мен құндылықтарын сіңіру.

Үздік дәстүрдегі еуропалық бал атмосферасында өткізілетін кештен өзге қандай кеш қыз-жігіт жанын жады-
рата алмақ?!

Бал мәдениетінің жаңғыруы және оның өткізілуінің дәстүрге айналуы жастарға адамгершілік тәрбие беріп, 
жалпы қоғамды тұтастай рухани байытуға дем береді.

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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Маусым
«ТА�ДАУЛЫ С�РА�ТАР» ЖАЗ�Ы МЕКТЕБІ

Таңдаулы сұрақтар» жазғы мектебінің сабақтары дәстүрлі түрде Қоғамдық денсаулық сақтау мек-
тебінің негізінде жазғы маусымдарда етеді.
Мақсаты: ғылыми білім беру бағдарламаларының интеграциясы негізінде қоғамдық денсаулық сақтау 
саласындағы бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау, жоғары кәсіби деңгейлі кадрларды әзірлеу са-

пасын қамтамасыз ету, халықаралық рейтингтерге қатысу, отандық және әлемдік деңгейдегі жоғары дәре-
желі медициналық біліммен қамтамасыз ету. ҚазҰМУ бүгінгі студент-медиктерге білім беру бағдарламасын 
толық қайта қарастырып, «ертеңгі күннің дәрігері», яғни мәселелерді шеше білетін, медициналық практика 
талаптарын қанағаттандыратын және ХХІ ғасырдың денсаулығын сақтайтын маман даярлайды.

Жазғы мектеп бағдарламасында - халықаралық семинарлар, жоғары курстарға, магистранттарға, доктор-
антарға, практикант-дәрігерлерге және бас дәрігерлерге, экономистерге арналған мастер-класстар.

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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Маусым
«УНИВЕРСИТЕТ КЛИНИКАСЫ: М�СЕЛЕР Ж�НЕ 

М�МКІНДІКТЕР» АТТЫ ЖЫЛ САЙЫН�Ы ХАЛЫ�АРАЛЫ� 
�ЫЛЫМИ-Т�ЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ

Маусым айында ҚазҰМУ-да «Университет клиникасы: мәселер және мүмкіндіктер» атты жыл сай-
ынғы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді. Конференция танымал ғалымдар, ме-
дицина саласының тәжірибешілері университет клиникасы жұмысының ұйымдастырылу мәселе-
лері мен келешектегі мүмкіндіктерін талқылайтын маңызды халықаралық форумға айналды.

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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Июнь

МЕДИЦИНА �ЫЗМЕТКЕРІНІ�  К�НI – МАУСЫМ
 АЙЫНЫ� �ШІНШІ ЖЕКСЕНБІСІ

ҚазҰМУ адам өмірі мен денсаулығына қамқор болған адамдардың кәсіби мейрамын атап өтеді. 
Мақсаты – студенттерді медициналық қоғамдастықтың дәстүрлері мен құндылықтарына, кәсіби эти-
ка нормаларына баулу.

    Медицина қызметкері күнiнiң бағдарламасында: 
   ұжымның алқасы
   ҚазҰМУ Ректорын құттықтау 
   профессорлардың сөз сөйлеуi
       үздік қызметкерлердi құттықтау және марапаттау
   мерекелiк концерт
   ұжымның демалыс аймағына шығуы (серуен)

 

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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Маусым

Бұл күні ЖОО-ның басқармасы, факультеттердiң декандары, ПОҚ, бітірушілер әсем мантияларда салта-
натты түрде диплом тапсыру рәсiміне жиналады. Факультеттердің декандары өткен студенттік жылдардың 
қорытындысын шығара келіп, бітірушілерге өткен жылдардағы түлектер мен атақты ғалымдар тілектерін ай-
тады. Университеттік өмірдің әртүрлі салаларындағы үздіктер дипломдармен және сыйақылармен марапат-
талады.
      Бағдарламада: 
    оқу жылының аяқталуының салтанатты рәсiмі;
    ҚР Әнұранымен елдердің байрақтары ағытылады;
    ректордың, проректордың, факультеттер декандарының, профессор-ардагерлердің,

      бiтiрушiлердiң,  бірінші курс студенттерінің сөз сөйлеуі;
    бiтiрушiлердiң шеруi
    бiтiрушiлердің тізімін ҚазҰМУ-дың бітірушілер кiтабына енгiзу;
    бiтiрушілерге арналған вальс;
    концерттiк бағдарлама;
    мерекелiк отшашу

30 МАУСЫМ – СО��Ы БАЛ (О�У ЖЫЛЫНЫ� АЯ�ТАЛУЫ) – 
БІТІРУШІЛЕРДІ� ALMA MATER-МЕН �ОШТАСУЫ

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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Тамыз

ТАМЫЗ АЙЫНДА�Ы О�УЛАР – ЖОО БАС�АРМАСЫ МЕН 
ПО� ��РАМЫНЫ� Д�СТ�РЛI КЕЗДЕСУІ

28-30 тамыз аралығында университетте Тамыз айындағы оқулар өтеді – оқу жылының қорытындылары тұжы-
рымдалады, алдағы оқу жылына қатысты мәселелер мен Университеттiң даму стретегиясы анықталады.
Тамыз айындағы оқулар Университеттің келесі жылға арналған бiлiм беру, ғылыми, клиникалық саясатын 
анықтауға қажетті кезең және жаңа бiлiм беретiн технологияларды, білім берудiң әдiстемелерiн енгізуге ар-
налған кезең болып табылады. 

Тамыз айындағы оқулардың бағдарламасында – ҚазҰМУ ректорының, проректорлардың, факультеттердің 
декандарының, құрылымдық бөлiмшелер жетекшiлерiнiң, ПОҚ баяндамалары,  факультеттердің декандары-
ның және ПОҚ кездесулері, семинарлар.

Жыл сайыны дәст�рлі іс-шаралар                         
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ІІ Б�лім

��НДЫЛЫ�ТАРЫМЫЗ

��ндылы�тарымыз
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Миссиясы
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті – бұл шетелдік және отандық ға-

лымдарды кеңінен тарту мен қоса әрдайымғылыми әлеуетін арттыра отырып, медициналық және фар-
мациялық білім беру біліктілік-бағыттау моделін жүзеге асыру арқылы фармация және денсаулық сақтау 
саласында бәсекеге қабілетті мамандарды көпсалалы дайындау бойынша Орта Азияда көшбасшы, иннова-
циялық-бағытталған және әлеуметтік-жауапты университет». 

Ма�саты
Халықаралық қауымдастықта кеңінен танылған медициналық білім беру жүйесінің әлеуметтік жауапты көш-

басшысы, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті және сұранысқа ие маман даярлаушы, қызметтің барлық 
саласына инновациялық технологияларды ендіру арқылы білім мен тәжірибенің, ғылымның бірлігін қамтама-
сыз етуші, ұлттық ғылыми медициналық мектепті дамыта отырып, өзіндік дәстүрлер сабақтастығын сақтай-
тын және көбейтетін жетекші медициналық білім беру мекемесі.

�ЖЫМДЫ� М�ДЕНИЕТ    
Бұл кәсіпорындағы құндылықтар, дәстүрлер, мойындалған мінез-құлық және басқару тәртіптері.Ұжымдық 
этика мен мәдениет қағидаттары: заңдардың және құқықтық ережелердің сақталуы, ұжымдық ықыластардың 
қорғанышы, ұжымдық жұмыстың принциптері. 

               �жымды� этиканы� принциптері т�мендегідей т�жырымдардан ��рылады:

 Ұлттық Университет – Қазақстанның көне жоғары оқу орындарының бірі,  білім және ғылым,
     мәдениет орталығы.  
 Университеттегі педагогикалық қызмет клиникалық және зерттеулік жұмыстармен біртұтас

      (білімнің, ғылымның және тәжірибенің бірігуі). 
 Университет оқытушылардың, әкімшілік қызметкерлердің және білім алушылардың білім 

     сапасына, ниеттес жауапкершіліктеріне және Университет міндетінің қағидаттарына сүйене
     отырып жұмыс атқарады.
 Жалпы Университеттің, сонымен қатар, әрбір қызметкердің үздіксіз дамуының жағдайлары 

     педагогикалық үдерістегі, клиникалық қызметтердегі және ғылыми зерттеулердегі инновациялар
      болып табылады.
 Университет меңгерген білімдерін, дағдыларын және оларды зерттеулер мен инновациялар 

     арқылы дамыту құралдарын беруге мүмкіндіктері бар оқытушылардың өз білімін дамытуға
     және дағдыларды игеруге талпынысы бар студенттермен өзара кездесу орны болып табылады.   
 Университет салауатты өмір салтының аймағы болып табылады.

��ндылы�тарымыз
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УНИВЕРСИТЕТТІ� БАЗАЛЫ� ��НДЫЛЫ�ТАРЫ
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың барлық деңгейдегі білім алушыларының, қызметкерлерінің 

және оқытушыларының мінез-құлқын анықтайтын 7 базалық құндылықтары (2014 ж. 28 қаңтарда 
  ҚазҰМУ Ғылыми кеңесінде бекітілген):

   Адамдарға қызмет көрсету
   Мамандыққа беріктік
   Университет абыройы
   Ұстаздарды қадірлеу 
   Студенттерді құрметтеу
   Ұрпақ сабақтастығы
   Болашаққа ұмтылу 

     БІЗ �АЗ�МУ ��НДЫЛЫ�ТАРЫНА �АНДАЙ �ЛЕС �ОСАМЫЗ:

1. ��НДЫЛЫ�. 

        АДАМДАР�А �ЫЗМЕТ К¡РСЕТУ К�СІПОРЫННЫ� Е�
 ЖО�АРЫ МІНДЕТІ  БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

    Дәрігердің кәсібі – ол тек жұмыс қана емес, ол адамдарға шынайы қызмет көрсету
    Біз тек қана білікті мамандарды даярлап қоймай, сонымен қатар, халықтың денсаулығын 

     қорғаудың шешімдерін табуға, қоршаған ортаны қорғауға және аурулардың алдын алуға 
     белсенді қатысамыз. 
    Бұл біздің Отансүйгіштігіміз. 
    Және осыны біз студенттерге жеткізуге талпынамыз.
    Бұл құндылыққа қоғам алдындағы Университеттің әлеуметтік жауапкершілігі қойылған.

 

 2. ��НДЫЛЫ�. 
      МАМАНДЫ��А БЕРІКТІК 

 Емдеу қағидаттарына беріктік. 
 Осы мамандыққа өз өмірлерін арнаған адамдар өз жолдарын Гиппократ антының негізінде

      кәсіби  ант беруден бастайды.
 Кәсіпқойдың келесі парызы «Дәрігер тек қана кәсіптік сауатты болмай, сонымен қатар,

      барлық жағдайда әділетті болу керек».
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     3. ��НДЫЛЫ�. 
          УНИВЕРСИТЕТ АБЫРОЙЫ

  ҚазҰМУ өзінің 84 жылдығын атап өтті
 Біз тарихымызды ардақтаймыз, дәстүрлерді сақтаймыз
 Біз Университетпен серіктестікке бағытталған Университеттің түлектері жақтарынан 

      бастамаларды  қолдауға ғана емес, сонымен қатар, кәсібилік деңгейіне және оларды даярлау 
      сапа   сына  моральдық жауап береміз.

Университетті� абыройлы� мінездемесі:

  Тұрақты, қарқынды дамып келе жатқан қаржылық жағдай.
  ОПҚ және қызметкерлердің кәсіби өсуі үшін жағдай жасау, академиялық мобильділікті дамыту 
  Ғылыми, емдеу-диагностикалық және оқу процесінің интеграциясы.
  Ғылыми бағдарламаларды мультидисциплинарлық тәсіл арқылы бюджеттен тыс қаражатпен
      қаржыландыру.  
  ҚазҰМУ-да қызмет атқаратын, атқарған оқытушалыр мен қызметкерлерді, түлектерді 
      әлеуметтік қорғау (Түлектер ассоциациясы).
  ЖОО-ң ҚР медициналық білім беру қызметі нарығында бәсекеге қабілеттіліктің жоғары деңгейі 
      және позитивті имиджі. 
  Қызметкерлердің барлық санатының негізі ретіндегі корпоративтік мәдениет.
.
4. ��НДЫЛЫ�  
     �СТАЗДАРДЫ �АДІРЛЕУ

    Ұстаздар – Универитеттің оқытушылары мен түлектерінің нақты және болашақ ұрпақтары 
      үшін ең биік құндылық.  
   Әрбір Университеттің мыңдаған қызметкерлерінің, студенттерінің және Университет дәстүрлерінің 

энергетикасының синтезінен құралған өзіндік энергетикасы бар. Бұл рух, Университетпен өз тағдырла-
рын байланыстырған адамдардың армандары және құндылықтары.
   ҚазҰМУ өзінің оқытушыларын, педагогтарын, ұстаздарын құрметтейді, өйткені, Университеттің

      85 жылдық тарихының аға буынсыз қалануы мүмкін емес.
   Бұл қағидаттар студенттің Әдеп Кодексінде жазылған.
   Студент оқытушының құқықтарын сақтауға және құрметтеуге, олардың еңбектерін бағалауға 

     және өз ұстазы ретінде қадірлеуге міндетті.

5. ��НДЫЛЫ� 
     СТУДЕНТТЕРДІ ��РМЕТТЕУ

   Оқытушылар мен студенттер – бұл біртұтас.
  Әрбір студенттен біз ерекше тұлғаны көруге тырысамыз және осының негізінде оған өзінің 

      даму   стратегиясын құруға көмектесеміз.
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  Біз студенттің әлеуметтік және шығармашылық белсенділігін барынша ынталандырамыз.
  Біздің мақсатымыз – өз ісінде бәсекеге қабілетті кәсіпқой маманды даярлау ғана емес, 

      сонымен қатар, белсенді азаматтық позицияларды қамтыған тұлғаны қалыптастыру.
  Студенттерді құрметтеу – бұл лайықты білім беру, сапалы білім, студенттің денсаулығына 

      қамқоршылық, Университет өміріне толық құқықты қатысуға және басқаруға студенттерді тартуцц.   
  Университетті дамытудың маңызды міндеттері мына бағыттарда – Оқытушының Әдеп Кодексін

      үзеге асыру

6. ��НДЫЛЫ� 
    �РПА�ТАР САБА�ТАСТЫ�Ы

  Бұл біздің тарихымыз бен дәстүрлеріміз
    ҚазҰМУ дәстүрлері. Әрбір мекеме ұзақ тарихы мен өзінің келбетіне ие. Және осы келбеттің маңы-

зды бөлігі Университеттің дәстүрлерге сүйене отырып алға жылжуы болып табылады. Мұрагерлік және 
ұрпақпен берік байланысы – ҚазҰМУ-дың басты дәстүрлерінің бірі. Медицина дәстүрлерін сақтау және 
дамыту – әрбір болашақ дәрігердің парызы.

�аз�МУ тарихы. 1930 ж. құрылған көне Ұлттық медициналық Университет және шетел елдеріне, со-
нымен қатар, Қазақстанның денсаулық сақтау және фармациясы үшін 70 000 астам мамандарды да-
ярлап шығарған. Университеттің алты факультеттерінде 11 000 жуық Қазақстанның және әлемнің 17 
елінен студенттер, интерндер, резиденттер, магистранттар және докторанттар білім алуда. (ҚазҰМУ 
кадрларды даярлау және қайта даярлау бойынша  92 Университеттермен, әлемнің ұйымдарымен, ай-
мақтық мекемелермен және денсаулық сақтау ұйымдарымен серіктес. ҚазҰМУ білім саласында 6 ха-
лықаралық Ассоциациялардың, 15 Кәсіби Ассоциациялардың, Федерациялардың және Одақтардың 
мүшесі.

     7. ��НДЫЛЫ�
     БОЛАША��А �МТЫЛУ

    Еңбек нарығындағы және білім беру қызметіндегі өзгерістерді ескере отырып, заманауи ғылыми 
мәліметтерді қолдану негізінде Университеттің барлық қызмет түрлері мен үдерістерін әрқашан жетіл-
діру
  Әлемдік білім кеңістігіне, халықаралық серіктестікті дамыту арқылы медициналық және ғылыми 

      қауымдастықтарға кіру.
  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ өзін болашақта мынадай сапалар қатарынан көреді:
  Халықаралық қауымдастықта мойындалған инновациялық кластер,
  Еңбек нарығына қажетті және бәсекеге қабілетті мамандардың медициналық білім беру жүйесіндегі 

әлеуметтік – жауапты көшбасшысы, 
  Қызметтің барлық саласында инновациялық технологияларды енгізу жолымен білімнің, ғылымның 

және тәжірибенің бірлестігі мен қамтамасыз ететін көшбасшы кәсіпорын,
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  Өз дәстүрлерін көбейтетін және сақтайтын ұлттық ғылыми медициналық мектепті дамытатын жоғары 
оқу орны.

Со�ы ма�саты – Халы�аралы� мойындалан �лы кәсіпорын ��ру, сонды�тан, бізді� пайымдауы-
мыз келесідей:

    Барлық атқарған істерде басым болу. 
  Жетістіктің кепілі Университет қызметтерінің барлық саласын жетілдіру болып табылады.
  Инновациялар үздіксіз өсу мен дамудың кепілі болып табылады.
  Дарынды қызметкерлер – бұл әрбір университеттің бәсекелі артықшылықтары.  
  Үздіксіз кәсіби дамыту арқылы Университетте сапалы өзгерулерге талпыныс. 
  Әрбір оқытушы мен қызметкер өзін өмір бойы жетілдіруге және дамытуға міндетті.
  Университетте әрбір оқытушы мен қызметкерді үздіксіз кәсіби дамыту үшін жағдайлар жасалған.  
  Университетте шығармашылық қабілеттерді дамытуға және көрсетуге, еңбектің ең жақсы және 

      ерекше жабдықталған жағдайларымен қамтамасыз ететін жағдайлар жасалған.  
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Оқытушының Ар кодексі С.Ж.Асфендияров атындағы Ғылыми кеңесі бекіткен, универси-
теттің адамгершілік құндылықтар және этикалық ұстанымдар ережелерінің жиынтығы

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ оқытушысы – педагогикалық, ғылыми-инновациялық, клиникалық 
және тәрбиелік жұмысты белсенді атқаратын өз ісінің кәсіби білікті шебері.
Оқытушы білім беру мен ғылыми зерттеулердің жоғары сапасының, жас ғалымдар, магистранттар, доктор-
анттар және студенттерге ғылыми жетекшілік жүргізудің жауапкершілігін сезінеді. 

  Оқытушы оқу бағдарламасын және стандарттарды қатаң қадағалап, оқу-білім беру  үдерісінің бекітілген 
тәртібіне өз бетінше өзгерістер енгізуге болмайтынын түсінеді.

  Оқытушы өзінің кәсіби біліктілігін ұдайы арттырады, заманауи жаңа инновациялық технологияларға сәйкес  
ғылыми зерттеу проекттарын атқарады, академиялық интернационализацияда белсенді тұлға болып табы-
лады. 

  Оқытушы университеттің дәстүрлі конференцияларына (Мамыр, Тамыз конференциялары және «Универ-
ситет күндері») белсене қатысады.

  Оқытушы тұлғаның әлеуметтенуіндегі тәрбиелік аспектінің аса маңызды екенін, оның адамгершілік құн-
дылықтарының қалыптасуы барысындағы жауапкершілігін түсінеді. Бұл педагогикалық қызметті жүзеге асы-
рудың мақсатын, міндетін, университеттің әлемдік жетекші жоғары оқу орындарының қатарына ену жолын-
дағы стратегиясын және саясатын бағамдайды. 

  Оқытушы халықаралық университеттік қауымдастыққа студенттердің кірігуін жандандыру үшін және кәсіби 
тұрғыда өзін-өзі көрсетуі үшін оңтайлы жағдай жасауға ықпал етеді. 

  Оқытушы студенттің бойына Отанына, оның ұлы тарихи өткеніне, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
символдарына деген мақтаныш сезімін, адалдығын, аса мәртебелі құрметін сіңіреді. 

  Оқытушы жоғары азаматтық-патриоттық, құқықтық және конфессияаралық ынтымақтастық мәдениеті 
туралы көзқарас қалыптастыру барысында әлеуметтік-құқықтық белсенділік танытуға міндетті болып табы-
лады. 

  Оқытушы студенттің бойына адамгершілік, моралдық-этикалық құндылықтарының қалыптасуына және уни-
верситеттің дәстүрлерін сақтауына; бостандыққа деген құрметтің, абырой- ардың дамуына бейімдейді, ол 
тәртіпсіздік пен жауапкершіліксіздіктің кез-келген көрінісін жоюы тиіс.

  Оқытушы жемқорлықтың кез-келген көрінісіне (алаяқтық, пара алушылық, жемқорлық әрекет, өзінің қыз-
меттік дәрежесін асыра пайдалану және т.б.) және университет беделіне және жоғары рейтингін арт

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА�Ы �АЗ�МУ 
О�ЫТУШЫСЫНЫ� АР КОДЕКСІ
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тыру міндетін және университет стратегиясын дамытудағы кедергілерге қарсы тұрып, оның жойылуына 
ықпал етуі тиіс. 

  Оқытушы - патриот, Университет саясатының және корпоративтік әрекеттің белсенді қолдаушысы, ол 
өзінің әрекеті арқылы жоғары оқу орнының көп қырлы қызметінің беделін, имиджін нығайтады әрі сақтайды.   

  Оқытушылар этикалық-моралдық қағидаларды бұзғандығы үшін Этикалық кеңес комиссиясының қарауы-
на ұсынылады. 

  Ар кодексінде және Жарғыда, басқа да нормативтік-құқықтық құжаттарда қарастырылған ережелерді 
бұзғаны үшін тәртіптік және әкімшілік сөгіс шаралары қабылданады (ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс), тіпті уни-
верситеттен шығарылуы да мүмкін.  
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА�Ы �АЗ�МУ 
СТУДЕНТІНІ� АР КОДЕКСІ

  Студент - Қазақстан Республикасының патриоты, Әнұранды, Туды, Елтаңбаны құрмет тұтады. Мемлекеттік 
тіл - Қазақстан егемендігінің ажырамас құрамдас бөлігі. Студент Университеттің игі дәстүрлерін, аға буын-
ның құндылықтарын сақтап, құрмет тұтады.

  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың студенті ұлттық басымдықтарды, ғасырлар бойы қалыптасқан 
рухани құндылықтарды құрметтейді және сыйлайды, ҚР азаматтық мәртебесіне қойылатын қатаң талапта-
рын орындайды.

  Студент ұлтаралық және конфессияаралық келісімді басты құндылық және бірлігіміздің негізі деп санайды.

  Студент әлемдегі жетекші Университеттер санатына ену жолындағы Университет саясатын жан-жақты 
қолдайды.

  Студент мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігінің басым бағыты әрбір азаматтың денсаулығының, интеллек-
тісінің, білімінің сапалы деңгейіне байланысты екенін жақсы түсінеді.

  Студент психологиялық әрі физикалық денсаулықты, салауатты өмір салтын ұстанушы және насихаттаушы 
болып табылады.

 Студент Университетте қабылданған нормативтік-құқықтық құжаттардың талаптарын, заңнамалардың 
ұстанымдарын басшылыққа алады. Олардың
бұзылғандығы және қадағаланбағандығы үшін жауапкершілікке тартылатынын жақсы түсінеді.

 Студент азаматтық тұлғаланудағы шығармашылық үдеріске, өзін-өзі көрсетуге, кәсіби, интелектуалдық 
және рухани-мәдени тұрғыдан өсуге саналы және белсенді түрде қатысады.

 Студент оқытушының өзінің Ұстазы, тәрбиешісі, мұғалімі екенін жақсы түсінеді, мәртебе тұтады әрі құрмет-
тейді. Студент университет басшылығымен және оқытушылармен қарым-қатынас жасау барысында әдеп-
тен озбайды.

 Студент тәртіпті, мәдениетті, көпшіл болмақ, қоғамдық орындарда және күнделікті тіршілікте мінез-құлықтың 
этикалық қағидаларын қадағалайды, өзіне- өзі талап қояды, әрекетіне сыни көзқараспен қарайды.

 Студент сыбайлас жемқорлықты сынға алады, оны еш қабылдамайды, оның көріністеріне қарсы тұрады, 
университет студенттері мен оқытушыларында сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарастың қалыптасуына 
белсенді атсалысады. Студент қоғамдық орындарда тәртіп сақтайды, қоғамдық тәртіп ережелерін құрмет-
тейді, қоғамға қарсы, рұхсат етілмеген қимыл-әрекеттердің алдын алады және оларға тыйым салады.

 Тәртіп бұзған студенттер мәселесі Этикалық кеңес отырысында талқыланады. Жарғыда және норма-
тивтік-директивтік құжаттарында қарастырылған талаптарды және Ар Кодексі ережелерін бұзғандарға 
тәртіптік және әкімшілік шаралары (ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс) қолданылады, тіпті олар университеттен 
шығарылады.

��ндылы�тарымыз
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ТАУЛЫ Д�РІСХАНАЛАР

Атаулы дәрiсханалар – университеттiң дәстүрi.
Университеттiң ғылыми кеңесінің шешiмімен лекцияға арналған дәрiсханаларға көрнектi ғалым, 
қоғамдық және ҚР мемлекеттiк қайраткерлерiнiң есімдері берілген.

№1 дәрiсхана – Кеңес 
одағының қаhарманы 
Мәнш�к  Мәметова 

атында, жауапты – қалып-
ты анатомия кафедрасы.

№2 дәрісхана – академик 
Полосухин Александр 
Порфирьевич атында, 
жауапты – гистология 
кафедрасы.

№4 дәрісхана – профес-
сор Карынбаев
 Сибугатулла 
Ырыс�алиевич атында, 
жауапты – қалыпты анато-
мия кафедрасы.

№3 дәрісхана – Кеңес 
Одағының қаһарманы 

Иванилов Влади-
мир атында, жауапты 

– қалыпты физиология 
кафедрасы

��ндылы�тарымыз



43

WWW.KAZNMU.KZ                                                                             

77

№5 дәрісхана –
 Джо Ассвалл, Әлемдік 

Денсаулық сақтау Ұйымы-
ның Еуропа аймағындағы 

басшысы атында

№6 дәрiсхана – профессор 
�ара��лов 
Ишанбай �ара��л�лы 
атында, жауапты – эпиде-
миология кафедрасы.

№7 дәрісхана – 
профессор Брякин 
Михаил Иванович 

атында, жауапты – №і 
хирургиялық аурулар 

кафедрасы.

№ 9 дәрiсхана – профессор 
Сатбаева Рай�ан 
�бiкей�ызы атында, жау-
апты – терапия бойынша ин-
тернатура.

№8 дәрісхана – профессор 
Никонова Татьяна 
Николаевна атында, жауап-
ты – балалар инфекциялық 
аурулары кафедрасы.

Оқытушылар әдетте сабақ алдында дәрiсхана тарихымен таныстырады, құрметіне орай аталған 
ғалымдардың зор еңбегi туралы әңгімелейді.

��ндылы�тарымыз
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АТАУЛЫ КОРПУСТАР
    ҚазҰМУ-дың №2 корпусы бұрынғы ректор профессор, академик Маскеев Қуаныш Мүбәрәкұлы атымен 
аталған.  Ғимараттың қабырғасына ескерткiш тақта орнатылған: «Бұл ғимарат ҚР құрметті ғалымы, 1975-
1987 жылдар аралығында университет ректоры болған, ҚазҰМУ-дың материалдық-техникалық базасын не-
гіздеген профессор Маскеев Қуаныш Мүбәрәкұлының атымен аталған». 
   Жаттығу дағдыларының Орталығы университеттi дамытуға өз үлесiн қосқан Хасен Қожаханов атымен 
аталған
 

АТАУЛЫ МЕКЕМЕЛЕР
  Қоғамдық денсаулық сақтау мектебі ХХ ғасырдың басындағы атақты мемлекеттiк қайраткер Халел Досмұ-

хамедов есімін иеленген. 
  Ұстаздар мектебi 1969-1991 жылдары патологиялық физиология кафедрасының меңгерушісі, профессор 

Насыбуллина Халида Садыққызының атымен аталған.
  Iргелi және қолданбалы медицинаның ғылыми-зерттеу институты ҚР Ғылым Академиясының академигі, 

мемлекеттің еңбек сіңірген дәрігері профессор Бахия Атшабарқызының атымен аталған.
  Әскери-патриоттық тәрбие беру орталығы кеңес Одағының батыры Бауыржан Момышұлының атымен 

аталған.

АТАУЛЫ СТИПЕНДИЯЛАР
Үлгерiмі жақсы және белсендi қызмет ететін университеттiң үздік студенттерi атаулы стипендиялар алады: 

     ҚР Президентінің стипендиясы
  ҚазҰМУ ректорының стипендиясы
 . Кеңес одағының қаhарманы Мәншүк Мәметова стипендиясы
 . ҚазССР қоғам қайраткері, медицина ғылымдарының докторы И.А. Авенирова 

        стипендиясы
 . Фарм. ғылымдырының докторы, профессор К.Амрин стипендиясы
  Медицина ғылымдарының докторы, профессор Михайлова Б.С. стипендиясы
 . Медицина ғылымдарының докторы, профессор Саулебекова М.С. стипендиясы 
 . ҚР Ғылым Академиясының академигі, медицина ғылымдарының докторы, 

      профессор Т.Ш.Ш арманов стипендиясы
  ҚазССР Ғылым Академиясының академигі, РФ Ғылым Академиясының академигі,

      медицина ғылымдарының докторы, профессор А.Н.Сызғанов стипендиясы
ЦЦ
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УНИВЕРСИТЕТ МА�ТАНЫШЫ
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Университет ма�танышы

УНИВЕРСИТЕТТІ� АЛТЫН �ОРЫ

ҚР Ұлттық Ғылым Академиясы-
ның және РФ Ғылым Академи-

ясының академигі, медицина 
ғылымдарының докторы, ҚР 

қоғам қайраткері, Дүниежүзілік 
Денсаулықсақтау Ұйымы-

ның ең үлкен жүлдесі – Леон 
Бернар медалінің лауреаты, 

нутрициология кафедрасының 
меңгерушісі Шарманов

 Т�регелді Шарман�лы.

ҚР ҰҒА академигі, медици-
на ғылымдарының докторы, 

профессор, ҚР қоғам қай-
раткерi, қалыпты анатомия 

кафедра меңгерушiсi, акаде-
мик Ра�ышев Алшынбай 

Рахыш�лы.

Медицина ғылымдарының 
докторы, профессор, ҚР 

қоғам қайраткері Сәтпаева 
Ханиса �аныш�ызы.

ҚР ҰҒА академигі, ме-
дицина ғылымдарының 
докторы, профессор, 
ҚР қоғам қайраткерi, 
бала хирургиясы, 
анестезиология және 
реаниматология кафе-
драсының меңгерушiсi, 
академик Ормантаев 
Камал Сәруар�лы

Медицина ғылымдары-
ның докторы, профес-
сор, ҚР қоғам қайрат-
кері Маскеев �уаныш 
Мубарак�лы.

Университеттi� алтын �орында �Р-ны� т�рындар денсаулыын �орауа ерекше 
�лес �ос�ан белгiлi алым-медиктер �сынан.
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Т�ЛЕКТЕР ДА��Ы ГАЛЕРЕЯСЫ

Университетіміз әрдайым өз түлектерін мақтан тұтып келеді. С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-ды 
тәмамдаған қаншама қазақстандық атақты да танымал ғалым, практик, көшбасшы болды! Олар ме-
дицина ғылымына, денсаулық сақтаудың дамуына, тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына мол үлес 
қосты!

Міне, енді олардың есімдерін оқу орнының орталық алаңымен жүрген әрбір адам білетін болады. Бұл жер-
де Түлектер даңқы галереясының іргетасы қаланды, ал ондағы тізімнен чемпиондардың - студенттер мен 
оқытушылардың, денсаулық сақтау министрлерінің, денсаулық сактау басқармалары, ғылыми орталықтар 
және ғылыми-зерттеу институттары басшыларының аты-жөнімен танысуға болады. Енді университеттің атын 
паш еткен түлектердің есімі ЖОО, Алматының және Қазақстанның тарихында қалады!
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УНИВЕРСИТЕТТІ� ДА�� ЗАЛЫ

Даңқ залы университеттiң ғылыми, білім және тәрбиелiк қызметтерін өткізуге арналған арнайы 
дәрісхана болып табылады. Бұл – дәстүрге және ұрпақтар мирасқорлығына, бітірушілердің өз та-
рихына деген құрметi.
Дәрісхананы 2000 жылы ҚР Еуро Одақ өкілі, профессор Гольдшмит жөндеуден өткізіп,  осыға  

лымның құрметіне аталған болатын. Кейін келе, 2010 жылы  Ғылыми Кеңес шешімімен дәрісхана үлкен жөн-
деуден өтіп, Даңқ Залы деп аталды. 

Даңқ Залында ҚазҰМУ-дың белгiлi студенттерінің және оқытушыларының портреттер галереясы орна-
ласқан. Оның ішінде: Университеттің алғашқы ректоры С.Ж.Асфендияров, Кеңес Одағының қаhармандары, 
бiздiң бiтiрушiлер: М.Мәметова және В. Иванилов; Социалистiк Еңбек ерлері: И.С.Әлібекова, Н.Г. Исма-
гулова, Р.С.Боронина, А.А.Буванова, М.Г.Гилаева, Р.Н.Нұржанова; ҚСРО халық дәрігері З.М. Мәдиева, 
атақты ғалым-медиктер: А.П.Полосухина, Х.Ж.Жұматова, И.Қ.Қарақұлов, Т.Ш.Шарманов, К.С. Ормантаев, 
А.Р.Рақышев, дәрiгерлiк қызметтiң генералдары: Б.В.Гайдар, Т.С.Нұрмағамбетов.

Даңқ Залының қабырғаларында КСРО және ҚР мемлекеттік жүлде лауреаттарының тізімі орналасқан (17 
адам), ҚР құрметті қызметкерлері (17 адам), КСРО және ҚР еңбек сіңірген дәрігерлері (45 адам). Залдың 
ортасында 1981 жылы Университетке сыйға тартылған Еңбек Орденінің Қызыл Жұлдызының макеті орна-
ласқан.

Залдың орталық бөлігінде Университет Түлектерінің Кітабы орналасқан (1936 жылдан бері – 1084 бет).
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«TABULA PRIMA»

2010 жылы ашылған С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ түлектері 
мен ПОҚ елеулі жетістіктеріне арналған ескерткіш-кешен. Салыну 
мақсаты: студенттер мен ПОҚ арасында оңтайлы корпоративті мәде-
ниет құру, патриотизмді дамыту, медицина ғылымы мен практикалық 
денсаулық сақтауға үлес қосқан ҚазҰМУ түлектері мен қызметкер-
лерінің аттарын бекіту.

                                                                          Университет ма�танышы
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Қаhармандар саябағы – Ұлы Отан соғысының қаhармандарына, 
Университет студентетріне – Мәншүк Мәметова мен Владимир Иванилов 
естеліктеріне  арналған кешен.

«�АHАРМАНДАР САЯБА�Ы»
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«¡МІР САЯБА�Ы»

Өмiр саябағы ҚазҰМУ-дың солтүстік-батыс жағында, Бас Корпустың жанында орналасқан (2010 ж. 
ашылды). Өмiр саябағы адамзаттың басты құндылықтары – нан мен тұздың әнұраны болып табы-
лады. Өмір саябағы нан мен йодталған тұздың бейнелi түрде ескерткiшімен бiтедi. Ескерткiш – бұл 
символикалық киіз үй, астыққа арналған сауыт, ұлттық күбі ыдысы түріндегі күрделі композиция. 

Ескерткіштің мәні Т.Ш. Шармановтың сөздері жазылған екі жалпақ таста келтірілген:
«Адам нан мен тұз арқасында өмір сүреді. Нан мен тұз – молшылық, аманшылық, қам, бейбiт өмiрдiң мәңгi 

нышандары. Нан – ананың сүті сынды адам үшін жарық болып табылады. Нәрлі заттармен байытылған нан 
мен тұз – денсаулық кепілі, халық денсаулығын күтудің алғышарты, бүкіл адамзаттың даму негізі. Біздің үлкен 
қалауымыз – әрбір қазақстандықтың дастарқанында нан мен тұзды көру».

Өмір саябағына бару және нан мен тұз ескерткішімен танысу қазақстан тарихы, қоғамдық денсаулық 
сақтау, философия, политэкономия, жалпы гигиена және экология, тамақтану гигиенасы және т.б. пәндер 
шеңберінде іске асады
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�БУ �ЛИ ИБН СИНА АЛА�Ы

Алаң мың жыл бұрын Бұхарада өмір сүрген көне заманның ғалымының құрметіне арналған. Әбу Әли 
ибн Сина көрнекі ғалым-энциклопедияшы болған. Оның ғылыми мұрасы өте ауқымды және сол 
заманның білім-ғылымының барлық салаларын қамтиды: философия, логика, музыка, поэтика, тіл 
білімі, медицина, математика, астрономия, химия, биология, геология және басқалар. Оның «Дәрі-

герлік ғылымның ережелері» еңбегі медицина тарихындағы ең танымал кітаптардың бірі болып табылады. 
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Ала�а Гиппократты�, көне грек дәрігері, табиғат зерттеуші, философ, антикалық медицинаның ре-
форматорының есімі берілген. Клиникалық медицинаның әрі қарай дамуына негіз болған Гиппократ 
еңбектерінде ағзаның біртұтастығы; науқасқа және оны емдеуге дара жол табу; анамнез ұғымы ту-
ралы; этиология, болжау, темпераменттер туралы зерттеулерге түсінік берілген. Гиппократ есімімен 

дәрігердің этикалық мінез-құлқының жоғары адамгершілік бейнесі мен үлгісі туралы ұғымдар ұштастырыла-
ды. Гиппократ көптеген елдерде дәрігерлік борышты қабылдаушылардың міндеттерінің негізіне айналған, 
көне грек дәрігерлерінің этикалық кодексінің мәтінін жазған («Гиппократ анты»).  

ГИППОКРАТ АЛА�Ы
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�Л-ФАРАБИ АЛЛЕЯСЫ

Аллеяға біздің жерлесіміз Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Тархан ибн Ұзлағ әл-Фараби 
ат-Түркидің есімі берілген. Ол 870 жылы Сырдария өзінінің бойында, Арыс өзенінің Сырдарияға ба-
рып құятын жерінде орналасқан Фараб қаласында туылған. Астрономия, логика, музыка теориясы 
және математика, әлеуметтану және этика, медицина және психология, философия және құқық – 

оның қызығушылықтарының тізімі осындай. Аристотельдің зерттеулерін жалғастырып әрі дамыта отырып, 
әл-Фараби көзі тірісінде «Екінші ұстаз» (Аристотельден кейінгі) деген құрмет атағына ие болды. Дәл әл-Фа-
рабидің жұмыстарының негізінде ортағасырлық араб ғылымы қалыптасты. 

Әл-Фарабидің атақты нақыл сөзі қазіргі таңда да өзекті: «Ғылымның қайнар көзіне ұмтылған адам өнегелі 
де жақсы тәрбиеленген адам болуы керек. Ең алдымен Құран, заң ғылымдарын оқуы керек. Адал, шыншыл 
болуы керек. Бұзақылық, өтірік, алдау, арбаудан аулақ болуы керек. Заңды тағайындарға жақындай отырып, 
заңдық негіздердің тірегін, сүннет пен шариғат ережелерін бұзбай, қажетті мүдделер арқылы еркін ойлы 
болуы керек.»
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О   сновная идея памятника «вечный народ – вечный университет – вечные ценности профессии вра-
ча».Памятник отражает дух, ценности и мечты людей, посвятивших свою жизнь медицине.
 Гражданская активность, гуманизм, милосердие и толерантность, преданность и уважение к уни-

верситетским традициям – главные принципы воспитания настоящего врача.Комплекс состоит 
из нескольких композиций. Вертикальный круг означает вечность. Венчает круг «Шанырақ» - символ очага 
и преемственности поколений. Крутящийся диск - на первой стороне –изображение Витрувианского че-
ловека, означающее гармонию и жизнь. Надпись «Мәңгілік ел – Мәңгілік университет» отражает Послание    
Президента Казахстана Н.Назарбаева «Казахстанский путь – 2050:  единая цель, единые интересы, единое 
будущее», показывая единство народа и национального университета. На втором, третьем и четвертом 
кругах представлены ценности университета на казахском, русском и латинском языках. Среди ценностей 
вуза – служение людям, верность профессии, почитание учителей, уважение к студентам, репутация уни-
верситета, устремленность в будущее, преемственность поколений.

КОМПЛЕКС «М��ГІЛІК»

                                                                          Университет ма�танышы



57

WWW.KAZNMU.KZ                                                                             

77

«�СТАЗЫМА» МЕМОРИАЛДЫ� КЕШЕНІ

Ұстазыма мемориалдық кешені еліміздің ең көне ЖОО негізін қалаушыларға, еңбегін, өмірін және жа-
стығын еліміздегі ең үздік медицина кадрларын қалыптастыру ісіне аянбай атсалысқан азаматтарға 
деген тағы бір құрметтің нышанына айналды.
Айқан Ақановтың бастамасымен ашылған «Ұстазыма» ескерткіші әлемдегі ең игі мамандық - меди-

цина саласында студенттерге білім беріп жүрген барлық педагогтерге деген құрмет ілтипат болып табыла-
ды.

«Ұстазыма» мемориалдық кешені ескерткіштен және ҚазҰМУ барлық профессорларының есімі жазылған 
мемориалдық тақтадан тұрады. Ескерткіштің ашылу салтанатында академик Төрегелді Шарманов айтқан-
дай, «әр есімнің астарында бүтін бір тарих, бір дәуір жатыр, бұл адамдардың әрбірі Университетіміздің бо-
лашаққа бастар жолын салған».

ҚазҰМУ ректоры Айқан Ақановтың сөзін айта кетер болсақ, «біз мәңгілік емеспіз, университет мәңгі, ЖОО 
дәстүрлері мәңгі және елімізге қаншама керемет дәрігер даярлап шығарған барлық ұстаздардың жадымы-
зда мәңгіге сақталары хақ».
84 жыл ішінде ҚазҰМУ шамамен 70 000 дәрігер даярлап шығарды.

Сіздерге бас иеміз, ардақты ұстаздар!
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Eлiміздегі ең алғашқы университеттік театр.
«Concordia» латын тілінен аударғанда «келісім», «пікірлестік» дегенді білдіреді. Театрда әртүрлі кон-
церттер, театрлық қойылымдар, форумдар, конференциялар және шығармашылық кездесулер өткі-
зу үшін толық жарамды және тәуелсіз алаң бар, әрі ол жастардың мәдени және эстетикалық тәрбие 

алуына айтарлықтай ықпал болады.
Стандартты партер мен амфитеатрдан белек, зал классикалық стильдегі екі қабатты балкондармен жаб-

дықталған, әрі ұлттық колорит сақталған. Театр 1100 орынға арналған.

THEАTRUM “CONCORDIA”

Физиология және медицина бойын-
ша Нобель сыйлығының лауреаты  
ЭРВИН НЕЕР-дің «Concordia» теа-
трындағы дәрісі (2013 ж.)
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�АЗ�МУ АРЕНАСЫ

2012 жылдың жазында салынған ҚазҰМУ аренасы Университеттің назар аударарлық орындарының бірі-
не айналды.

Аренада жарты шеңбер болып орналасқан орындықтардың бірнеше катары, шағын сахна алаңы және 
оның алдында субұрқақ бар.

ҚазҰМУ аренасы - студенттер демалатын жэне бас қосатын сүйікті орындардың бірі, әрі мұнда студенттер 
мен оқытушылардың қатысуымен әртүрлі іс-шаралар өтеді.
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«ЖАНАШЫР» МЕМОРИАЛДЫ� КЕШЕНІ

Кешен Айқан Ақановтың бастамасымен 85 жылдық тарихтың 
түрлі кезеңдерінде AlmaMater-дің негізін қалауға, ұйымда-
стыруға және дамытуға айтарлықтай үлес қосқан универси-
тет басшыларының есімдерін мәңгі есте сақтау мақсатында 
ашылды.     

«ЖАНАШЫР» университеттің №1 ғимаратының қабырғасын-
да орнатылған және МЫНА �АБЫР�АДА УНИВЕРСИТЕТ-
ТІ� ТАРИХЫ, ДА��Ы, МА�ТАНЫШЫ, БОЛАША�Ы де-
ген сөздер жазылған.   

«ЖАНАШЫР» кешеніне келесі есімдер жазылған: 
Асфендияров Санжар Жа�ыпар�лы - (1889-1938ж.ж.), 
1930-1932 ж.ж. бастап университеттің ұйымдастырушысы 
және бірінші ректоры. 1912 жылы Император әскери-медици-

налық академиясын бітірді. 1928 жылы Қазақстанға Қазақстандағы бірінші медицина оқу орны – педагогикалық инсти-
туттың директоры лауазымына шақырылды, 1930 жылдың желтоқсанында Қазақ мемлекеттік медицина институтының 
негізін қалаушы және бірінші директоры болды. С.Ж.Асфендияров КСРО Жоғарғы сотының шешімімен 1958 жылғы 26 
мамырда ақталды. Алматы қаласының бір көшесі 1962 жылдан бері С.Ж.Асфендияров есімімен аталып келеді.  

�арынбаев Сибугатулла Рыс�али�лы (1910 – 1990 г.г.),  1952-1954 ж. және 1963-1975 жылдары ректор бол-
ды. Университеттің негізін қалаушы. Ол басшылық еткен жылдары университетте жаңа факультеттер мен кафедралар 
ашылды. Қарынбаев С.Р. – анатом,  профессор, ҚазКСР еңбегі сіңген дәрігер (1950). ҚазММИ анатомия кафедрасын-
да бірінші қазақ аспирант болды. Майдангер. 1947 ж. Қазақ КСР денсаулық сақтау министрінің орынбасары, 1949-1950 
ж.ж. және 1954-1965 ж.ж. - республиканың денсаулық сақтау министрі.

Маскеев   �уаныш   М�барак�лы - (1932 ж.), 1975-1987 ж.ж. университет ректоры. Университеттің материал-
дық-техникалық базасының негізін салды (10 ғимарат, оқу корпустарын, жатақхана салды). Маскеев Қ.М. – ҚазММИ 
емдеу факультетінің түлегі, фтизиатр, медицина ғылымдарының док¬торы, профессор, Қазақстан ғылымына еңбегі сің-
ген қайраткер. 

Шарманов Т�регелді Шарман�лы (1930 ж.), медицина ғылымдарының док¬торы, профессор, ҚР МҒА  ака-
демигі, РҒА академигі. Академик Т.Ш.Шармановтың үлкен еңбегінің бірі ҚР білім және ғылым министрлігінен ерекше 
қаржыландыруға ие инновациялық университет мәртебесіне қол жеткізді, С.Ж.Асфендияров ат. ҚазҰМУ-ға оқытудың 
кредиттік жүйесін, үш тілді білімді енгізуді, Б.Атшабаров ат. іргелі зерттеулер және қолданбалы медицина ҒЗИ ашуды 
және университеттің ғылыми-зерттеу жұмыстарын үйлестіруді  табандылықпен жүзеге асырды.     

Мырзабеков Ораз Мырзабек�лы (1941ж.), медицина ғылымдарының док¬торы, профессор.  Мырзабеков О.М. 
университет үшін өте ауыр кезеңде бірінші проректор болды (2007-2013ж.) және өте жауапты мәселелерді өз мойнына 
алды: 10 ғимарат пен жатақханаларға жөндеу жүргізу және қалпына келтіру, Университеттің мемлекеттік аттестаттаудан 
өтуі (2008ж., 2013 ж.), МАБ (2008-2011ж.ж.), дүниежүзілік медицина білімінің дедерациясының қатысуымен институцио-
налдық аккредитация (2012ж.), QSWUR халықаралық рейтингіне қатысу

МЫНА �АБЫР�АДА, УНИВЕРСИТЕТТІ� ТАРИХЫ, ДА��Ы, МА�ТАНЫШЫ, БОЛАША�Ы
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«АТАМ�РА»  АЛА�Ы
Өткенімізден сабақ ала отырып, болашағымызды баянды етеміз 

Алаңда екі ескерткіш орнатылған – Қозы Көрпеш – 
Баян Сұлу және «Халық бірлігі» ескерткіші
Ескерткіштер Университеттің бұрынғы түлектерінің 
өз Альма Матеріне жасаған сыйлықтары. Бұл Уни-

верситетке және тағдырының тірегіне айналған маман-
дыққа деген сүйіспеншіліктің символы. Қозы Көрпеш пен 
Баян Сұлудың тарихы бұл әлемдегі мәңгі өшпейтін тақы-
рып – уақытқа да қиындыққа да мойымайтын, ғасырлардан 
жалғасып келе жатқан махаббат екенін тағы да дәлелдеп 
отыр. Айқан Ақанов айтып өткендай: «ескерткішке гүл қою 
Альма Матерде жүріп отбасын құрған студенттеріміздің 
барлығы үшін жақсы дәстүрге айналар деп үміттенеміз. 
Мемлекеттер өзгереді, әлеуметтік экономикалық құрылыс, 
режимдер өзгереді, бәрі өзгеріп, бәрі тез өтіп кетеді. Ал 
махаббат қана шексіз ...» 

«Халық бірлігі» ескерткіші.  Мұнда қоғамның барлық 
элементтері қамтылған: халық, батырлар, рухани көш-
басшылар -  Қорқыт ата, әл-Фараби, Қожа Ахмет Йасса-
уи, Би, Хандар. Бұл ескерткіш бірліктің куәсі. Осы арқылы 
құрылымның өзара байланысы мен бүтіндігі, дәстүрлер мен 
ұрпақтар сабақтастығы көрсетілген.

Университет ма�танышы
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¡мірде ешкім мә�гі емес, барлыы кетеді,
Біра� жа�сы адамдарды� есімі еш�ашан �лмейді.

Саади, 1210–1292 ж.ж.,
 Парсы ақыны-классигі

«ЖЫЛ ЖЕТІСТІГІ» АТТЫ Т�ЛЕКТЕР АЛЛЕЯСЫ

ҚазҰМУ студенттері мен оқытушыларында Университеттің мәдениетін және идеяларын ұстанушылықты 
қалыптастыратын, өзінің AlmaMater-ін жетістікке және жандануға жетелейтін дәстүрлерімен және 
құндылықтарымен даңқты.  
ҚазҰМУ-дың тағы бір жаңа дәстүрі Университеттің түлектеріне алғыс білдіру және Қазақстан Респу-

бликасының денсаулық сақтауын нығайтуға және халық денсаулығын сақтауға сіңірген еңбектерін ескеру 
ретінде дәстүрлі жыл сайынғы «Университет Мақтанышы» атағын беру болуда. «Университет Мақтанышы» 
аталған түлектерге «Superbia University» медалі мен сертификаты беріледі. 

«Университет Мақтанышы» атағына ие болған тұлғалардың есімдері «Жыл Жетістігі» атты түлектердің Ал-
леясында орналастырылатын болады.

                                                                          Университет ма�танышы
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«Жақсы іс жасауға асығыңыз»
Ф.Й.Гаас, дәрігер (1789-1853)

ИГІ ІСТЕР АЛЛЕЯСЫ

Университет қызметкерлерінің сіңірген еңбегін құрмет тұтып, алғыс білдіру.  Қолдың бедері – 
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ студенттерінің тәрбиесі мен дайындығына салынған күш-жі-
гердің, уақыттың, ықыластың және өмірдің белгісі.

Университет ма�танышы
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�ЛЫ ОТАН СО�ЫСЫНДА�Ы ЖЕ�ІСТІ� 70 ЖЫЛДЫ�ЫНА 
ОРАЙ АШЫЛ�АН АЛЛЕЯ

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығына орай ашылған еліміздегі бірінші шырша аллеясы.  
ҚазҰМУ-ң ең үздік студенттері университетің әр жылдардағы түлектері сыйлаған 100 шыршаны 
отырғызуға ат салысты. «Біздің 300-ден аса студентіміз соғыстың алғашқы жылдарында майданға 
аттанған еді. Университетіміздің әртүрлі жылдардағы түлектері өз альма-матеріне Ұлы Отан соғы-

сының батырларының құрметіне естелік ретінде шырша аллеясын сыйлап отыр. Ал бүгін ҚазҰМУ-ң барлық 
факультеттерінің ең үздік студенттері 100 
шырша отырғызды. Жылдар өткен соң бүгінгі студенттер салиқалы дәрігер болып қалыптасып, осы жерге өз 
балаларымен келетін болады, сонда осы Аллея олардың бақытты студенттік жылдарын еске салмақ», - деді 
ҚазҰМУ ректоры Айқан Ақанов. Жеңістің шыршалы аллеясы Төле би көшесін бойлап Сейфуллин даңғылынан 
Масанчи көшесіне дейінгі аралықты қамтиды.

                                                                          Университет ма�танышы
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�ЛЫ ОТАН СО�ЫСЫ ЖЫЛДАРЫ �АЗА БОЛ�АН �АЗ�МУ 
СТУДЕНТТЕРІНІ� Ж�НЕ О�ЫТУШЫЛАРЫНЫ� ЕСІМДЕРІ 

ЖАЗЫЛ�АН МЕМОРИАЛДЫ� �АБЫР�А
Есіл ерлер ескерткішке айналсаңда, біз үшін

мәңгі бақи тірісіңдер, тірісіңдер, тірісіңдер!

Медицина институтының бір жарым мыңнан астам студенті соғысқа аттанып, олардың 280-і соғыс 
алаңында мерт болды. Мемориалдық қабырғаға ойып жазылған есімдер ішінде Кеңес Одағының 
Батырлары Мәншүк Мәметова, Владимир Иванилов және өзге де Жеңіске өз үлестерін қосқан 
солдаттар, офицерлер, медицина қызметкерлері бар. Қабырғада соғысқа қатысып, соғыстан кей-

ін қайта оралып ҚазҰМУ-да қызмет атқарғандардың да есімдері жазылған

Университет ма�танышы
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�АЗ�МУ 85 ЖЫЛДЫ�ЫНА АРНАЛ�АН КОЛОННАДА
ҚазҰМУ барлық оқытушылары мен студенттерінің 

даңқы арта берсін!

Коллонада Айқан Ақановтың бастамасымен ҚазҰМУ түлектерінің және қызметкерлерінің қаражаты-
на тұрғызылды. Коллонада медицина символдарымен – тостағанға оратылған жыланмен аяқталған. 
Коллонаданың күмбезінде 1930 жылдан бергі Университеттің бүкіл тарихы көрсетілген: �азММИ 
(1930 – 1963) – АММИ (1963 – 1995) – �азММУ (1996 – 2001) – �аз�МУ (2001).

Және де коллонадада Университеттің «Erat, Est, Fuit» – «Болды, бар, болады» ұраны жазылған.

                                                                          Университет ма�танышы
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СТОМАТОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ� КЕШЕНІ

Университет ма�танышы
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IV б�лім

БІЗДІ� НЫШАНДАРЫМЫЗ

                                                                          Бізді� нышандарымыз
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 Бізді� нышандарымыз

ТА�БАНЫ� СИПАТТАМАСЫ

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің жаңартылған логотипі аталған 
ұйымның еліміздегі алдыңғы қатарлы медициналық оқу орындарының бірі ретіндегі ерекшелігін ай-
қындайды.

Таңбаның дәл ортасында Ұ әрпі орналасқан (қазақ тілінде Ұлттық, ұлы деген мағынаны білдіреді, 
бұл ҚазҰМУ-дың ұлттық мәртебесін айқындап, оның терең тарихын шертеді), ал оның артқы жағында Қа-
зақстан Республикасының туы бейнеленген, ол еліміздің мемлекеттік рәміздеріне деген құрметті білдіреді.   

� әрпінің астында 1930 саны бейнеленген – бұл еліміздегі ең алғашқы университеттің іргесі қаланған жыл. 
Ал бұл композицияны даңқтың, гүлденудің және мәңгіліктің белгісі ретінде лавр жапырақтары қоршап тұр.   

� әрпіне оралып тұрған жылан мен крестке ұқсас белгі медицинаның дәстүрлі таңбалары болып табылады.  

Университеттің таңбасы мәңгі гүлденуді, медицина дәстүрлерін құрметтеуді және ЖОО-ның ұлттық мәрте-
беде ілгері дамуын бейнелейді.
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                                                                            Бізді� нышандарымыз

УНИВЕРСИТЕТТІ� ТУЫ

Ақ тудың бетінде университеттің логотипі бейнеленген. Тудың ақ түсті болуы – тазалықтың, рақымшылықтың, 
үміт пен көмек беріп құтқаруды білдіреді әрі медицина саласының кәсіби түсі – ақ халат. 
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С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА�Ы �АЗА� �ЛТТЫ� МЕДИЦИНА 
УНИВЕРСИТЕТІНІ� �Н�РАНЫ 

Авторы: Төрехан Әбіш 
(Университеттің стоматология факультетінің 1966 жылғы түлегі)

Жаралған ерекше маман бар,
Еңбегін бағалап адамдар,
Жаныңа араша болсам дел,
Түн қатып ұйқысыз алаңдар.

                                                   �айырмасы: 
                                                   Дәрігер жаныңның панасы,
                                                   Жаңарып білімнің саласы,
                                                   Университетім, университетім,
                                                   Әлемге танылған бағасы.
Әлдилеп ұлттық бесігім,
Ұрпаққа ашылып есігің,
Университетім, ұраным 
Жүректе мәңгілік есімің.

�айырмасы:
Дәрігер жаныңның панасы,
Жаңарып білімнің саласы, 
Университетім, университетім,
Әлемге танылған бағасы.

Үшырдың ұядан тербетіп,
Шыңдардан асудан бірге өтіп,
Ұстаздың жолымен келеміз 
Ақ-халат жарасып ержетіп.

�айырмасы: 
Дәрігер жаныңның панасы,
Жаңарып білімнің саласы, 
Университетім, университетім,
Әлемге танылған бағасы.

 Бізді� нышандарымыз
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Еліміздің жетекші медициналық ЖОО бірі болып табылатын С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық меди-
цина университеті оқытудың келесі қағидалар негізінде құралған ерекше ортасын жасап отыр:

 Академиялық еркіндік және оқытуды интернационалдандыру
 Өзара құрмет және әділдік
 Қоғамдық мүдде
 Білім беру мен ресурстарды басқарудың жоғары стандарттары
 Студенттер мен оқытушылардың білім сапасы үшін ортақ жауапкершілігі
 Білім беру процесінің үздіктігі

Келесі компоненттер біздің жұмысымызға негіз болып табылады: студенттер, академиялық бедел, дәстүр-
лер, корпоративтік мәдениет және мамандыққа құштарлық.
Біз үшін бағалы:

 әділдік және ашықтық
 академиялық еркіндік
 кәсіпқойлық және жауапкершілік
 көшбасшылық және бастамашылдық
 кәсіби этиканы сақтай отырып, ғылымның озық салалары бойынша білім аясын кеңейте білу еркіндігі
 кәсіби ортада алға ұмтылуда ғылым және білім саласындағы инновациялар
 университет міндеттерін орындау барысындағы креативтілік
 университеттің барлық саладағы іс-әрекетіне ұжымның тартылуы
 корпоративтік мәдениет
 нәсілдік, этникалық, діни, гендерлік және саяси дискриминацияның қатысуынсыз

     көрініс табатын тұлға еркіндігі

                                                                            Бізді� нышандарымыз
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Нам есть чем гордиться!

 

ТРАДИЦИИ 
И ЦЕННОСТИ КАЗНМУ

Мы не вечны, вечен университет.
И вечны традиции нашего вуза.

То, что делает каждое учебное заведение Alma Mater

Истинные ценности начинаются с традиций
 КазНМУ силен своими традициями

Нам есть чем гордиться!
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Каждое учреждение с долгой историей имеет своё лицо. И важнейшей частью этого лица являются 
традиции, опираясь на которые Университет движется вперед. Традиции как плацдарм для даль-
нейшего прогресса и процветания выпускников Alma mater.
В жизни Казахского Национального медицинского университета традиции играют большую роль. 

Они отражают дух, ценности и мечты людей, получивших путевку в жизнь в стенах этого университета.
Беречь и развивать традиции медицины - долг каждого будущего врача.
Нравственность и традиции - главный стержень, благодаря которому КазНМУ с уверенностью смотрит в 

будущее.

Рассказывают, что высокая комиссия, посещая старейший английский университет, не застала ректора
в его рабочем кабинете. К их большому удивлению ректор читал Шекспира на одной из скамеек универ-

ситетского парка. А кто же управляет университе том? - удивились члены комиссии. Университетом управ-
ляют традиции.

Казахский Национальный медицинский университет следует главным 
тради циям классических университетов и развивает собственные.

Предисловие                                                           
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Наши традиции и ценности                          

Часть I

ТРАДИЦИОННЫЕ
 МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА
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Традиционные мероприятия года                          

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

январь  февраль  март апрель май июнь

Дни национальных культур - традиция дружбы народов

Театральный сезон 

Эстафета добрых дел

Международная 
научно- 

практическая 
конференция
 «Инновации 

в высшем 
медицинском 
образовании»

Международная
научно-

практическая
конференция

по науке

Весенний бал

Летняя школа 
«Избранные вопросы 

здравоохранения»

Международная 
научно- практическая 

конференция 
«Университетская 

клиника;проблемы и 
перспективы»

День медицинского 
работника - третье 
воскресение июня

Зимняя школа День Науки

 июль  август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Выпускной 
бал 

(закрытие 
учебного 

года) 
- прощание 

 c АІmа Маtег

Августовские 
чтения - 

традиционная 
встреча

 руководства 
вуза с 

преподавате-
лями

1 сентября
-День

знаний
(открытие
учебного

года)

День
учителя

Осенний
бал

Выборы
студенческого
правительства

Дни университета 
Международная 3-х 

дневная конференция
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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ (открытие учебного года)

Как и во многих странах постсоветского пространства, 1 сентября - День знаний для студентов 
КазНМУ - праздник, которые ознаменовывает начало учебного года. Основная цель мероприятия - 
формирование и принятие гумани стических ценностей, корпоративности, развитие 
в студенческой среде высокой социальной  активности, духовности, воспитания в духе уважения 

и почитания государственных  символов, утверждение патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 
уважение к культуре и истории Казахстана.

Традиционно в этот день в КазНМУ проходит торжественная линейка, по с-вященная началу учебного 
года, где встречают первокурсников. С началом учебного года студентов поздравляет руководство КазН-
МУ, профессорско-преподавательский состав, выступают выпускники и первокурсники, произво дится тор-
жественное поднятие флагов всех стран, дети которых являются сту дентами нашего вуза, организуется 
праздничный концерт.

Сентябрь
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Сентябрь

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В конце первой недели октября проводится День учителя -профессиональ ный праздник всех работ-
ников сферы образования. Их знания и опыт, преем ственность традиций и новаторство лежат в 
основе университета.
Цель - формирование уважительного отношения к ППС. День учителя проводится на всех факуль-

тетах в свободной форме. В этот день факультеты выдвигают  кандидатуры на конкурс среди профессор-
ско-преподавательского состава университета  «Лучший преподаватель КазНМУ».

В рамках Дня учителя - чествование выдающихся учителей, проведение встреч студентов с видными 
деятелями университета, торжественный концерт.

�арсы алы кеші
Цель - передача эстафеты знаний и традиций.
Инициативное мероприятие студентов второго курса в рамках курации над первокурсниками и оказания 

содействия в их быстрой адаптации к новым усло виям. В этот вечер студентами второго курса организуется 
концертная програм ма и выступления активистов с разъяснением основных принципов и этических норм 
жизни КазНМУ.
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  Октябрь
ОСЕННИЙ БАЛ

Еще одна культурная традиция -  ежегодное проведение Осеннего бала для ППС и сотрудников, при-
уроченного к празднованию «Дня учителя».
Цель: создание праздничной атмосферы, поднятие корпоративного духа, где участники бала не 
только ППС, но и студенты. Между танцевальными частями бала участников и гостей  ожидают инте-

ресные конкурсы, яркие эмоции, новые впечатления и сюрпризы!
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Ноябрь

ВЫБОРЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА (СПУ)
Молодежь - это ожидания, это намерения, это будущее. 

Молодежь - это возможность, это шанс, это вероятность.

На сегодняшний день на базе Казахского национального медицинского универ ситета действует 15 
студенческих организаций.
Цель - формирование активной жизненной позиции студентов, содействие раз витию их социаль-
ной зрелости, самостоятельности, улучшение профессиональной подготовки, способности к са-

моорганизации и саморазвитию, подготовка студентов к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества.

 Основные задачи, стоящие перед СПУ: формирование гуманной системы ценностей у студенческой мо-
лодёжи (трудолюбие, профессионализм, активность, предприимчивость, инициа тивность, креативность 
и конкурентоспособность, экономическая и социальная мо бильность, стремление к познанию нового и 
созиданию, готовность к непрерывно му самообразованию и самореализации); анализ основных проблем 
деятельности студенческих организаций; контроль засоблюдением социальных прав и интересов студен-
ческой молодёжи; разработка новых механизмов разрешения конфликтных ситуаций в студенческой среде 
и мн.др.

В течение месяца перед выборами начинается предвыборная агитация, студен ты имеют возможность 
ознакомиться с избирательными платформами каждого кан дидата.
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  Декабрь

ДНИ УНИВЕРСИТЕТА

В декабре 1930 года Постановлением СНК РСФСР был открыт первый Казах ский государственный 
медицинский институт (КазГМИ). В приложении к этому Постановлению среди перечня всех других 
вузов страны есть запись: «...алма-ата. Медицинский институт. Факультет лечебный. Прием: зима 
1930/1931 года - 100 человек». Это первый распорядительный документ по вопросу открытия ме-

дицинского института в Казахстане.
Учёным советом КазНМУ им.С.Асфендиярова в соответствии со Стратегией развития университета уч-

реждены «Дни Университета», посвященные дню рож дения. Дни Университета традиционно отмечаются 
2-4 декабря. На празднова ние Дней Университета приглашается медицинская общественность республи-
ки, стран ближнего и дальнего зарубежья, представители министерств, ведомств, руководители областных, 
городских управлений здравоохранения, ректоры мед вузов, директора НИИ и НЦ, ППС, студенты КазНМУ 
и мн. др.

Программа праздничных мероприятий Дней Университета состоит из трех дней.
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Первый день Дней университета - Студенческий. Он начинается с инаугура ции Студенческого пра-
вительства. Проходит главный праздник первокурсника - Посвящение в студенты. В рамках по-
священия в студенты организуется теа трализованное представление с участием персонажей, 
изображающих «отцов медицины» - Гиппократа, Абу али ибн-Сины и Аль-Фараби. Происходит 

импро визированное введение первокурсников в профессию. Первокурсники приносят клятву Гиппократа, 
проходит торжественная передача факела знаний. Перво курсникам вручается символический

Студенческий билет.
    Кроме того, в программе третьего дня:
   концертная программа студентов;
   театральные встречи с участием ведущих актеров 

    драматических театральных   коллективов страны;
   интеллектуальные игры команд КВН;
   финальная игра команд факультетов Дебатного клуба;
   соревнования спортивных команд;
   студенческие конференции;
   праздничный фейерверк в студенческом городке

Традиционные мероприятия года                         

2 декабря

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – СТУДЕНЧЕСКИЙ
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3 декабря

ВТОРОЙ ДЕНЬ – УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЧТЕНИЯ

В этот день  с актовыми речами  и лекциями по актуальным проблемам медицины и здавоохранения  
выступают ведущие ученые с мировым именем, уникальные специалисты в своей отрасли.  
Приглашенные профессора читают актовые лекции не только перед преподавателями и студента-
ми, но и перед всей приглашенной медицинской общественностью страны.  Выступления трансли-

руются  в режиме on-line во всех аудиториях КазНМУ. Обычно в этот день читается 2 – 3 актовые лекции. 
Это подарок Университета профессионалам от здравоохранения.  Вечером первого дня – традиционный 
торжественный прием от имени Университета для всех  участников конференции.
С 2011 г. стали проводиться круглые столы с вузами-партнерами «Международное сотрудничество - путь 
к развитию университетского образования и науки и с  представителями практического здравоохранения 
«ВУЗ-выпускник-работодатель».

Для всех участников праздника первый день является своеобразной сверкой часов, анализом того, 
насколько образовательный, научный и клинический процессы университета,  соответствуют 
последним достижениям мировой науки и  наилучшей международной практики.
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4 декабря

ТРЕТИЙ ДЕНЬ – ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТОВ

В программе третьего дня:
 Тематические международные научно – практические конференции по актуальным проблемам   

здравоохранения.
  Пленарные заседания.

  Мастер – классы, семинары и круглые столы   с участием ведущих специалистов мирового уровня.
  Торжественная церемония подведения итогов конкурса «Лучший факультет»,  с торжественным вручени-

ем переходящего хрустального кубка с выгравированным именем факультета,  диплома и приза. 
Цель – поощрение и активизация работы факультета, инновационной деятельности, развитие потенциала 
кафедр, совершенствование учебного процесса, формирование внутрифакультетских механизмов, ме-
неджмента качества.
  Подведение итогов конкурса среди профессорско – преподавательского состава университета «Лучший 

преподаватель КазНМУ (профессор, доцент, ассистент)»;
  С 2013 г. проводится торжественная церемония подведения итогов конкурса показателей эффективно-

сти деятельности - «Лучший учебный департамент», «Лучшая кафедра»;
  С 2013 г.  учрежден сертификат-признания и медаль  «Гордость Университета»   за выдающийся вклад в 

охрану здоровья народа и  укрепление системы здравоохранения Республики Казахстан   признаны лучши-
ми в номинации. 
  С 2013 г. учрежден сертификат-признания и памятный знак «Надежда Университета», который  присужда-

ется по итогам конкурса лучшим студентам КазНМУ.  
  Вручение звания «Почетный профессор КазНМУ».
  Церемония награждение сотрудников. 
  Концертная программа.

По итогам научно – практических конференций издаются сборники 
материалов конференций.
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Январь - май
ДНИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР -ТРАДИЦИЯ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ

КазНМУ является общим домом для людей разных народов. С целью формиро вания и распростране-
ния идей духовного единства, укрепления дружбы народов в студенческой среде, развития нацио-
нального самосознания, социальной и религи озной толерантности КазНМУ последовательно пре-
творяет в жизнь политику меж национального и межконфессионального согласия и дружбы народов. 

Кроме того, большое внимание в медуниверситете уделяется вопросам реализации политики триединства 
языков, патриотизма, бережного отношения к традициям, обычаям, культуре и языку, а также сохранению 
культурной самобытности представителей разных этносов.

Дни национальных культур - этнофестиваль дружбы народов - «Мы - казахстанцы» - начинаются в январе 
и завершаются в мае. Мероприятия, посвященные межнациональному единству, на которых студенческие 
группы показывают обычаи различных народов, их одежду, национальные блюда, песни и танцы, встречи с 
представителями разных этносов и носителями разных культур стали доброй тра дицией. Для организации 
Дней национальной культуры приглашаются национально-культурные центры страны.
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Февраль - апрель

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

В Университете огромное внимание уделяется воспитательной работе со студентами и формиров-
нию духовного мира будущих врачей как важнейшему элементу нравственного потенциала нации.
Начиная с первых курсов в течение учебного года студенты приобщаются к духовным и художе-
ственным ценностям, творческой деятельности, миру культуры и искусства. Обязательное посеще-

ние студентами первого курса в сопровождении ППС театров, консерваторий, кон цертных залов, филар-
монии стало культурной традицией КазНМУ.Традиционно открытие театрального сезона в Университете 
начинается в феврале.

В этот день  проводится торжественное собрание, концерт силами студентов старших курсов, поздрав-
ления и пожелания первокурсникам и раз дача пригласительных билетов на спектакли, концерты и пред-
ставления (все билеты оплачиваются Университетом).
Регулярно организуются коллективные походы в театры, консерватории, концертные залы, филармонию, 
хоровую ка пеллу. Также в течение театрального сезона проводятся выставки, встречи с известными
людьми и многое другое.
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 Февраль

ЗИМНИЕ ШКОЛЫ

             «Winter school», посвященная памяти академика Б.А. Атчабарова

Зимняя школа, посвященная памяти академика Национальной Академии наук, профессора, лауре-
ата премии им. К. Сатпаева, заслуженного врача респу блики Бахии Атчабарова, первого исследо-
вателя последствий ядерных взрывов на  Семипалатинском полигоне Б.Атчабарова проводится 
в первой декаде фев раля. В рамках «Winter school» обсуждаются актуальные вопросы фундамен-

тальной и прикладной медицины, лабораторной диагностики и мн.др.
Зимняя школа организуется Научно-исследовательским институтом фунда ментальной и прикладной
медицины им. Б. Атчабарова. В работе Зимней школы принимают участие сотрудники КазНМУ, НИИ, НЦ 
республики, студенты медицинских вузов.
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 Международная Зимняя школа 
«Актуальные вопросы  общественного здравоохранения»

Международная Зимняя школа традиционно проходит в феврале и органи зуется Школой обще-
ственного здравоохранения. Основными слушателями кур сов являются студенты старших курсов 
медицинских вузов страны, ближнего и дальнего зарубежья. В эти дни ежегодная Зимняя школа 
становится настоящей дискуссионной площадкой. Студенческие делегации собираются за «кру-

глым столом» для того, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы общественно го здравоохранения.
Основной целью Школы является усиление эффективности образовательно го процесса, интеграция об-

разовательных программ смежных дисциплин в об ласти общественного здравоохранения, а также обеспе-
чение единства науки, образования и практики в подготовке квалифицированных специалистов и раз вития 
партнерских отношений с медицинскими вузами РК. Кроме того, прове дение Зимней школы служит эффек-
тивным методом усиления межвузовского взаимодействия, а также интеграции современных технологий в 
сфере улучше ния качества услуг.В программе Зимней школы семинары-тренинги, тематические доклады, 
дискуссии, мастер-классы и мн.др.

Традиционные мероприятия года                          
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Февраль - май
ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ

В рамках программы по воспитательной работе проводится комплекс мероприя тий. Цель-форми-
рование университетской культуры, навыков профессиональной ориентации будущего врача, при-
обретение практических, профессиональных навы ков.I - II курс - служение университету в рамках 
программы «Мой университет» -общественно-полезный труд в стенах университета; Ill - IV курс - 

благотворительные акции в домах ребенка, малюток, домах инва лидов, студенческая практика в больни-
цах-хосписах сестринского ухода, в домах ветеранов, инвалидов;

V-VI курс - санитарно-просветительская работа среди студентов других вузов, школьников по освещению 
социально-значимых патологий, участие в волонтерских мероприятиях, выступление с докладами и бесе-
дами по профилактике ряда рас пространенных заболеваний

                                       Традиционные мероприятия года         
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Апрель

ДЕНЬ НАУКИ

Проводится 20 апреля.
Цель - совершенствование и развитие университетской науки, внедрение со временных методов 
управления медицинской наукой, подготовка высококвалифици рованных научных кадров, мо-
билизация и оптимизация научно-исследовательской работы кафедр, привлечение студентов,                    

ППС к исследованиям в области здравоох ранения.
       В программе Дня науки:
   торжественная церемония открытия Дня науки с участием руководства вуза, ППС, студентов всех курсов;
   студенческие научно-практические конференции;
   заседания по секциям (презентация устных, видео и стендовых докладов);
   выставка международных грантов и стипендиальных программ;
   флеш-моб акции;
   выставки достижений медицины;
   проведение дебетных и научно-познавательных игр;
   семинары-тренинги по принципу «Равный - равному»;
   вручение призов по следующим номинациям: «Лучший факультет по организа ции 

     научно-исследовательской работы студентов», «Лучшая кафедра»;
   подведение итогов года в плане научных исследований;
   отбор лучших студенческих научных работ студентов;
   чествование и награждение победителей конкурсов награждением победителей;
   издание студенческих работ.
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Ежегодно в стенах Казахского Национального медицинского университета им. С.Д.Асфендиярова 
проводится  традиционная Ярмарка вакансий КазНМУ, для выпускников с участием представителей 
республиканских и региональных учреждений здравоохранения, областных управлений здравоохра-
нения, Министерства здравоохранения и лечебных учреждений республики. 

Цель ярмарки – сближение интересов работодателей и выпускников, ищущих работу. Помимо офици-
альных медицинских учреждений, в ярмарке вакансий принимает участие большое количество компаний, 
специализирующихся в различных отраслях медицины, то есть выпускникам предоставляются широкие 
возможности для выбора места работы, а также ознакомления с различными программами для молодых 
специалистов.

В рамках Ярмарки вакансий проходят презентации работодателей, стендовые сессии,  индивидуальные 
собеседования выпускников  с работодателями.

Апрель
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

   Традиционные мероприятия года         



95

WWW.KAZNMU.KZ                                                                             

77

Май
ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ « ИННОВАЦИИ В ВЫСШЕМ
 МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ»

Высокие темпы научно-технического прогресса, интенсивный рост объема новой информации в 
медицине, изменение требований к профессиональному уровню врачей, введение новых специ-
альностей, системы сертификации и аттестации медицинских кадров, выдвигают на первый план 
вопросы совершенствования медицинского образования и создание совершенно новой модели 

медицинского образования.
Цель ежегодной конференции - подведение итогов учебного года, определение путей решения имею-

щихся в образовательном процессе проблем, обмен опытом, анализ результатов внедрения уникальной 
модели медицинского образования КазНМУ, перспектив развития медицинского и фармацевтического 
образования РК в соответствии с принципами Болонской конвенции, интеграция медицинских вузов для 
определения единого подхода к реформированию медицинского образования в стране с участием веду-
щих вузов республики, всех медицинских вузов страны, представителей Министерства образования и на-
уки РК, Министерства здравоохранения РК, научно-исследовательских институтов системы образования, 
научных центров, международных организаций. 

В рамках конференции:
  пленарное заседание;
  секционные конференции;
  подведение итогов и принятие резолюции.

  

 Традиционные мероприятия года         
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Май
ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

 И СЪЕЗД СТОМАТОЛОГОВ КАЗАХСТАНА

Стоматологическая помощь населению является неотъемле-
мой частью общей системы здравоохранения. Роль стома-
тологического здоровья невозможно переоценить, так как, 
проблемы в полости рта могут быть причинами развития па-

тологии внутренних органов и систем (желудочно-кишечного тракта, 
сердечно - сосудистой, иммунной и эндокринной систем, психопато-
логических состояний и т.д.

Ежегодно на базе КазНМУ в мае месяце проходит международный 
конгресс и Съезд стоматологов Казахстана в г. Алматы.На междуна-
родном конгрессе рассматриваются актуальные вопросы стоматоло-
гической службы в международном сообществе. 

Идет обмен опытом, интерактивные методы  профилактической ди-
агностики, лечения патологии челюстнолицевой области. На съезде 
стоматологов Казахстана принимаются решения о совершенствова-
нии организационных форм управления качеством стоматологическо-
го обслуживания населения, повышения уровня стоматологического 
здоровья граждан Республики Казахстан.
 Много внимания уделяется вопросам повышения качества модели 
высшего стоматологического образования, расширения доступа к 
европейскому образованию, академической мобильности студентов 
и ППС.

В рамках Съезда проходит научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы стоматологии», Международная выставка стома-
тологических материалов и оборудования,Республиканский конкурс 
стоматологов «Лучший в профессии», мастер-классы для врачей-сто-
матологов и зубных техников.

В мероприятии принимают участие специалисты стоматологическо-
го профиля из всех регионов Казахстана, а также из стран дальнего и 
ближнего зарубежья.
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Май
Международная научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы лабораторной медицины XXI века”

Мировая лабораторная диагностика сегодня находится на пике своего развития. Сегодня медицинская 
наука, новые технологии, инновации представляют собой лицо любой страны.Современная лабора-
торная медицина представляет собой обширную сферу медицинской 
науки и практики. 

В настоящее время лабораторная медицина путем внедрения достижений фундаментальных исследований и 
информационных технологий во многом ускоряет развитие клинической медицины. За последние десятилетия 
в повседневную клиническую практику вошли новые высокоинформативные медицинские аналитические техно-
логии, которые существенно изменили представления врачей об этиологии, патогенезе и принципах лечения 
многих заболеваний и со всей остротой поставили вопрос о необходимости пересмотра самого характера ле-
чебно-диагностического процесса. 

Лабораторная служба занимает ключевые позиции в лечебно-профилактических учреждениях. Это связано с 
увеличением значимости лабораторной информации и с внедрением в практику здравоохранения новых техно-
логий, позволяющих поставить окончательный диагноз.

Ежегодно в мае месяце организуется Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопро-
сы лабораторной диагностики XXI века».В конференции принимают участие представители ведущих научных 
организаций РК и стран ближнего и дальнего зарубежья, а также крупнейшие казахстанские компании, постав-
ляющие лабораторное оборудование и расходные материалы.

На конференции обсуждаются перспективы развития лабораторной медицины, проблемы геномных иссле-
дований, вопросы организации трансляционных лабораторий, вопросы становленияи развития  лабораторного 
технопарка; состояния и перспектив клинико-лабораторной диагностики в Казахстане, инновационные техно-
логии и новейшее приборное обеспечение лабораторных исследований, вопросы развития международного 
сотрудничества в области медицинского образования, науки и практики и мн.др.

Кроме того, в рамках мероприятия организуется тематическая выставка средств диагностики и контроля, 
тест-систем, изделий медицинского назначения, медицинского и лабораторного оборудования, медицинской 
техники, сопутствующей продукции.

 Традиционные мероприятия года         
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Май
ВЕСЕННИЙ БАЛ

В рамках проведения Студенческой весны в  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова ежегодно  в мае месяце  
проводится Студенческий  весенний бал.   
Цель:  развитие в студентах чувства прекрасного, эстетического вкуса, приобщение 
студентов к традициям и ценностям медицинского сообщества. Что может быть лучше, чем вечер, 

про    ве  денный  в  атмосфере лучших традиций европейского бала?  Возрождение бальной 
куль  туры и традиции проведения балов способствует духовно-нравственному воспитанию молодёжи.

                                       Традиционные мероприятия года         
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Июнь
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

“ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ”

Занятия Летней школы «Избранные вопросы здравохранения» традиционно проходят в июне на базе 
Школы общественного здравоохранения.
Цель: подготовка конкурентоспособных специалистов в области общественного  здравоохранения 
на основе интеграции научных образовательных программ, обе спечение качества подготовки ме-

дицинских кадров высшей квалификации, участие ведущих международных рейтингах, обеспечение высо-
коклассного медицинского образования на отечественном и мировом уровнях. 

КазНМУ полностью пересматри -вает образовательную подготовку сегодняшних студентов-медиков, 
чтобы они стали врачами «завтрашнего дня». Врачами, которые будут способны решать проблемы и удов-
летворять требования медицинской практики и охраны здоровья XXI века.

В программе Летней школы - международные семинары, мастер-классы для старшекурсников, 
магистрантов, докторантов, практических и главных врачей, эко номистов.
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Июнь
ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ “УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ”

В июне месяце в КазНМУ проводится ежегодная Международная научно-практическая конференция 
«Университетская клиника: проблемы и перспективы».
Конференция стала важным международным форумом, где известные ученые, практики медицины 
обсуждают проблемы организации и дальнейших перспектив работы университетской клиники.
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Июнь
День медицинского работника – 

третье воскресенье июня

КазНМУ широко отмечает профессиональный праздник тех, кто посвятил свою жизнь заботе о жизни 
и здоровье людей.
Цель: приобщение студентов к традициям и ценностям медицинского сообщества, приверженно-
сти нормам профессиональной этики.

В программе Дня медика:
   торжественное собрание коллектива;
   поздравление ректора КазНМУ;
   выступления профессоров;
   чествование и награждение лучших сотрудников;
   праздничный концерт;
   коллективный выезд в зону отдыха (пикник).
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Июнь

В этот день руководство вуза, деканы факультетов, ППС в парадных мантиях, наряд ные выпускни-
ки собираются на торжественную церемонию вручения дипломов. После подведения итогов сту-
денческой жизни деканами факультетов, выпускников напутствуют известные ученые и выпускники 
прошлых лет. Лучшие в различных сферах университет ской жизни награждаются дипломами и пре-

миями, звучат приветствия от студентов.  В программе:
   торжественная церемония завершения учебного года;
   под Гимн Республики Казахстан спускаются флаги стран;
   выступления ректора, проректоров, деканов факультетов, профессоров-ветеранов,  выпускников, 

    первокурсников, напутствия выпускникам;
   парад выпускников;
   передача списка выпускников деканами факультетов для 

    внесения в Книгу выпускников КазНМУ;
   выпускной вальс;
   концертная программа;
   праздничный салют.

30 июня - выпускной бал (закрытие учебного года) 
— прощание выпускников с Alma mater



104

                                                                                            WWW.KAZNMU.KZ

7777

Август
АВГУСТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА ВУЗА С ППС

28-30 августа - в Университете проходят Августовские чтения, где подводят ся итоги учебного года, опре-
деляются задачи на будущий учебный год и Стра тегия развития Университета. Августовские чтения явля-
ются необходимым этапом внедрения образова тельной, научной, клинической политики Университета на 
предстоящий учеб ный год, выявления актуальных проблем, внедрения новых образовательных технологий 
и методик обучения.

В программе Августовских чтений - доклад ректора КазНМУ, проректоров, деканов факультетов, 
руководителей структурных подразделений, ППС, встре чи деканов факультетов и ППС, семинары.

Традиционные мероприятия года                          
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Миссия
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова – это иновационно-ориен-

тированный и социально-ответственный университет, являющийся лидером в Центральной Азии по мно-
гоуровневой подготовке конкурентоспособных специалистов здравоохранения и фармации через реали-
зацию компетентностно-ориентированной модели медицинского и фармацевтического образования с 
широким привлечением отечественных и зарубежных ученых  и постоянным наращиванием научного по-
тенциала.

Видения
Признаваемый в международном сообществе социально-ответственный лидер в системе  медицинского 

образования, выпускающий конкурентоспособных и востребованных на рынке труда специалистов, обе-
спечивающий единство науки, образования и практики путем внедрения инновационных технологий во все 
сферы деятельности, развивающий национальную научную медицинскую школу, сохраняющий и преумно-
жающий свои традиции.

Август
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА    

Это  общие ценнocти, традиции, признаваемые правила поведения и управления в  организации. 
Принципы корпоративной этики и культуры: соблюдение законов и правовых норм, защита корпо-
ративных интересов, принципы коллективной работы.
Принципы корпоративной этики КазНМУ строятся на утверждениях:

Национальный Университет - один из старейших учебных заведения Казахстана,  центр культуры, науки и 
образования.  

В Университете педагогическая деятельность неотделима от клинической и исследовательской  деятель-
ности  (интеграция образования, науки и практики). 
Университет следует принципу солидарной ответственности преподавателей, административного персо-
нала и обучающихся  за качество образования и следование миссии Университета.

Условиями непрерывного роста как  каждого в отдельности сотрудника, так и университета в целом, явля-
ются инновации в педагогическом процессе, клинической деятельности и научных  исследованиях.Универ-
ситет является привилегированным местом встречи между преподавателями, обладающими возможностя-
ми передачи знаний, навыков и средствами их развития через исследования  и инновации, и студентами, 
имеющими право,  стремление  и способность обогащения знаниями и приобретения навыков.   
Университет является  территорией здорового образа жизни.

Традиционные мероприятия года                          



107

WWW.KAZNMU.KZ                                                                             

77

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
7 базовых ценностей, которые должны определять поведение как преподавателей, 
 сотрудников, так и всех категорий обучающихся КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова:

  Служение людям 
  Верность профессии 
  Репутация ВУЗа   
  Почитание учителей  
  Уважение к студентам   
  Преемственность поколений  
  Устремленность в будущее 

ЦЕННОСТЬ 1. 
СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ ЯВЛЯЕТСЯ НАИВЫСШЕЙ  МИССИЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ

  Профессия врача – не просто работа, а истинное служение людям
  Мы не только готовим квалифицированных специалистов, но и активно участвуем    в решении 

вопросов охраны здоровья населения, профилактики  заболеваний и защиты окружающей среды
  В этом  - наш патриотизм
  И это мы стараемся передать студентам
  В эту же ценность заложена социальная ответственность университета перед обществом

ЦЕННОСТЬ 2.
ВЕРНОСТЬ  ПРОФЕССИИ

  Верность принципам врачевания
  Люди, посвятившие этой профессии жизнь, начинают  свой путь с профессиональной клятвы, 

в основе которой лежит  клятва Гиппократа
  Следующая заповедь  профессионала «Врач должен быть  не только профессионально 

    грамотным, но и справедливым при всех обстоятельствах»

ЦЕННОСТЬ 3.
РЕПУТАЦИЯ ВУЗА

  КазНМУ  отметил 84-летие
  Мы чтим нашу историю, соблюдаем традиции

Наши ценности
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   Мы не только поддерживаем инициативы со стороны выпускников университета, направленные на дей-
ственное сотрудничество с вузом, но и несем моральную ответственность за уровень  профессионализма 
и качество их подготовки

Репутационные характеристики Университета

   Устойчивое, динамично развивающееся финансовое положение.
   Создание условий для профессионального роста преподавателей и сотрудников,  развитие   

академической  мобильности
   Интеграция научного,  лечебно-диагностического и учебного процесса
   Финансирование научных программ из внебюджетных средств на основе

     мультидисциплинарного подхода.
   Социальная защита работающих и работавших преподавателей и сотрудников, выпускников  

 КазНМУ (Ассоциация выпускников).
   Высокий уровень конкурентоспособности и позитивный имидж вуза на рынке медицинских 

образовательных услуг РК
   Корпоративная культура, как основа поведения всех категорий сотрудников.

ЦЕННОСТЬ 4.
ПОЧИТАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ

   Учителя  – наивысшая ценность для настоящих и грядущих поколений выпускников 
     и преподавателей Университета  
   У каждого университета есть своя энергетика, которая состоит из синтеза энергий десятков тысяч  

 сотрудников, студентов и традиций вуза. Это дух, ценности и мечты людей, связавших свою судьбу  
 с  Университетом
   КазНМУ чтит своих учителей, педагогов, наставников,  потому что славная история вуза  не могла  

 состояться без старшего поколения
   Эти принципы прописаны в  Этическом Кодексе студента
   Студент обязан уважать и соблюдать права преподавателей, ценить их труд и почитать

     как своих учителей

ЦЕННОСТЬ 5. 
УВАЖЕНИЕ К СТУДЕНТАМ 

   Преподаватели и студенты – это единое целое
   В  каждом студенте мы стараемся  увидеть уникальную личность и на этой основе помочь

ему выстроить стратегию своего развития
   Мы всячески поощряем социальную и творческую активность студента

Традиционные мероприятия года                          
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   Наша цель – не только подготовка конкурентоспособного профессионала в своем деле, но и формиро-
вание личности с активной гражданской позицией
   Уважение к студентам – это и достойное обучение,  качественное образование, забота о здоровье сту-

дента,  привлечение студентов к управлению и полноправное участие в жизни  университета.
   Важная задача развития вуза в этом направлении – реализация Этического Кодекса преподавателя

ЦЕННОСТЬ 6. 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

   Это наша история и наши традиции
   Преемственность и неразрывная связь поколений – одна из главных традиций КазНМУ. 
   Беречь и развивать традиции медицины – долг каждого будущего врача

История КазНМУ. Старейший Национальный медицинский вуз, основанный в 1930 г.и подготовивший бо-
лее 70 000 специалистов  для здравоохранения и фармации Казахстана и  стран зарубежья. На шести 
факультетах университета обучается более 11 000 студентов, интернов, резидентов, магистрантов и док-
торантов из Казахстана и 17-ти стран мира. КазНМУ сотрудничает с 92 университетами и организациями 
мира, региональными органами и организациями здравоохранения по вопросам подготовки и переподго-
товки кадров. КазНМУ является полноправным членом 6 международных Ассоциации в области образова-
ния  и 15 профессиональных Ассоциаций, Федераций и  Союзов.

ЦЕННОСТЬ 7.  
УСТРЕМЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕЕ

   Постоянное совершенствование всех процессов и видов деятельности университета на основе исполь-
зования современных научных данных, с учетом изменения рынка труда  и образовательных услуг
   Интеграция в мировое образовательное пространство, медицинское и научное 

  сообщество через развитие международного сотрудничества.
   КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова имеет своё видение будущего

 
Университета в качестве:

   инновационного кластера, признаваемого в международном сообществе социально-ответственного ли-
дера в системе медицинского образования, выпускающего   конкурентоспособных и востребованных на 
рынке труда специалистов
   лидирующей организации, обеспечивающей единство науки, образования и практики путем   внедрения 

инновационных технологий во все сферы деятельности
   высшего учебного заведения, развивающего национальную научную медицинскую школу, сохраняющего 

и приумножающего свои традиции.

                                                                                     Наши ценности  
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Конечная цель – создание великой организации – Университета с международным признанием, поэтому 
нашими утверждениями являются:

   Превосходство во всем, что мы делаем
  Залогом успеха является совершенство во всех областях деятельности Университета
    Инновации являются залогом непрерывного роста и развития
   Талантливые сотрудники – это конкурентное преимущество  любого университета (с 2012 г. проводится 

ежегодный конкурс «Таланты на службе Университета»)
   Стремление к качественным изменениям в Университете через непрерывное  профессиональное 

развитие
   Каждый преподаватель и сотрудник должен развиваться и совершенствоваться в  течение всей жизни
   В Университете созданы условия  для непрерывного профессионального развития каждого преподава-

теля и сотрудника. 
   В Университете созданы условия, обеспечивающие наилучшие и наиболее комфортные  условия труда, 

проявления и развития творческих способностей

Наши ценности  
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                                                                                            Наши ценности  

Кодекс Чести является реализацией этических принципов и нравственных
 ценностей КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, утвержденных Ученым Советом

Преподаватель КазНМУ им. С. Д.Асфендиярова - это профессионал  активно ведущий педагогиче-
скую, научно-инновационную,  клиническую и воспитательную работу. 

    Преподаватель осознает ответственность за высокое качество преподавания, научных  исследова  ний и 
научное руководство молодыми учеными, магистрантами, докторантами и студентами.
  Преподаватель постоянно повышает свой профессиональный  уровень, выполняет научно-исследова-

тельские изыскания в соответствии с новейшими  инновационными технологиями,   активен в академиче-
ской  интернационализации.
  Преподаватель осознает, что воспитательные аспекты социализации  личности, формирование его  

нравственных ценностей - это ключевая  функция педагогической деятельности в выполнении  миссии, 
видения, политики и стратегии университета на пути вхождения в число ведущих университетов мира.
  Преподаватель способствует созданию и оптимизации условий для активизации студенческой интерна-

ционализации в международное Университетское сообщество,  самореализации в профессиональном, в 
гражданско - патриотическом и духовно-нравственном развитии.
  Преподаватель воспитывает у студента  гордость,  преданность, глубокое уважение  к Родине, ее велико-

му историческому прошлому, Государственным Символам Республики Казахстан.
  Преподаватель  обязан проявлять  социально-правовую активность  в формировани высокого       граж-

данско - патриотического мировоззрения, правовой и   этно- межконфессиональной   толерантной куль-
туры.
  Преподаватель - пример порядочности и интеллигентности, морали и нравственности, уважения 

свободы, чести и  достоинства  студентов, который открыто осуждает любые проявления  недисциплиниро-
ванности и безответственности. 
  Преподаватель призван  формировать и развивать у студента осознанную мотивацию бережного 

    отношения и сохранения нравственных морально-этических ценностей и традиций университета, 
  Преподаватель  противодействует  коррупции  (мошенничество, взятничество, коррупционное  пове-

дение, злоупотребление  служебным положением и др.)  и действиям, сопряженных    с коррупцией или 
создающих условия для коррупции как угрозы подрыва высокой репутации   и рейтинга университета  в 
реализации его Миссии и Стратегии.
  Преподаватель – патриот и приверженец  Университетской политики и  корпоративного духа,   который 

своим действием и поведением  сохраняет и укрепляет авторитет и  имидж  университета  во всех сферах 
своей многогранной деятельности.  

КОДЕКС ЧЕСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
КАЗНМУ ИМ. С. Д. АСФЕНДИЯРОВА
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  Преподаватель строго соблюдает стандарты и требования учебных программ, считает  недопусти-
мым и предупреждает несанкционированные действия в учебно-образовательном  процессе. Не до-
пускает необоснованных обвинений, грубости , бестактности, анонимность, интриги.
  Этико-моральные  нарушения преподавателей выносятся на обсуждение комиссий Этического  со-

вета.
  За нарушение  Кодекса Чести, правил, предусмотренных  Уставом и  другими нормативно- директив-

ными  документами, принимаются меры дисциплинарного  и административного  взыскания (замеча-
ние, выговор, строгий выговор) вплоть до увольнения из университета.

Наши ценности  
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КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА 
КАЗНМУ им. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА

Студент - патриот Республики Казахстан, высоко чтит – Гимн, Флаг, Герб, Государственный  язык 
- важнейшие атрибуты Суверенного Казахстана. Он бережно  относится и сохраняет  славные  
традиции и нравственные  ценности  предшествующих поколений Университета.
  Студент КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова – неукоснительно признает и уважает национальные 

приоритеты, вековые духовно- нравственные  ценности, выполняет высокие  требования к морально -
этическому  статусу  гражданина РК.
  Студент осознанно считает, что межнациональное и межконфессиональное согласие - основы   наших 

ценностей и единства.
  Студент – партнер сопричастный своей  приверженностью   к политике  Университета на пути вхождения 

его в число ведущих Университетов мира.
  Студент  помнит, что приоритетами конкурентоспособности государства служат качественный уровень  

здоровья, интеллекта и образования каждого гражданина. Студент - носитель и пропагандист здорового 
психического и физического образа жизни.
  Студент  руководствуется  принципами законности, требованиями нормативных правовых документов, 

принятых в Университете. Осознает ответственность за их   нарушения и несоблюдение. 
  Студент - сознательно и активно участвует в творческом процессе  гражданског самоопределения,  

самореализации, самосовершенствования и личностного роста в профессио  нальном,  интеллектуальном 
и культурно- нравственном развитии.
  Студент помнит, что преподаватель -  его Учитель, наставник, воспитатель, достойный глубокого уваже-

ния и признательности. Студент соблюдает субординацию в отношениях с преподавателямии руковод-
ством университета.
  Студент - дисциплинирован, вежлив, коммуникабелен, соблюдает общепринятые морально - этические  

нормы поведения в общественных местах и в быту, самокритичен  и требователен  к себе и своим поступ-
кам. 
  Студент осуждает и активно способствует неприятию  и противостоянию любым  коррупционным  прояв-

лениям, коррупционному  мировоззрению и поведению в университете среди студентов и преподавате-
лей.
  Студент  в общественных местах должен  соблюдать этикет, уважать правила общественного поведения, 

предупреждать и пресекать антиобщественные  и  несанкционированные действия и по  ступки.
  Этико-моральные нарушения студентов выносятся на обсуждение комиссий Этического совета.
  За нарушение Кодекса Чести, правил, предусмотренных Уставом и нормативно-директивными  докумен-

тами, принимаются меры дисциплинарного и административного взыскания (замечание,  выговор, строгий 
выговор) вплоть до исключения из университета.

                                                                                           Наши ценности  
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ИМЕННЫЕ АУДИТОРИИ

Именные аудитории - традиция Университета.
Решением Ученого Совета лекционным аудиториям университета присвоены имена видных 
ученых, общественных и государственных деятелей РК (список будет продол жаться):

Аудитория №1 - 
Героя Советского Союза 

Маншук Маметовой, 
отв. назначена кафедра 

нормальной анатомии

Аудитория №2 - 
акаде мика
Полосухина 
Александра 
Порфирьевича, 
отв. назначена 
кафедра гистологии

Аудитории №4 - 
профессо ра
 Карынбаева 
Сибугатуллы 
Рыскалиевича, 
отв. назначена
кафедра нормальной 
анатомии

Аудитория №3 - Героя 
Советского Союза

 Владимира 
Иванилова, отв. 

назначе на кафедра нор-
мальной

 физиологии.

Наши ценности  
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Аудитория №5 - 
д-ра Джо Асвалла, 

директора Европейского 
регионального бюро ВОЗ

Аудитория №6 -
профессора, член-
корреспондента АМН 
СССР Каракулова 
Ишанбай Каракуловича, 
отв. назначена кафедра
эпидемиологии

Аудитория №7
 -профессора Брякина 
Михаила Ивановича, 
отв. назначена кафедра 

хирургических
 болезней №3

Аудитория №9 -профессора 
Сатпаевой Райхан
Абикеевны,
отв. назначена кафедра 
интернатуры по терапии

Аудитория №8 
-профессора Никоновой 
Татьяны Никол аевны, отв. 
назначена кафедра детских 
инфекционных болезней

                                                                                       Наши ценности  

Перед началом лекций преподаватели обычно знакомят слушателей с историей лекционного 
зала, рассказывают про заслуги людей, именами которых названы аудитории.
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ИМЕННЫЕ КОРПУСА

    Учебному корпусу №2 присвоено имя бывшего ректора Казахского Национального медицинского уни-
верситета им С.Д.Асфендиярова, профессора, академика Маскеева Куаныша Мубараковича. На стене 
здания – Мемориальная доска: «Это здание именовано в честь профессора, заслуженного деятеля науки 
РК Маскеева Куаныша Мубараковича, ректора университета с 1975 по 1987 г.г., создавшего основу 
материально – технической базы КазНМУ».
   Центр практических навыков носит имя профессора Хасена Кожаханова, выдающегося детского хирурга, 

организатора детской торакальной хирургической службы Казахстана, с 1991 по  1995 гг. являвшегося де-
каном педиатрического факультета КазНМУ.
 

ИМЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
   Школа общественного здравоохранения носит имя выдающегося государственного деятеля начала 

    20-го века Халела Досмухамедова.
  Школа педагогов названа в честь профессора, заведующей кафедрой патологической физиологии 

   с 1969г. по 1991г. Насыбуллиной Халиды Садыковны.
  Научно – исследовательский институт фундаментальной и прикладной медицины носит имя 

    академика  Национальной Академии науки РК, профессора, заслуженного врача республики
    Бахии Атчабарова.
  Центр военно – патриотического воспитания назван в честь Героя Советского Союза 

   Бауыржана Момышулы.
  Центр наук о жизни (Life Sciences Centеr) имени доктора медицинчских наук, профессора, заслуженного    

деятеля науки Республики Казахстан, основоположника валеологии в нашей стране  Ханисы Канышевны 
Сатпаевой.

Наши ценности  
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ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
Лучшие студенты университета за хорошую успеваемость и активную деятельность получают 
именные стипендии:
   Стипендия Президента РК.
   Стипендия ректора КазНМУ.
   Стипендия имени Героя Советского Союза Маншук Маметовой.
   Стипендия имени А.И.Авенировой,доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача,

    заслуженного деятеля науки КазССР, декана педиатрического факультета с 1956 по 1964 г.г.
    Стипендия имени К.Абдуллина, доктора фармацевтических наук, профессора, декана  фармацевтичес-

кого факультета с 2003 по 2009 г.г.
   Стипендия имени К.Амрина, доктора медицинских наук, профессора, декана факультета  общественного 

здравоохранения с 1961 по 1963 г.г.
   Стипендия имени Б.С. Михайлова, доктора медицинских наук, профессора, декана лечебного факультета 

с 1981 по 1984 г.г.
   Стипендия имени М.С.Саулебековой, доктора медицинских наук, профессора, декана  стоматологиче-

ского факультета с 1959 по 1961 г.г.
   Стипендия имени А.Н.Сызганова, академика Академии Наук Казахской ССР, доктора  медицинских наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки Казахской ССР, заведующего  кафедрой общей хирургии с 1934 
по 1963 г.г.  

                                                                                       Наши ценности  
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Наши ценности  
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Часть IІІ

ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
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 Гордость  Университета                                                

ЗОЛОТОЙ ФОНД УНИВЕРСИТЕТА
академик HAH РК и РАМН РФ, 

доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный 

деятель науки РК, лауреат 
высшей награды Всемирной 
организации здравоохране-

ния - медали Леона 
Бернара, заведующий кафе-

дрой нутрициологии - 
Шарманов Торегельды 

Шарманович

доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный 

деятель науки РК - 
Маскеев Куаныш 

Мубаракович

доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный 

деятель науки РК - Сатпаева 
Ханиса Канышевна

академик НАН РК, 
доктор медицинских 
наук, профессор, 
зас луженный деятель 
науки РК, заведующий 
кафедрой детской
хирургии, 
анестезиологии и 
реаниматологии - 
Ормантаев 
Камал Саруарович

академик НАН РК, 
доктор медицин ских 
наук, профессор, 
заслуженный деятель 
науки РК, почетный 
за ведую щий кафедрой 
нор мальной анатомии - 
Рахишев Алшинбай 
Рахишевич
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ВЫПУСКНИКОВ

Наш университет всегда гордился своими выпускниками. Сколько казахстанцев, окончивших КазНМУ 
имени С.Д. Асфендиярова, стали известными и знаменитыми учеными, практиками, лидерами! Они 
внесли большой вклад в медицинскую науку, в развитие здравоохранения, в становление незави-
симого Казахстана!

И вот теперь их имена сможет прочитать любой, кто пройдет по центральной площади вуза. Здесь поя-
вилась Галерея Славы выпускников и в списках можно прочитать фамилии чемпионов – студентов и пре-
подавателей, министров здравоохранения, руководителей управлений здравоохранения, научных центров 
и научно – исследовательских институтов. Таким образом, имена прославивших университет выпускников 
останутся в истории вуза, Алматы и Казахстан!
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ЗАЛ СЛАВЫ УНИВЕРСИТЕТА

Зал Славы является специальной аудиторией, предназначенной для научной, образовательной и 
воспитательной деятельности университета. Это дань традициям и преемственности поколений, 
уважение выпускников к своей истории.
В начале 2000-х гг. аудитория была отремонтирована почетным профессором КазНМУ Фернаном 

Гольдшмидтом, представителем Европейского Союза в РК и носила его имя. В 2010 году после капиталь-
ной реконструкции и ремонта решением Ученого Совета  аудитория названа Залом Славы Университета.

В Зале Славы размещена галерея портретов  наиболее известных студентов и преподавателей КазНМУ:  
первого ректора С.Д. Асфендиярова,  Героев Советского Союза, наших выпускников: М.Маметовой и 
В. Иванилова, героев Социалистического труда: И.С.Алибекова, Н.Г.Исмагулова, Р.С.Борониной, А.А. Бу-

вановой, М.Г. Гилаева, Р.Н.Нуржановой, народного врача СССР  З.М. Мадиевой, крупнейших ученых – меди-
ков: А.П. Полосухина, Х.Ж. Жуматова, И.К.Каракулова, академиков Национальной Академии наук Республики 
Казахстан: Шарманова Т.Ш., Ормантаева К.С., Ракишева А.Р., генералов медицинской службы: Гайдара 
Б.В., Нурмагамбетова Т.С. На стенах Зала Славы висят списки Лауреатов государственных премий СССР и 
РК (17 человек), заслуженных деятелей РК(17 человек), заслуженных врачей СССР и РК (45 человек). 

В центре Зала – макет Ордена Трудового Красного Знамени, которым Университет был награжден в 
1981 г. В центральной части зала на специальной подставке размещена Книга выпускников Университета 
с 1936 года (1084 стр.), которая доступна для всех.
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«TABULA PRIMA»

Памятный комплекс, открытый в 2010 году, отражает выдающи-
еся достижения выпускников и профессорско-преподаватель-
ского состава  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. 
Цель его соз дания: формирование положительной корпора-

тивной культуры среди ППС и студентов уни верситета, развитие патрио-
тизма, увековечение памяти выпускников и сотрудников КазНМУ имени 
С.Д.Асфендиярова, внесших весомый вклад в развитие медицинской 
науки и практического здравоохранения.
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«Аллея героев» - памятный комплекс, посвященный Героям Великой Отече ственной войны, сту дентам 
Университета - Маншук Маметовой и Вла димиру Иванилову.

“АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ”

 Гордость  Университета                                          
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“АЛЛЕЯ ЖИЗНИ”

Аллея жизни расположена на северо-западной территории КазНМУ, рядом с Главным корпусом 
(открыта в 2010 году). Аллея жизни является гимном хлебу и соли - величайшей ценности чело-
вечества. Аллея жизни завершается символи ческим памятником фортифицированному хлебу и 
йодированной соли. Памят ник - это сложная композиция в виде символической юрты, каменного 

жернова для зерна, национальной деревянной бочки (кубы) с деревянной толкушкой.
Смысловая сущность памятника изложена в тексте академика Т.Ш. Шарманова на двух каменных плитах, 
текст следующий:

«Хлебом и солью жив человек. Хлеб и соль - вечные символы достатка, бла гополучия, заботы, мирной 
жизни. Хлеб - свет для человека, как молоко мате ри. Обогащенные питательными веществами, хлеб и соль 
- основа здорового питания, дальновидная забота о своем народе, залог процветания всего чело вечества. 
Наше заветное желание - увидеть у каждого казахстанца на столе обогащенные хлеб и соль».Посещение 
Аллеи жизни и знакомство с памятником хлебу и соли осущест вляется на практических занятиях по истории 
Казахстана, общественному здра воохранению, философии, политэкономии,
общей гигиене и экологии, гигиене питания и других предметах.

                                                                        Гордость  Университета  



126

                                                                                            WWW.KAZNMU.KZ

7777

ПЛОЩАДЬ АБУ АЛИ ИБН СИНА

Площадь посвящена  выдающемся ученому древности, жившему 1000 лет назад в Бухаре.  Абу Али  
ибн Сина был ученым-энциклопедистом. Его научное наследие  обширно и охватывает все отрасли 
знания того времени: философию, логику, музыку, поэтику, языкознание, медицину, математику, 
астрономию, химию, биологию, геологию, и другие. Его «Канон врачебной науки»  является одной 

из самых знаменитых книг в истории медицины.

 Гордость  Университета                                                
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Площадь носит имя Гиппократа, древнегреческого врача, естество-испытателяфилософа, реформа-
тора античной медицины. В трудах Гиппократа, ставших основой дальнейшего развития клинической меди-
цины, отражены представление о целостности организма; индивидуальный подход к больному и его лече-
нию; понятие об анамнезе; учения об этиологии, прогнозе, темпераментах.  

С именем Гиппократа связано представление о высоком моральном облике и образце этического пове-
дения врача. Гиппократу приписывается текст этического кодекса древнегреческих врачей («Клятва Гип-
пократа»), который стал основой обязательств, принимавшихся впоследствии врачами во многих странах.

ПЛОЩАДЬ ГИППОКРАТА

                                                                       Гордость  Университета  



129

WWW.KAZNMU.KZ                                                                             

77

АЛЛЕЯ АЛЬ – ФАРАБИ

Аллея носит имя нашего земляка, Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби 
ат-Турки.  Он  родился в 870 г. в городе Фараб, расположенном на берегу реки Сыр-Дарья при 
впадении в нее реки Арысь.   Астрономия, логика, теория музыки и математика, социология и этика, 
медицина и психология, философия и право - таков перечень его интересов.  Продолжив и развив 

учение Аристотеля, Аль-Фараби при жизни удостоился почетного звания «Второй учитель» (после самого 
Аристотеля). Именно на работах Аль-Фараби формировалась арабская средневековая наука.

Известное изречение аль Фараби актуально и в сегодняшнее время: «Тому, кто стремится к истокам нау-
ки мудрости, необходимо (с малых ногтей) быть доброго нрава, воспитанным наилучшим образом, изучить 
Коран и науки Закона в первую очередь. Быть благоразумным, целомудренным, совестливым, правдивым, 
отталкивающим порок, разврат, измену, ложь, уловки. Быть свободным умом от интересов пропитания, 
приближаясь к выполнению законных назначений, не нарушая опоры законных основ и не нарушая ни од-
ного из правил сунны и шариата. Стремиться к возвышению в науке и (среди) ученых, не избирая науку ради 
нескольких достижений и приобретений, (не избирая ее) средством приобретении материальных благ».

 Гордость  Университета                                                               
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О   сновная идея памятника «вечный народ – вечный университет – вечные ценности профессии вра-
ча».Памятник отражает дух, ценности и мечты людей, посвятивших свою жизнь медицине.
 Гражданская активность, гуманизм, милосердие и толерантность, преданность и уважение к уни-
верситетским традициям – главные принципы воспитания настоящего врача.Комплекс состоит 

из нескольких композиций. Вертикальный круг означает вечность. Венчает круг «Шанырақ» - символ очага 
и преемственности поколений. Крутящийся диск - на первой стороне –изображение Витрувианского че-
ловека, означающее гармонию и жизнь. Надпись «Мәңгілік ел – Мәңгілік университет» отражает Послание 
Президента Казахстана Н.Назарбаева «Казахстанский путь – 2050:  единая цель, единые интересы, единое 
будущее», показывая единство народа и национального университета. 

На втором, третьем и четвертом кругах представлены ценности университета на казахском, русском и 
латинском языках. Среди ценностей вуза – служение людям, верность профессии, почитание учителей, 
уважение к студентам, репутация университета, устремленность в будущее, преемственность поколений.

КОМПЛЕКС «М��ГІЛІК»

                                                                          Гордость  Университета  
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
 «�СТАЗЫМА» - «УЧИТЕЛЮ»

В КазНМУ открылся мемориальный комплекс «Ұстазыма»  - «Учителю». Это стало еще одной данью 
памяти всем тем, кто стоял у истоков развития  старейшего ВУЗа страны, кто вложил свой вклад, 
свою жизнь и молодость в кузницу лучших медицинских кадров страны. Памятник Учителю, откры-
тый по инициативе  ректора КазНМУ Айкана Аканова, стал знаком уважениям всем педагогам, обу-

чающим студентов самой гуманной профессии  в мире – медицине. За 85 лет КазНМУ выпустил 
более 70 000 врачей.

Низкий поклон вам, учителя!

 Гордость  Университета                                                               
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Первый в стране университетский театр.
«Сoncordia» в переводе с латинского означает «согласие», «единодушие».Театр представляет 
собой независимую и полноценную площадку для проведения различных концертов, театральных 
постановок, форумов, конференций и творческих встреч и является существенной частью культур-

ного и эстетического воспитания молодежи.
Помимо стандартного партера и амфитеатра, зал оснащен двухъярусными балкончиками в классиче-

ском стиле, сохраняя при этом национальный колорит. Театр рассчитан на 1100 посадочных мест.

THEАTRUM “CONCORDIA”

Лекция Нобелевского лауреата по 
физиологии и медицине 
ЭРВИНА НЕЕРА  
в Театре «Concordia» (2013 г.)
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 Гордость  Университета                                              

АРЕНА КАЗНМУ

Построенная летом 2012 года, Арена КазНМУ стала еще одной достопримечатель ностью Универси-
тета.Арена представляет собой несколько полукруглых рядов сидений, небольшая площадка-
сцена перед ними и фонтан. 
Арена КазНМУ - любимое место отдыха и встреч студентов, а также различных мероприятий с 

участием студентов и преподавателей.
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЖАНАШЫР»

Комплекс создан по инициативе Айкана Аканова с
целью увековечения имен   руководителей универси-
тета, внесших значительный вклад  в создание, ор-
ганизацию и развитие  Alma Mater на разных этапах 

85-летней  истории. «ЖАНАШЫР»  располагается на стене  
университетского корпуса №1 и  сопровождается надписью: 
«ЗДЕСЬ, НА ЭТОЙ СТЕНЕ, ИСТОРИЯ, СЛАВА, ГОРДОСТЬ, 
БУДУЩЕЕ  УНИВЕРСИТЕТА» 

В  комплекс «ЖАНАШЫР» включены следующие имена: 

 Асфендияров Санжар Джафарович - (1889-1938 г.г.), 
организатор и первый ректор университета с 1930-1932 г.г. 
В 1912 году закончил Императорскую военно-медицинскую 
академию. В 1928 году был приглашен в Казахстан на долж-
ность  директора  первого вуза в Казахстане - педагогическо-

го института, в декабре 1930 года стал основателем и первым директором Казахского государственного медицинско-
го института. С.Д. Асфендияров был реабилитирован по решению Верховного суда СССР от 26 мая 1958 года Одна из 
улиц Алматы с 1962 года носит имя  С.Д. Асфендиярова.

  Карынбаев Сибугатулла Рыскалиевич (1910 – 1990 г.г.),  ректор в 1952-1954 и 1963-1975 годах. Основопо-
ложник университета. В годы его руководства  в университете открывались новые  факультеты и кафедры. Карынбаев 
С.Р.- анатом,  профессор, заслуженный врач КазССР (1950). Был  первым казахом-аспирантом на кафедре анатомии 
КазГМИ. Фронтовик.  В 1947 г. зам. министра здравоохранения Казахской ССР, в 1949-1950 г.г.  
и  1954-1965 г.г. - министр здравоохранения республики.

  Маскеев   Куаныш   Мубаракович - (1932 г.),  ректор  университета в 1975-1987 г.г. Создал основы  материаль-
но-технической базы Университета (построил 10 зданий, учебных корпусов, общежитий). Маскеев К.М. - выпускник  ле-
чебного фа культета КазГМИ, фтизиатр, док тор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Казахстана. 

  Шарманов Турегельды Шарманович (1930 г.), доктор медицинских наук, профессор, академиц АМН РК, 
академик РАН. Заслугой академика Шарманова Т.Ш. является то, что он добился в Министерстве образования и на-
уки РК статуса инновационного университета с особым финансированием, принципиально настоял на внедрении в 
КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова кредитной системы обучения, трехъязычного образования, создание НИИ фунда-
ментальной и прикладной медицины им.Б.Атчабарова  и координирование научно-исследовательской работы универ-
ситета. 

  Мирзабеков Ораз Мирзабекович (1941г.), доктор медицинских наук, профессор.  Мирзабеков О.М. являлся 
первым проректором в самое сложное для университета время (2007-2013 г.г.) и взял на себя самые ответственные 
проблемы: реконструкция и ремонт 10 зданий и общежитий,  Государственная аттестация  университета (2008 г., 
2013 г.), ПГК (2008-2011 г.г.), Институциональная аккредитация  с участием  Всемирной федерации медицинского 
образования (2012 г.), участие  в международном рейтинге  QS WUR.

ЗДЕСЬ, НА ЭТОЙ СТЕНЕ, ИСТОРИЯ, СЛАВА, ГОРДОСТЬ, БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТА
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ПЛОЩАДЬ “АТАМ�РА” -”НАСЛЕДИЕ”
Сохраняя прошлое, создаём будущее

На площади расположены два памятника – Козы-Корпеш 
– Баян-Сулу и памятник «Халық бірлігі» - «Единство на-
рода».
Памятники - подарок выпускников Университета прошлых 

лет своему Альма Матер. Это символ  любви к Университету и 
профессии, ставшей судьбой.  История Козы-Корпеш и Ба-
ян-сулу еще раз доказывает, что на этом свете самая вечная 
тема – любовь, которой неподвластны время и потрясения, 
любовь, пронесшаяся через века. Как отметил Айкан Аканов, 
«надеемся, что возложение цветов к памятнику станет доброй 
традицией для всех наших студентов, создавших семью в стенах 
Альма Матер. 

Сменяются государства,сменяется социально экономиче-
ские строй, режимы, меняется все и все быстротечно. А любовь 
бесконечна…»

Памятник «Халық бірлігі» - «Единство Народа». В нем при-
сутствуют все элементы общества: народ,  батырлар, духовные 
лидеры - Коркыт ата, Аль-Фараби, Ходжа Ахмет Яссави, Би, 
Ханы. Данный памятник олицетворяет единство. Этим самым 
показана взаимосвязь и целостность структуры, преемствен-
ность традиций и поколений.
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Никто не вечен в мире, все уйдет, но вечно имя доброе живет.
Саади, 1210–1292 г.г.,  персидский поэт-классик

АЛЛЕЯ  ВЫПУСКНИКОВ «УСПЕХ ГОДА»

КазНМУ привержен своим традициями и ценностями, которые формируют  у  студентов и преподава-
телей  нравственность, культуру, стремление к продвижению  своей Alma Mater к успеху и процве-
танию.  
Еще одной новой традицией КазНМУ становится церемония ежегодного присуждения  звания 

«Гордость Университета», как символ признания заслуг и выражение благодарности выпускникам Универ-
ситета, внесшим выдающийся вклад в охрану здоровья народа и укрепление системы здравоохранения 
Республики Казахстан. Выпускникам, признанным в качестве «Гордости Университета» вручается серти-
фикат и медаль «Superbia University». Имена обладателей звания «Гордость Университета» расположены 
на Аллее выпускников «Успех Года».
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«Спешите делать добро»
Ф.Й.Гаас, врач (1789 – 1853)

АЛЛЕЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Признание заслуг и выражение благодарности сотрудникам Университета. Оттиск рук – символ 
вложенных усилий, времен, души, жизни в дело воспитания и подготовки студентов КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова.

 Гордость  Университета                                                               
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 ЕЛОВАЯ АЛЛЕЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
 В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Первая в стране еловая Аллея, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 
посадке 100 елей, подаренных выпускниками вуза разных лет, приняли участие самые успевающие 
студенты КазНМУ. Более 300 наших студентов ушли на фронт в первые годы войны. Выпускники 
разных лет решили подарить своей альма-матер еловую аллею памяти героев Великой Отече-

ственной войны, лучшие студенты КазНМУ всех факультетов посадили 100 елей. 
Пройдет много лет, и сегодняшние студенты будут проходить тут со своими детьми уже состоявшимися 

врачами, и эта Аллея станет для них хорошим воспоминанием о студенческих годах. Еловая Аллея Победы 
протянулась вдоль улицы Толе би, с улицы Сейфуллина до ул. Масанчи.

                                                                          Гордость  Университета  
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МЕМОРИАЛЬНАЯ СТЕНА С ИМЕНАМИ СТУДЕНТОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАЗНМУ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕ-

ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. 

Это нужно не мертвым, это нужно живым...

Более полутора тысяч студентов медицинского института ушли на войну и 280 из них пали на поле 
боя. Среди высеченных на мемориальной стене имен – и Герои Советского Союза Маншук Маме-
това, Владимир Иванилов, и другие внесшие свой вклад в Победу солдаты, офицеры, медики. Сюда 
же вписали фамилии тех, кто воевал, а после войны  вернулся и работал затем в КазНМУ.

 Гордость  Университета                                                               
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КОЛОННАДА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 85-ЛЕТИЮ КАЗНМУ

Слава всем преподавателям и студентам КазНМУ !

Колоннада построена по инициативе Айкана Аканова на средства выпускников и сотрудников КазН-
МУ. Колоннада возведена в честь 75-ти тысяч медицинских работников, которые здесь учились. Ко-
лоннада увенчана символом медицины – чашей со змеей. На куполе колоннады отражен весь путь 
Университета, начиная с 1930-го года: КазГМИ (1930 – 1963) – АГМИ (1963 – 1995) – КазГМУ (1996 

– 2001) – КазНМУ (2001).
Также на колоннаде запечатлен девиз Университета  «Erat, Est, Fuit» – «Было, есть, будет».
Вечный Университет – вечные ценности профессии врача.
Вечна наша память, потому что помним своих учителей и своих студентов.
С внешней стороны колоннады изображена история медицины. Там приведены барельефы скифской ме-
дицины, греческой медицины, история медицины средних веков Европы и современной медицины.

Открытие Колоннады стало символом всех тех масштабных преобразований, которые произошли во всех 
сферах деятельности Университета с 2008 года.

                                                                          Гордость  Университета  
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КОМПЛЕКС 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

 Гордость  Университета                                                               

Комплекс возведен на средства выпускников, в честь 50-летия со дня выпуска Стоматологического фа-
культета АГМИ 1965 года.

Стоматологический факультет КазНМУ был открыт в 1959 году. За период с 1964го по 2015й год Стома-
тологический факультет подготовил 8041 специалистов стоматологии.
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Часть ІV

НАШИ СИМВОЛЫ

                                                                          Наши символы
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 Наши символы

ОПИСАНИЕ ЛОГО

Обновленный логотип Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфенди-
ярова способствует идентификации организации как одного из ведущих медицинских учебных 
заведений страны.
В центре лого расположена буква � (в переводе с казахского Ұлттық, ұлы - нацио нальный, вели-

кий - это подчеркивает национальный статус КазНМУ и его богатую исто рию), на фоне которой изображен 
флаг Республики Казахстан, что подразумевает при верженность государственным символам республики. 
Под буквой � размещена цифра 1930 - год основания старейшего университета республики. Обрамляют 
композицию лавровые ветви - как символ славы, процветания и вечности.

Обвивающая букву � змея и образовавшийся крест - традиционные символы меди цины.В целом, лого 
университета олицетворяет собой вечное процветание, привержен ность традициям медицины и дальней-
шее развитие вуза в статусе национального.
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                                                                             Наши символы

ОПИСАНИЕ ФЛАГА

На белом фоне флага изображен логотип университета. Белый цвет флага - символ чистоты, надежды и 
спасения - профессиональный цвет медицины - белый халат.
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА�Ы �АЗА� �ЛТТЫ� МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІНІ� 
�Н¥РАНЫ

Авторы: Төрехан Әбіш
(выпускник стоматологического факультета Университета 1966 года)

Жаралған ерекше маман бар,
Еңбегін бағалап адамдар,
Жаныңа араша болсам дел,
Түн қатып ұйқысыз алаңдар.

                                                   �айырмасы: 
                                                   Дәрігер жаныңның панасы,
                                                   Жаңарып білімнің саласы,
                                                   Университетім, университетім,
                                                   Әлемге танылған бағасы.
Әлдилеп ұлттық бесігім,
Ұрпаққа ашылып есігің,
Университетім, ұраным 
Жүректе мәңгілік есімің.

�айырмасы:
Дәрігер жаныңның панасы,
Жаңарып білімнің саласы, 
Университетім, университетім,
Әлемге танылған бағасы.

Үшырдың ұядан тербетіп,
Шыңдардан асудан бірге өтіп,
Ұстаздың жолымен келеміз 
Ақ-халат жарасып ержетіп.

�айырмасы: 
Дәрігер жаныңның панасы,
Жаңарып білімнің саласы, 
Университетім, университетім,
Әлемге танылған бағасы.

ГИМН  УНИВЕРСИТЕТА
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Являясь одним из ведущих медицинских вузов страны, Казахский Национальный медицинский уни-
верситет имени С.Д .Асфендиярова создает исключительную среду обучения, в основе которой 
лежат следующие принципы:

  Академическая свобода и интернационализация обучения
  Взаимное уважение и справедливость 
  Общественный интерес
  Высокие стандарты образования и управления ресурсами 
  Солидарная ответственность студентов ипреподавателей

    за качество обучения
  Непрерывность процесса обучения

Следующие компоненты обеспечивают основу для нашей работы: студенты, академическая репутация, 
традиции, корпоративная культура и приверженность профессии. Наши ценности определяются каждым 
из этих компонентов. 

  Мы ценим:

   честность и открытость
   академическую свободу 
   профессионализм и ответственность
   лидерство и инициативность
   свободу в расширении границ знаний в приоритетных областях

     науки при соблюдении профессиональной этики.
   инновации в области науки и образования в стремлении 

    к превосходству в профессиональной среде.
   креативность в решении стоящих перед университетом задач.
   вовлеченность коллектива во все сферы деятельности университета.
   корпоративную культуру
   свободу личности, выражающаяся в отсутствии расовой, этнической, 

    религиозной, гендерной и политической дискриминации.
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Нам есть чем гордиться!

 

OUR TRADITIONS
 AND VALUES

With a rich history and a dedication to the pursuit of excellence, 
Kazakh National Medical University  offers unique learning experiences across 

a broad spectrum of academic and medical environments

We are not eternal but our university is           

 True values begin with the tradition
KazNMU is strong by its traditions

We have so much to  be proud of !
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E  very institution with long history has its own features. And the most important part of it
is traditions promoting the progress of the University.
Traditions play a great role in University life. They reflect the spirit, values and dreams
of the people who make up an institution.

Many years ago a high commission visiting an old English university didn’t find a rector on his working cabinet. 
They were surprised finding him in University Park reading Shakespeare. And who rules the university? - the 
members of commission surprised.

The university is ruled by traditions
Kazakh National medical university follows the main traditions of classic

universities and develops its own ones.

Preface                                                        
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Our traditions and values

Part I

TRADITIONAL EVENTS
 OF THE YEAR
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Traditional events of the year

CALENDAR OF EVENTS

January  February March April May June

Days of national cultures – tradition of friendship of the people

Theater season

Relay of good deeds

International
scientific-practical

conference
“Innovations in
higher medical

education”

International
scientific-practical

conference on
science

Spring ball

Selected issues of
health care”

International
scientific-practical

conference
“University clinic:

problems and
prospects”

Medical worker’s
Day – the third
Sunday of June

Winter school Science  Day

July August September October November December

Graduation
party
(closing of
academic
year) –
farewell to
Alma Mater

August
readings -
traditional
meeting of
university

management
and teachers

September
1 –Knowledge

Day
(opening of
academic

year)

Teachers
Day

Fall ball

Student
government

elections

University Days
International 3-day

conference
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Traditional events of the year

THE 1ST OF SEPTEMBER IS THE KNOWLEDGE DAY

The 1st of September is the holiday of the beginning of the new academic year,primarily for the pupils, 
students, teachers and professors. Traditionally on this day in the university there are held the ceremonial 
events, dedicated to the beginning of the academic year. 
This day is traditionally celebrated in CIS countries. This day a grand parade, dedicated to the beginning 

of academic year is traditionally arranged for the 1st year students. Leaders of KazNMU, teachers, graduating 
students and freshmen congratulate students with the beginning of the academic year.
On this day, we make a solemn flag-raising of all the countries whose children are the students of our university.

September
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Traditional events of the year                        

October

THE TEACHER’S DAY

Teachers’ Day are intended to be special day for the appreciation of teachers; itcelebrates at the end of the 
1st week of October. This includes celebrations to honor the teachers for their special contribution in the 
university development. Their knowledge and experience, continuity of traditions and innovation make the 
basis of the university.

The Day of a teacher is arranged in all faculties in free form. This day all faculties nominate candidates for «The 
best teacher of KazNMU» competition. As part of the Teacher’s Day - honoring outstanding teachers, orginising 
Students meet with prominent members of the University, festive concert.

Welcome Party
Purpose - to introduce freshmen to university life.
It’s an initiative party of the 2nd course students second-year students under the supervision of first-year students 

and facilitate their rapid adaptation to new conditions.
This evening. a second-year students organized a concert program performance andactivists to explain the basic 
principles and ethical life of KazNMU.
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                                         Traditional events of the year

  October
AUTUMN BALL

Another cultural tradition - the annual Autumn Ball for faculty and staff, dedicated to the celebration of the « 
Teacher’s Day». Autumn Ball is held each year in October where everyone gathers in their finest dress uniform for 
an enjoyable evening. A buffet with champagne and fruits is held. After that, dancing begins and participants have 
the opportunity to showcase their talents on the dance floor.

Goal: to create a festive atmosphere, raising the corporate spirit, where participants of the ball not only faculty, 
but also students.
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Traditional events of the year                          

November

STUDENT’S GOVERNMENT DECTIONS

Nowadays there are 15 students’ organizations at KazNMU.
The purpose - formation of an active life position of students, promoting their social maturity, independence, 
and improving training, ability to self-organization and selfdevelopment, to prepare students for 
competent and responsible participation in society life. Basic tasks of Student’s Government are forming 

human system of wealth in students (diligence, professionalism, activity, enterprising spirit, initiative, creativity and 
competitiveness, economic and social mobility, aspiration for novelty and creation, readiness for continuous self-
education and self-realization); analysis of main problems of students organizations activity, enforcement of social 
rights and interests of students; development of new mechanisms for resolving conflict situations among students.

Pre-election campaign is arranged within a month before the election and students have the opportunity to 
become acquainted with the electoral platforms of each candidate.

Youth is expectation, intention and future. 
Youth is possibility, chance and probability.
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Traditional events of the year                          

 December

THE  UNIVERSITY  DAYS

In December 1930, by decree of RSFSR CPC there was founded the first Kazakh State medical institute
(KazSMI).In the annex to this decree among the list of other high schools of the country there was written down 
the following: «Almaty. Medical institute. Therapeutical faculty. Admission: winter of 1930/1931 y. - 100 people». 
This was the 1st administrative document on founding medical institute in Kazakhstan.
An academic council of KazNMU named after S.D. Asfendiyaro v in accordance with the Strategy of the 

university development appointed «The University days», dedicated tothe to the birthday. University days traditionally 
celebrated on December 2-4. Public health representatives of the republic, CIS and abroad, representatives of 
ministries, heads of regional, municipal health departments, rectors of medical high schools, directors of the
Institute and Research Centre, KazNMU PTS, students and many others are invited for celebrating «The University 
Days». 

The program of festive arrangements of the University Days consists of 3 days. 
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The 1st day of the «University Days» is the Student’s Day. It begins with inauguration of the Students govern-
ment and the main holiday of the first-year students-Freshmen Initiation. As part of initiation organized a 
theatrical performance with characters representing the «fathers of medicine» - Hippocrates, the Abu Ali Ibn 
Sina and al-Farabi. They held the symbolic introduction of the first year students into the medical profession 

. The first year students swear the Hippocrates oath, they are given the torch of knowledge from of undergraduates.. 
Freshmen awarded a symbolic Student’s card.

        In addition, the program of the third day:
      students concert program
      intellectual games of KVN teams
      final game of Debate club faculties teams
      sport teams competitions
      students conferences
      firework on campus.

Traditional events of the year

The 2 nd of December

THE 1st DAY IS STUDENT’S DAY
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Traditional events of the year

The 3 nd of December

THE 2nd DAY IS UNIVERSITY ACADEMIC LECTURES

This day the University invites leading world-known scientists and unique specialists to give public lectures 
on actual problems of medicine and Public health. Lectures are delivered not only for KazNMU PTS and 
students but also for invited representatives of medical community of the country. There are usually delivered 
2-3 public lectures. This is a gift of the University for Public health professionals. The 1st day evening is a 

traditional reception for all conference participants.
The first day of the holiday is an analysis of how the learning process is consistent with recent advances in medical 

science and practice.
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Traditional events of the year                         

The 4 th of December

THE THIRD DAY IS THE DAY OF FACULTIES

The program of the 3th day includes:
   Thematic international scientific - practical conferences on actual problems of Public health.
    The plenary sessions;
   Master - classes, seminars and round tables of international level with participation of world level leading 

specialists.
    Summing up the results of «The best faculty» competition and presentation of crystal cup, diploma and prize. 
It aimed at activization of faculties work in forming the system of faculty rankings of and developing innovative, 
improving educational process, quality management;
   Summing up the results of «The best teacher of KazNMU» competition.
   Personnel award;
   Awarding the title of «Honoured professor of KazNMU»;
   Concert program.
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Traditional events of the year    

January-May

DAYS OF NATIONAL CULTURES AS
A TRADITION OF PEOPLES’ FRIENDSHIP

KazNMU is a common home for people of different nationalities. For forming and spreading ideas of spiritual 
unity, strengthening ‘friendship among students, developing national self-consciousness, social and 
religious tolerance KazNMU realizes consequently policy of trinity of languages, patriotism, respect for 
the traditions, customs, culture and language, as well as preserve the cultural identity of representatives 

different ethnic groups.
   Days of national culture include ethnic Festival of peoples ‘friendship named «We are Kazakhstanis», which 

begins in January and finishes in May. Activities devoted to international unity, at which the students groups show 
customs of different peoples, their national clothes, meals, songs and dances, meetings with representatives of 
different ethnos and carriers of different cultures have become a good tradition. For organizing Days of national 
culture the delegations of national cultural centres are invited.
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February - April

THEATRE SEASON

The educational work with the students for forming their spiritual outlook as the most important factor of 
nation’s moral potential is of great significance for our university. From the first course during the whole 
academic year the students acquire spiritual and artistic values, creative activities.world of culture and art. 
Visiting theatres, concert halls, conservatory and other cultural establishments has become cultural  tradition 

of KazNMU.
Traditionally the theatre season of the university begins in February. This day held a solemn meeting, concert 

by the senior courses students, congratulations and wishes to the first year students, giving invitation cards to visit 
cultural places take place (all tickets are paid by the university). University organizes collective trips to theaters, 
conservatories, concert halls, philharmonic orchestra, choir.

During a theatre season the exhibitions, meetings with the famous persons and other activities are held.
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Traditional events of the year

February

WINTER SCHOOLS
«Winter school» dedicated to the memory of

academician B.A.Atchabarov

Winter school, dedicated to the memory of academician of National academy of sciences, professor, 
laureate of the premium named after K.Satpayev, Honored doctor of the republic, the first explorer 
of the nuclear explosions consequences on Semipalatinsk testing area Bakhi Atchabarov, begins its 
studies in the first decade of February. Within the framework of «Winter school» there are discussed the 

urgent problems of fundamental and applied medicine, laboratory diagnostics and others.
   Winter school is organized by the Research Institute of fundamental and applied medicine named after 
B. Atchabarov. Workers of KazNMU, research institutes, scientific centers of the republic, students of medical high 
schools participate in Winter school studies.
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Traditional events of the year

INTERNATIONAL WINTER SCHOOL
«URGENT PUBLIC HEALTH ISSUES»

Winter School is traditionally begins its studies in February and it is organized by the School of public 
health. Its audience consists of senior courses students of medical high schools of the republic, near and 
far abroad. During these days the annual Winter school becomes a real discussion ground. Students’ 
delegations hold «Round tables» to discuss the most actual problems of public health.

    The main aim of this School is to enhance the effectiveness of the educational process, the integration of 
educational programs in related disciplines in the sphere of public health and also providing the unity of science, 
education and practice in training highly qualified specialists and in developing partners’ relations with RK medical 
high schools. Besides Winter schools studies are the effective methods of consolidating high schools cooperation, 
and also integration of advanced technologies . in improving the service quality.
    Winter school program consists of seminar-trainings, thematic reports, discussions, master-classes and many 
others.

February - April
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Traditional events of the year

February - May
CHARITY

The program of educational work is carried out complex activities. Purpose is to form the university culture, 
skills, professional orientation future doctor, the acquisition of practical and professional skills.
1-2 courses - serving to the university devotion in the framework of the program «My university» includes 
social-useful work in the university (community service at the university).

   3-4 courses - charity actions in children’s homes, babies, nursing homes, invalid’s homes, students practice for 
nurses care in hospices, veterans’ homes.
5-6 courses - public education to students from other universities, students on the coverage of socially significant 
pathologies involved in volunteer events, presentations and talks on prevention of a number of common infections.
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April

THE SCIENCE DAY

Held on April 20.
Aim: the improvement and development of the university science, introduction of modern methods 
of medical science managing, training highly qualified scientific personnel, resource mobilization and 
optimization of scientific-research work of the departments, involvement of students, PTS into the studies 

in the sphere of public health.

     Program of the Days of Science includes:
   Science Day opening ceremony with participation of the high school
administration, PTS, students of all faculties;
   students scientific -practical conferences;
   sections meetings (oral presentation, video and posters);
   exhibition of international grants and scholarship programs;
   flash-mobs actions;
   theatre performances;
   exhibitions of achievements in medicine;
   holding debate and scientific-cognitive games;
   trainings seminars on the principle «Equal to equal»;
  t he awards in the following categories: ‘The best faculty on organizing students
scientific-research work», «The best department»
   summing up students’ scientific works;

Traditional events of the year
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Traditional annual Job Fair for University graduates with representatives of national and regional health care 
facilities, regional health authorities, the Ministry of Health and Social Development of RK.

The purpose of the fair - the convergence of interests of employers and graduates.

In addition to formal health facilities, job fair involves a large number of companies specializing in various branches 
of medicine, that is, graduates are provided opportunities to choose their place of work, as well as get acquainted 
with a variety of programs for young professionals.

As part of the Job Fair presentations of employers, poster sessions, individual interviews with employers of 
graduates.

April
KAZNMU JOB FAIR

Traditional events of the year
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May

High rate of technological progress, intensive growth of new information in medicine, changes in requirements 
for the professional level of doctors, introducing of new qualifications, system of certification and attestation 
of medical personnel raise the problems of improving medical education and creating absolutely new 
model of medical education.

The purpose of the annual conference is to sum up an academic year, to find ways of solving problems in the 
educational process, exchange of experience, analysis of the results of implementing the unique model of KazNMU 
medical education, prospects of PK medical and pharmaceutical education development in accordance with the 
Bologna’s convention, integration of medical high schools. The conference is held with the participation of the 
leading high schools, all medical high schools, representatives of RK Ministry of education and science, Ministry of 
healthcare, scientific-research institutes of educational system, scientific centres, international organizations. 

      Conferences consist of
     plenary sessions
     section conferences
     resolution adoption

ANNUAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE
“INNOVATIONS IN HIGH MEDICAL EDUCATION”

Traditional events of the year
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May
ANNUALLY AN INTERNATIONAL CONGRESS AND DENTAL

CONVENTION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ARE BASED

Dental care is an integral part of the overall health system. The role 
of dental health can not be overestimated, as the problems in the 
oral cavity may be the cause of diseases of internal organs and 
systems (gastrointestinal, cardio - vascular, immune and endocrine 

systems, psychopathological states, etc.
     Annually an International Congress and Dental Convention of the Republic 
of Kazakhstan are based at KazNMU in May.
    At the International Congress pressing questions of dental services in the 
international community. There is an exchange of experiences, interactive 
methods of preventive diagnosis, treatment, pathology maxillofacial 
region. At the congress of dentists Kazakhstan decisions on improving 
the organizational forms of the quality of dental services to the public, 
improving the dental health of the citizens of the Republic of Kazakhstan. 
Much attention is paid to improving the quality of dental model of higher 
education, access to European education, academic mobility of students 
and faculty.
    In the framework of the Congress is scientific and practical conference 
«Actual problems of dentistry», International Exhibition of dental materials 
and equipment, dental Republican contest «Best in Profession», master 
classes for dentists and dental technicians. The event brings together 
experts dental profile from all regions of Kazakhstan, as well as from 
countries near and far abroad.

Traditional events of the year
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May
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

“ACTUAL PROBLEMS OF LABOROTORY MEDICINE OF THE XXI ENTRY”

World Laboratory Services is now at its peak. Laboratory Service holds key positionsin health care facilities. 
This is due to the increase in the importance of laboratory information and to development of new health 
technologies to deliver the final diagnosis.Currently, laboratory medicine by introducing the achievements 
of basic research and information technology greatly accelerate the development of clinical medicine. Over 

the past decade, daily clinical practice includes new highly informative medical analytical technologies that significantly 
changed our understanding of the etiology of physicians, pathogenesis and principles of treatment of many diseases and
was acutely raised the need to review the nature of the diagnostic and treatment process.
       International Scientific and Practical Conference «Actual problems of laboratory diagnosis of XXI century» is organized 
on May with representatives of leading scientific organizations of Kazakhstan, the CIS and other countries, as well as 
major local companies that supply laboratory equipment and consumables.
       The conference discussed the prospects of development of laboratory medicine, problems of genome research, the 
organization of translational laboratories, issues of formation and development of laboratory technology park, the state 
and prospects of clinical and laboratory diagnosis in Kazakhstan, innovative technologies and modern instrumentation 
laboratory studies, the development of international cooperation in the field of medical education, science and practice, 
and many others.
     Also as part of the conference is a special exhibition of diagnostics and controldevices, test kits, medical supplies, 
medical and laboratory equipment.

Traditional events of the year
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May
SPRING BALL

As part of the Student spring annually in May is held Student spring ball

Objective: To develop in students a sense of beauty, aesthetic taste, familiarizing students to the traditions 
and values of the medical community. What could be better than an evening spent in the atmosphere of 
the best traditions of the classic Viennese ball? Revival of ball culture and traditions of the balls helps the 
spiritual and moral education of  youth.

Traditional events of the year
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June
SUMMER SCHOOL

“HEALTHCARE ISSUES”

Traditionally Summer school «Healthcare issues», based at the School of public health, begins its studies 
in June.
Purpose: training competitive specialists in the field of public health through integration of science education 
programs, quality assurance of training medical personnel of high qualification, participation in the leading 

international rankings, providing high quality medical education at the national and world levels.
    Program of Summer school includes international seminars, master-classes for senior
courses students, masters, PhD, clinicians and chief doctors, economists.

Traditional events of the year
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June

ANNUAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“UNIVERSITY CLINIC: PROBLEMS AND PROSPECTS”

Annual international scientific conference «University Hospital: Problems and Prospects» is held on June.
Тhe conference has become an important international forum for prominent scholars, practitioners of 
medicine to discuss problems of organization and the future prospects of the university clinic.

Traditional events of the year
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June
THE 3rd SUNDAY OF JUNE

IS MEDICAL WORKER’S DAY

KazNMU celebrates professional day that is dedicated to people who devoted their life for taking care of 
people’s health and life. It is one of the most important professional holiday. People in white garments are 
receiving greetings and due respect for their hard and important work.

       The program of Medical workers Day includes:
    festive evening Congratulation of KazNMU rector;
    professors’ speech;
    awarding the best teachers;
    concert;
    barbecue party.

Traditional events of the year
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 June

Graduation ceremony.
It Is a festive ceremony where the university leaders, faculty deans, staff in gowns give diplomas to 
graduates. The famous scientists and graduates from the past year say farewell speech for graduates.

     Program includes:
   the ceremony of academic year closing
   flags of countries are lowered under the hymn of the Republic of Kazakhstan;
    speech and farewell wishes for graduates of the rector, vice-rectors, faculty deans, veterans, graduates, freshmen;
   parade of graduates;
   giving a list of graduates for inclusion in the Book of KazNMU graduates by faculty deans;
   symbolic ceremony of launching pigeons;
   graduates’ waltz;
   concert program;
   fireworks.

THE 30th OF JUNE IS 
A GRADUATION CEREMONY

Traditional events of the year
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August
THE AUGUST READING

The university arranges August readings on 28th-30th of August, where the results of the academic year is 
summed up and tasks for the next year and university development strategy are defined.
   August readings is a significant stage in introducing educational, scientific, clinical policy of the university 
for the forthcoming academic year, revealing actual problems, applying new educational technologies and 

methods of teaching.
   The program of August readings includes report of KazNMU rector, vice rectors, faculty deans, heads of structural 
departments, teaching staff, meetings of faculty deans and teaching staff, seminars.

Traditional events of the year
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Part II

OUR VALUES

Our traditions and values
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University Mission
Asfendiyarov KazNMU is an innovative cluster and socially responsible university that keeps leader position among 
universities in Central Asia according toeducating high - qualified competitive healthcare and pharmacy specialists. 
Competence oriented approach is applied along with involvement of foreign and local scientists helping to build
scientific capability.

University Vision
Our vision is to be a socially conscious leader in medical education system recognized in international community 
delivering competitive and desirable specialists to labor market. We therefore ensure unity of science, education 
and practice through innovative technologies implementation in all spheres of our activities. We are working hard to
develop national medical science school, retaining and enriching our traditions.

CORPORATE CULTURE

Corporate culture refers to the shared values, attitudes, standards, and beliefs that characterize members 
of an organization and define its nature. 
Principles of corporate ethics and culture: compliance with laws and regulations, protection of corporate 
interests, principles of collective work.

Corporate culture is rooted in an organization’s goals, strategies, structure, and approaches to l

    Principles of corporate ethics KazNMU statements are based on:
   National University – is one of the oldest educational institutions of Kazakhstan, the center of culture, science and 

education.
   Pedagogical activity is inseparable from the clinical and research activities (integration of education, science and 

practice).
  The University follows the principle of joint responsibility of teachers, administrative staff and students for the 

quality of education and adherence to the mission of the University.
  Innovations in the pedagogical process, clinical and research activities are conditions of continuous growth of 

each employee. Conditions of continuous growth both each employee, and university as awhole, are innovations in 
pedagogical process, clinical activity and researchers.µ 
   The University is the exclusive meeting place between teachers who have possibilities to knowledge transfer, skills 

and means of their development through researchers and innovations, also this place is for students who have the 
right, aspiration and ability to take knowledge and to gain skills. 
   The University is committed to a healthy lifestyle

Our Values 



181

WWW.KAZNMU.KZ                                                                             

77

THE BASIC VALUES OF THE UNIVERSITY
7 basic values that should govern the behavior of both the faculty, staff, and students of all categories 
KazNMU SD Asfendiyarov:

  Serving the people
   Professional Loyalty
  Reputation of the University
  Honoring the teachers
  Respect for students
  Continuity of generations
  Striving for the Future 

VALUE 1
SERVING THE PEOPLE IS THE SUPREME MISSION OF THE ORGANIZATION

  The medical profession - not just a job, but a true service to the people
   We not only train qualified specialists, but also actively involved in issues of public health, disease prevention and 

environmental protection
  This is our patriotism
   And this is we are trying to convey to students
   Corporate Social Responsibility

VALUE 2
LOYALTY TO THE PROFESSION

  Fidelity to the principles of doctoring
  People who have dedicated their life to the profession, start out with a professional oath, which is based on the 

Hippocratic Oath
  Next commandment professional «The physician must be not only professionally competent, but also fair in all 

the circumstances»

VALUE 3
REPUTATION OF THE UNIVERSITY

   KazNMU is 84 years old
   We are proud of our history
   Keeping Traditions

Our Values

What do we mean by KazNMU Values
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We do not only support the initiatives on the part of university graduates, aimed at effective cooperation with the 
university, but also have a moral responsibility for the level of professionalism and quality of their training

Reputational characteristics of the University

   Creating conditions for the professional growth of teachers and staff, development of academic mobility
   Integration of scientific, diagnostic and treatment and educational process
   Funding research programs of extra-budgetary funds on the basis of a multidisciplinary approach.
   Social protection for faculty, staff and alumni of KazNMU (Alumni Association)
   High level of competitiveness and a positive image of the university in the market of medical educational

    services RK
   Corporate culture as the basis of the behavior of all categories of staff.

VALUE 4
HONORING THE TEACHERS

   Teachers - the highest value for present and future generations of graduates and faculty members
   Each university has its own energy, which consists of a synthesis of energies of thousands of employees, students 

and university traditions. That’s the spirit, values and dreams of the people who have linked their fate with the 
University 
   KazNMU honors its teachers, because the glorious, 84-year history of the university could not take place without 

older generation
   The principles are stated in the Student’s Honor Code
  The student is obliged to respect and observe the rights of teachers to appreciate their work and how to read their 

teachers

VALUE 5
RESPECT FOR STUDENTS

  Teachers and students - a single unit
   We try to see the unique personality in each student and to help them building a development strategy
   We strongly encourage social and creative activity of students
   Our goal is not only the preparation of a competitive professional in their field, but also the formation of the person 

with active citizenship
   Respect for the students - that a decent education, quality education, health care for students, attracting students 

to manage and full participation in the university life.
   An important task of the university in this direction - implementation of the Teacher’s Honor Code

VALUE 6
CONTINUITY OF GENERATIONS

   It is our history and our traditions
   Continuity and inextricable link between generations - one of the main traditions KazNMU. Preserve and develop 

the traditions of medicine - the duty of every future doctor

Our Values
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History of KazNMU. Oldest national medical school, founded in 1930 and has trainedmore than 70,000 
professionals for health and pharmacy Kazakhstan and abroad. The six faculties of the University enrolls more than 
11,000 students, interns, residents, graduate and doctoral students from Kazakhstan and 17 countries around 
the world. KazNMU cooperates with 92 universities and organizations of the world, regional bodies and health 
organizations on training and retraining. KazNMU is a full member of the International Association of 6 in the area of 
education and 15 professional associations, federations and unions.

VALUE 7
STRIVING FOR THE FUTURE

  Continuous improvement of all processes and activities of the University through the use of modern scientific data, 
taking into account the changes in the labor market and educational services
  Integration into the world educational space, medical and scientific community through the development of 

international cooperation.
KazNMU has its own vision of the University future as:
   innovation cluster, recognized in the international community тsocially responsible leader in health education that 

trains competitive experts demanded on labor market
   leading organization providing the unity of science, education and practice through the implementation of 

innovative technologies in all areas of activity
   higher education institution, developing national scientific medical school, preserve and develop their traditions. 

    The ultimate goal –the creation of a great organization – World-Class University, so our statement is:
   Superiority (Excellence in all we do)
   Innovation is the key to continued growth and development
  Talent: Making People Our Competitive Advantage
   Aspiration to qualitative changes in the University through continuous professional development
  Each faculty and staff must develop and improve throughout their life
  The University has created conditions for the continuous professional development of each faculty and staff.
  The University has created conditions to ensure the best and most comfortable working conditions, appearance 

and development of creative abilities.

University code of conduct
Each member of the university is expected to uphold the core values of the University through integrity, honesty, 

trust, fairness, and respect toward peers and community. We abide by the core values of the University and uphold 
academic integrity.
University honor system is central to our mission. It is a system of mutual trust and respect upon which we base our
community. Honor is the foundation of teaching, learning, and community life at KazNMU, and all students and staff 
share responsibility for preserving this foundation.
As KazNMU Members, we will act with honesty, integrity, and respect. In making this commitment, we  are  acco-
untable to the community and dedicate ourself to a life of honor.

Our Values
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Teacher honor code
  The teacher of Asfendiyarov KazNMU is a professional who leads teaching, scientific, innovative,clinical and 

educational works.
   The teacher realizes responsibility for high quality of teaching, scientific researches and scientific management of 

young scientists, undergraduates, doctoral candidates and students.
   The teacher permanently raises his (her) professional grade, executes research and development researches 

according to the latest innovative technologies, and he (she) is active in the academic internationalization.
    The teacher realizes that educational aspects of socialization of the personality, formation of his (her) moral va-

lues are a key function of pedagogical activities in carrying out of the mission, visions, policies and strategy of uni-
versity on the way of entrance to number of leading universities of the world.
   The teacher promotes creation and optimization of conditions for activation of student’s internationalization in 

the international University community, also for activation of student’s selfrealization in professional, civil, patriotic, 
spiritual and moral development.
   The teacher brings up students pride, devotion, deep respect for the Homeland, its great historical past, national 

symbols of the Republic of Kazakhstan.
   The teacher is obliged to show social, legal activity in formation of high civil and patriotic outlook, in formation of 

legal, ethnic, interfaith and tolerant culture.
   The teacher is an example of decency and intelligence, morals and moral, respect of freedom, honor and dignity 

of students. He (she) openly condemns any indiscipline and irresponsibility.
   The teacher is urged to create and develop conscious motivation of careful attitude and saving moral, ethical 

values,and traditions of university.
   The teacher counteracts corruption (fraud, bribery, corruption behavior, abuse of official position, etc.) and 

actions, interfaced to corruption or creating conditions for corruption as threats of undermining high reputation and 
rating of the university in implementation of its Mission and Strategy.
   The teacher is a patriot and committer of the University policy and corporate spirit. He (she) saves and strengthens 

authority and image of university in all spheres of multifaced activities through his (her) actions and behavior.
  The teacher strictly observes standards and requirements of training programs, accepts unauthorized actions 

as inadmissible and warns them in educational and educational process. He (she) doesn’t allow unreasonable 
charges, roughness, tactlessness, anonymity, and intrigues.
   Ethical and moral violations of teachers are discussed in the Ethical council commission.
  Disciplinary and administrative penalties (remark, reprimand, severe reprimand) including dismissal from the 

university are accepted for violation of the Code of Honor, the rules required by the Constitution and other laws and 
policy documents.

Our Values
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Our Values

Honor Code is the realization of ethical principles of KazNMU,
confirmed by the Academic council

   A student is a patriot of Republic of Kazakhstan: he respects state symbols as hymn, flag and state language - the 
most important attribute of Sovereign Kazakhstan.
  A student must always remember that he presents high medical school and he must appreciate its honor and 

image.
   A student is guided by universal moral-ethical principles, keeps corporative culture of the University and considers 

any manifestations of ethnic disagreements, religious extremism, nationalism, and corruption faults to be intolerable.
  The student is aware of its commitment to professional competence, scientific knowledge, the principle of 

confidentiality information concerning the patient.
  A student must socialize with teachers on thefeeling of deep respect to elders, gratitude and appreciation.
  A student must recognize the necessity of international students’ cooperation and trinity of languages. 
  A student must be responsible for his progress, discipline, standards and rules of internal regulations in the 

University, plagiarism, unauthorized methods of controlling knowledge.
 A student must consider health to be the necessity of a healthy way of life and actively resists antisocial 

manifestations in the form of alcoholism, drug addiction and etc.
   A student must strictly follow Honor Code as the main ethical document of KazNMU named after S.D.Asfendiyarov.

STUDENT’S HONOR CODE
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NOMINAL LECTURE HALLS NOMINAL

Nominal lecture halls - the tradition of the University
The names of prominent scientists, public figures, statesmen were given to the lecturehalls of the University 
by the decision of Academic Council (the list will be continued):

Lecture hall №1 is
named after the Hero of

the Soviet Union
Manshuk Mametova

Lecture hall №2 is
named after
Academician
Polosukhin Aleksander
Porfiriyevich

Lecture hall №4 is
named after Professor
Karynbayev Sibugatulla
Ryskaliyevich

Lecture hall №3 is
named after the

Hero of the Soviet Union
Vladimir Ivanilov.

Our Values

Immortalizing the names of teachers and graduates who have made
a valuable contribution to the world and national health care
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Lecture hall №5 is
named after Joe Asvall,

Director of the
European regional

bureau of WHO.

Lecture hall №6 is named
after Professor,
Corresponding Member of
the USSR Academy of
Medical Sciences,
Karakulov Ishanbai
Karakulovich.

Lecture hall №7 is named
after Professor 

Bryakin Mikhail 
Ivanovich.

Lecture hall №9 is named
after Professor Satpayeva
Raikhan Abikeyevna.

Lecture hall №8 is named
after Professor Nikonova
Tatiyana Nikolayevna

                                                                                     Our Values

Before the beginning of lectures teachers usually give information for the students about the history of the
 lecture - hall and tell about the merits of people whose names were given to thelecture-halls.
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NOMINAL BUILDINGS
   The educational building №2 was given a name of Professor, Academician Maskeyev Kuanysh Mubarakovich, 
the former rector of Kazakh National Medical University. There is a Memorial board on the wall of the building:»This 
building was named after Professor Maskeyev Kuanysh Mubarakovich, honoured science worker of the Republic of
Kazakhstan, rector of the University since 1975 to 1987 years, who founded materialtechnical base of KazNMU».
    Centre of practical skills has got a name of Professor Khasen Kozhakhanov who made a valuable contribution to 
the development of the University- 

NOMINAL INSTITUTIONS
   The school of public health has got a name of the prominent statesman of the beginning of the 20th century Kha-

lel Dos mukhamedov.
   The school of teachers was named in honour of Professor, Head of pathological physiology department since 

1969 to 1991 years Nasybullina Khalida Sadykovna.
   The scientific-research Institute of fundamental and applied medicine has got a name of Academician of RK 

National Academy of Sciences, Professor, honoured doctor of the Republic Bakhiya Atchabarov.
    The centre of military-patriotic education was named in honour of Hero of the Soviet Union Baurzhan Momyshuly.
    Life Sciences Center named after MD, Professor, Honored Scientist of the Republic of Kazakhstan, the founder 

of valeology in our country-Khanisa Satpayeva.

SCHOLARSHIPS
     The best students of the University get scholarships for good results in learning and activity:
    scholarship of the President of RK,
    scholarship of rector of KazNMU,
    scholarship named after the Hero of the Soviet Union M.Mametova,
    scholarship named after Doctor of medical sciences, Professor, honoured doctor,

honoured active worker of science of KazSSR A.I. Avenirova,
    scholarship named after Doctor of pharmaceutical sciences, Professor K.Abdullin,
    scholarship named after Doctor of medical sciences, Professor K. Amrin,
    scholarship named after Doctor of medical sciences, Professor Mikhailov B.S.,
    scholarship named after Doctor of medical sciences, Professor M.S. Saulebekova,
    scholarship named after Academician of NAS of RK and RAMS of Russian

Federation, Doctor of medical sciences, Professor T.Sh. Sharmanov,
scholarship named after Academician of Academy of Sciences of Kazakh SSR, Doctorof medical sciences, 
Professor, honoured science worker of Kazakh SSRA.N. Syzganov.

Our Values
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                                                                                       Our traditions and values

Part III

PRIDE OF THE UNIVERSITY



190

                                                                                            WWW.KAZNMU.KZ

7777

Pride of the university

“GOLDEN FUND OF THE UNIVERSITY»

Sharmanov Toregeldy 
Sharmanovich,

academician of RK National 
Academy of Sciences and 
RF RAMS,  MD, professor, 

Honored science worker 
of RK, the laureate of Leon 
Bernard medal, the World 

Health Organization highest 
award, a head of nutrition

department.

Rakhishev Alshinbai
Rakhishevich,

academician of RK NAS, MD,
professor, Honored science 

worker of RK, honored head of 
human anatomy department.

Satpayeva Khanissa
Kanysheva,

MD, professor, Honored
science worker of RK.

Ormantayev Kamal 
Saruarovich,
academician of RK NAS, 
MD, professor, Honored 
science worker of
RK, a head of the 
pediatric surgery,
anesthesiology and 
reanimatology
department.

Maskeyev Kuanysh
Mubarakovich,
MD, professor, Honored
science worker of RK.

«Golden Fund» of the University»Golden Fund» of the University are well-known medical scientists who have made 
valuable contribution to national healthcare
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Pride of the university

ALUMNI WALL OF FAME

Our university has always been proud of its graduates. KazNMU has graduated thousands of students who 
have entered professions and careers in a wide variety of fields including the areas of medicine, science, 
education, public service and sports. In recognition of the many notable achievements of its alumni, 
the University established the Alumni Wall of Fame in 2013. The KazNMU Wall of Fame was established 

to ensure that the lives and achievements of most accomplished graduates will be forever known among fellow 
graduates, current and future high school students, and the University community.
   The Wall of Fame recognizes outstanding professional and public service achievements by KazNMU graduates. 
They have made a great contributions to medical science and health care system!
   And now everyone can read their names on the central square of the university. There are plaques with the names 
of champions - the students and teachers, health ministers, heads of departments of health, science centers and 
research institutions.
   The goal of the Wall of Fame is mainfold: to inspire our current students, to remember our esteemed graduates 
and to remind us of that the purpose of our university is to educate and raise good citizens.



192

                                                                                            WWW.KAZNMU.KZ

7777

HALL OF GLORY

The Hall of Glory is a special lecture-hall intended for scientific and educational activityof the University. It is a 
tribute to traditions and succession of generations, respect of graduates to their history.
At the beginning of 2000 years the lectures-hall was repaired by Professor Goldshmidt, representative of EC 
in the Republic of Kazakhstan, and later it was named in his honour. In 2010 after the capital reconstruction 

and repair this lecture-hall was named as Hall of Glory of the University by the decision of Academy Council.  
     There is a gallery of portraits of the most famous students and teachers of KazNMU placed in the Hall of Glory: 
the first rector of the University S.D. Asfendiyarov, Heroes of the Soviet Union, our graduates: M.Mametova 
and V. Ivanilov, heroes of Socialist Labour: Alibekov I.S., Ismagulov N.G., Boronina R.S., Buvanova A.A., 
Gilayev M.G., Nurzhanova R.N., national Doctor of the USSR Madiyeva Z.M., great scientists: Polosukhin A.R, 
Zhumatov Kh.Zh., Karakulov I.K., Academicians of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan: 
SharmanovT.Sh., Ormantayev K.S., Rakishev A.R., generals of Generals of the military medical service: Gaidar 
B.V., NurmagambetovT.S..
    There are lists of laureates of state prizes of the USSR and RK (17 persons), honoured active workers of RK (71 
persons), honoured Doctors of the USSR and RK (45 persons) on the walls of the Hall of Glory. In the centre of the 
University Hall there is a model of Order of Red Labour Banner, which the University was awarded to in 1981.
    The Book of the University’s graduates since 1936 (1084 pages) which is availableto everyone is placed on a 
special stand in the central part of the Hall.

Pride of the university
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«TABULA PRIMA»

A memorial complex, which opened in 2010,reflects the outstanding 
achievements of alumni and teaching staff of KazNMU.

Pride of the university
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Heroes АІІеу - a memorial complex devoted to Manshuk Mametova and Vladimir Ivanilov, the heroes of the 
Great World War II, students of the University.

“HEROES ALLEY”

Pride of the university                                    
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“LIFE ALLEY”

Life Alley is located in the northern-west territory of KazNMU, near the main building (opened in 2010).The 
life alley is an anthem to bread and salt as the greatest value of mankind. The life path comes to the end with 
a symbolic monument to fortified bread and iodized salt. This is the only such monument in the world. The 
monument is a complex composition in the form of a symbolic yurta, a stone millstone for grain, a national 

wooden barrel with wooden pestle.
  The semantic nature of the monument described in the text of academician T.S. Sharmanov on two stone plates 
as the following:
   «A man cannot live without bread and salt. Bread and salt are eternal symbols of prosperity, well-being, care, 
peaceful life. Bread is a light for human, as mother’s milk. Bread and salt, enriched by feeding substances, are 
the basis of a healthy nutrition, farsighted care for the people, pledge of prosperity of the all mankind. We wish any 
Kazakhstani to have bread and salt on his table».

                                                                       Pride of the university
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ABU ALI IBN SINA SQUARE

The Square devoted to the outstanding scientists of antiquity, who lived a thousand years ago in Bukhara. 
Abu Ali Ibn Sina was a scholar and lexicographer. His scientific heritage is extensive and covers all 
branches of knowledge at the time: philosophy, logic, music, poetics, linguistics, medicine, mathematics, 
astronomy, chemistry, biology, geology, and others. His most famous works are The Book of Healing – a 

vast philosophical and scientific encyclopedia – and The Canon of Medicine, an overview of all aspects of medicine 
that became a standard medical text at manymedieval universities and remained in use as late as 1650. 

           As well as philosophy and medicine, Avicenna’s corpus includes writings on astronomy, alchemy, geography and 
geology, psychology, Islamic theology, logic, mathematics, physics and poetry.

Pride of the university                                    
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This Square is devoted to Hippocrates, the Greek physician of the Age of Pericles (Classical Greece), 
naturalist, philosopher, and is considered one of the most outstanding figures in the history of medicine. 
He is referred to as the father of modern medicine in recognition of his lasting contributions to the field 
as the founder of the Hippocratic School of Medicine. This intellectual school revolutionized medicine in 

ancient Greece, establishing it as a discipline distinct from other fields that it had traditionally been associated with 
theurgy and philosophy, thus establishing medicine as a profession. He is also credited with greatly advancing the 
systematic study of clinical medicine, summing up the medical knowledge of previous schools, and prescribing 
practices for physicians through the Hippocratic Corpus and other works. All newly qualified doctors take what is 
called the ‘Hippocratic Oath’.

HIPPOCRATES SQUARE

                                                                       Pride of the university
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AL - FARABI ALLEY

Alley is devoted to our compatriot, Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Uzlag al-Farabi 
Al-Turki. Al-Farabi was a renowned scientist and philosopher of the Islamic Golden Age. He was also 
acosmologist, logician, and musician, representing the multidisciplinary approach of muslim scientists.
He was born in 870 in the city of Farab, located on the banks of the Syr Darya River. Al-Farabi was known 

to the Arabs as the ‘Second Master’ (after Aristotle). Astronomy, logic, music theory and mathematics, sociology, 
ethics, medicine and psychology, philosophy and law - this is a list of his interests. Al-Farabi formed medieval Arabic 
science. In his works he brought together the most valuable achievements of Arabic, Persian, Greek, Indian and 
Turkish culture. Influence of the latter is particularly clearly visible in his famous «Kitab al-musical-Kabir» («Big Book 
of Music»).
    Great philosopher said that man became man through the mind, so that «whoever seeks to basics science 
wisdom, you must (a small nail) be of good character, wellmannered, study the Quran and Science of the Law in 
the first place. Be prudent, chaste, conscientious, honest, repulsive vice, corruption, betrayal, lies and tricks. Be 
free from the interests of subsistence mind, approaching the fulfillment of the legitimate purposes without violating 
the legal framework and support without breaking any of the rules of the Sunnah and Shariah. Strive for exaltation in 
science and among scientists, not choosing science for several achievements and acquisitions, without choosing 
it to acquire material goods».

Pride of the university                                    
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COMPLEX  «MANGILIK» – «ETERNITY»

The basic idea of the monument - « eternal nation – eternal University - eternal values of the medical 
profession». 
Monument reflects the spirit, values and dreams of the people who have dedicated their lives to medicine. 
Civic engagement, humanism, compassion and tolerance, loyalty and respect for the traditions of the 

university - the main principles of education a real doctor.
    The complex consists of several compositions. Vertical circle means eternity. Crowned circle «Shanyrak» - a 
symbol of hearth and continuity of generations. Spinning disk - on the first side - the Vitruvian Man, which means 
harmony and life. The inscription «Mangilik el - Mangilik university» – “ An eternal nation - an eternal University” 
reflects the message of the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev «Kazakhstan’s way - 2050: common
goal, common interests, common future», showing the unity of the people and the National University. On the 
second, third and fourth quarters are presented values of the University in the Kazakh, Russian and Latin. Among the 
values of the university - service to the people, loyalty to the profession, respect for teachers, respect for students, 
the reputation of the university, striving to the future, continuity of generations.

                                                                       Pride of the university
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THE TEACHER MEMORIAL

The Teacher Memorial established at September 2013 as a tribute to KazNMU Teachers and their invaluable 
service to students. It is the first-ever memorial devoted to the teacher’s in our state.
Kazakh National Medical University has a long history of educating the best and the brightest into the 
profession. We proud of our strong graduation rates and our great student scores. We have fine medical 

schools and outstanding students. We are strong and proud profession and we know we have the most important job 
in the world. We believe that the vast majority of KazNMU graduates have at least one teacher that had a profound 
impact on their lives. This monument will thus provide an enriching experience that illuminates and celebrates our 
common appreciation of education and educators.
    The monument bears the inscription «TEACHER.» Private donations for the memorial were collected from 
members of the KazNMU Alumni Association, University administration and faculties.

Pride of the university                                    
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The country’s first university theater.
In Latin «Concordia» means «agreement», «consensus». Theatre is an independent and complete platform 
for a variety of concerts, theater performances, forums, conferences and creative meetings and is an 
essential part of the cultural and aesthetic education of young people. 

In addition to standard stalls and amphitheater, theater equipped with bunk balconies in a classic style, while 
maintaining the national character. The theater has 1100 seats.

THEАTRUM “CONCORDIA”

                                                                       Pride of the university
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ARENA  KAZNMU

Arena was built in the summer of 2012 and has become a favorite meeting place for students. Arena consists 
of several semi-circular rows of seats, a small scene and fountain.
On the territory of Arena students and teachers organizes various events, meetings and concerts.

Pride of the university                                    
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THE MEMORIAL COMPLEX «ZHANASHYR»

The complex was founded to perpetuate the names of the leaders of the university have made a significant contribution to 
the creation, organization and development of the Alma Mater at different stages of 84-year history.

The complex «Zhanashyr» includes the following names:
   Asfendiyarov Sanjar - (1889-1938g.g.), Founder and first rector of the university. 

   Karynbaev Sibugatulla (1910 - 1990 years), the rector in 1952-1954 and 1963- 1975. During his leadership the University 
opened new faculties and departments. Minister of Health of the Kazakh SSR in 1949-1950 gg and 1954-1965 gg.

   Maskeev Kuanish - (1932), rector of the university in 1975-1987 gg. Created the foundations of the material and technical 
base of the University (built 10 buildings, educational buildings, dormitories). 

  Sharmanov Turegeldy Sharmanovich (1930), Academician, Doctor of Medical Sciences, Professor. The first Chairman of the 
Supervisory Board. He laid the foundations of the University future. 

  Mirzabeckov Oraz (1941), MD, Professor. He was the first vice-rector at the most difficult time for the university (2007-
2013 years) and took the most difficult issues: the reconstruction and repair of 10 buildings and dormitories, University State 
certification (2008, 2013), Institu

IT IS A WALL OF HISTORY, FAME, PRIDE AND FUTURE OF THE UNIVERSITY

                                                                       Pride of the university
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«ATAMURA» SQUARE –«HERITAGE»
Preserving the past, creating the future

Square consists of two monuments - Goats-Korpesh - Bayan-
Sulu and the monument «Halyk bіrlіgі» - «The unity of the 
people».
Monuments - a gift of the University graduates to Alma 

Mater. It is a symbol of loyalty to the University and to the profession 
that has become a destiny. The history of Kozy-Korpesh and Bayan-
Sulu proves once again that in this world love is the eternal theme,
which are beyond time and turmoil, love, swept through the centuries.
   Monument «Halyk bіrlіgі» - «Unity of the People». It contains all 
the elements of society: Batyrlar - Heroes, spiritual leaders - Korkyt 
ata, Al-Farabi, Khoja Ahmed Yasawi, Bi, khans.This monument 
symbolizes the unity, relationship and the integrity of the structure, 
continuity of traditions and generations.

Pride of the university                                    
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Nobody in the world is eternal, all gone, but the good name lives forever.
Saadi (1210–1292), persian classical poet

ALUMNI ALLEY «SUCCESS OF THE YEAR »

KazNMU is committed to its traditions and values that create students’ and teachers’morality, culture, and 
aspiration to promote their Alma Mater to success and prosperity. Another new tradition of KazNMU - Annual 
Awards Ceremony»The Pride of the University», as a symbol of recognition and expression of gratitude to 
the University graduates who have made outstanding contributions to peoples health and strengthening

of the health system of the Republic of Kazakhstan. The graduates recognized as “Pride of the University» receive 
certificate and the medal “Superbia University”.  The names of holders of the title “Pride of the University” are located 
on Graduates Alley “Success of the year”.

                                                                       Pride of the university
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«Hasten to Do Good»
F.J.Haass, Physician (1780 – 1853)

GOOD DEEDS ALLEY

Appreciating and Recognizing University Staff. Handprints is a Symbol of Great Contribution, Time, Soul, Life 
devoted to the education of Asfendiyarov KazNMU students.

Pride of the university                                    
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SPRUCE  ALLEY DEVOTED TO THE 70th ANNIVERSARY 
OF VICTORY IN THE GREAT PATRIOTIC WAR

The first Spruce Alleyin the country devoted the 70th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War. 
The planting of 100 fir trees, donated by university graduates of different years, was attended by the most 
successful KazNMU students. «More than 300 of our students went to the front in the early years of the war. 
Graduates of different years decided to present their alma mater a spruce alley devoted to memory of the 

heroes of the Great Patriotic War, and today the best students from all faculties will plane 100 fir trees. It will take 
many years, and today’s students will come here with their children, and the alley will be a good memory for their 
student years «, KazNMU Rector Aikan Akanov said at the opening ceremony.

                                                                       Pride of the university
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MEMORIAL WALL WITH THE NAMES OF STUDENTS 
AND TEACHERS OF KAZNMU 

WHO DIED IN THE GREAT PATRIOTIC WAR

The Memorial Wall honors those who died in the great patriotic war. There are more than 280 names 
on The Wall. 
More than 1500 medical students went to war, and 280 of them died on the battlefield. 

Pride of the university                                    
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COLONNADE DEVOTED 
TO  85th  ANNIVERSARY  OF KAZNMU

Thanks to all the teachers and students of KazNMU!

Colonnade was built by KazNMU graduates and staff.Colonnade was built in honor of the 75-thousand 
medical workers, who studied here. The colonnade is crowned with the symbol of medicine - a cup with 
a snake. On the dome of the colonnade is reflected all the University’sway since 1930: KazMMI (1930 - 
1963) - ASMI (1963 - 1995) - KazMMI (1996 - 2001) - KazNMU (2001).

Also at the Colonnade captures the motto of the University «Erat, Est, Fuit» .
Eternal University - Eternal values   of the medical profession - Our eternal memory, because we remember their 

teachers and their students.

From the outside colonnade shows the history of medicine. It shows the reliefs of Scythian, Greek medicine, history 
of medicine of the Middle Ages in Europe, and modern medicine.

Colonnade has become a symbol of all those large-scale transformations that have taken place in all areas of the 
University since 2008.

 

                                                                       Pride of the university
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THE DENTISTRY FACULTY COMPLEX 

Pride of the university                                    

The complex was built at the expense of graduates, in honor of the 50th anniversary of the release of the 
Dentistry Faculty of ASMI in 1965.

Faculty of Dentistry was opened in 1959. During the period from 1964 to 2015 Dentistry Faculty of KazNMU 
produced 8041 dentists.
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Part IV

OUR SYMBOLS

                                                                         Our symbols
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SYMBOLS OF THE UNIVERSITY

LOGO

New logo of the Kazakh National Medical University promotes the identification of the organization as one of 
the leading medical schools in the country. 
In the center of the logo is the letter ¥ (in Kazakh it means - national, 
great - it emphasizes the national status of KazNMU and its rich history). There is a flag of the Republic 

of Kazakhstan against the background of the letter which includes the commitment of the republic state symbols. 
Under letter ¥ posted number 1930 -foundation date of the oldest university of the country. Composition is framed 
by laurel branches - as a symbol of glory, prosperity and eternity.  
     Snake and cross - the traditional symbol of medicine. In general, the university logo represents eternal prosperity, 
adherence to the traditions of medicine and the university further development in national status.

 Our symbols
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UNIVERSITY FLAG

There is a university logo on the white background. White flag - a symbol of purity, hope and salvation - professional 
color of medicine - a white robe.

                                                                         Our symbols
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА�Ы 
�АЗА� �ЛТТЫ� МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІНІ� �Н¥РАНЫ

Autor: Torehan Anish
(Dentistry Faculty graduate, 1966)

Жаралған ерекше маман бар,
Еңбегін бағалап адамдар,
Жаныңа араша болсам дел,
Түн қатып ұйқысыз алаңдар.

                                                   �айырмасы: 
                                                   Дәрігер жаныңның панасы,
                                                   Жаңарып білімнің саласы,
                                                   Университетім, университетім,
                                                   Әлемге танылған бағасы.
Әлдилеп ұлттық бесігім,
Ұрпаққа ашылып есігің,
Университетім, ұраным 
Жүректе мәңгілік есімің.

�айырмасы:
Дәрігер жаныңның панасы,
Жаңарып білімнің саласы, 
Университетім, университетім,
Әлемге танылған бағасы.

Үшырдың ұядан тербетіп,
Шыңдардан асудан бірге өтіп,
Ұстаздың жолымен келеміз 
Ақ-халат жарасып ержетіп.

�айырмасы: 
Дәрігер жаныңның панасы,
Жаңарып білімнің саласы, 
Университетім, университетім,
Әлемге танылған бағасы.

UNIVERSITY HYMN
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As one of the country’s leading universities, KazNMU creates an exceptional learning 
environment that fosters:

   Academic Freedom and the internationalization of education
   Excellence (The University, through its students, faculty,staff, and alumni, strives for excellence and educates 

students to the highest standards).
   Public Interest
  Mutual Respect and Equity (The University values and respects all members of its communities, each of whom

individually and collaboratively makes a contribution to create, strengthen, and enrich our learning environment).
  High standards of education and resource management Shared Responsibility of students and teachers for the

quality of education
   The continuity of the learning process Five components provide the organizing framework for our work: students, 

academic reputation, corporate culture, traditions and professional commitment. Our values relate to each 
component.

We Value:
  Honesty and openness
   Academic Freedom
   Professional Responsibility
  Initiative & Leadership
  freedom in expanding the frontiers of scientific knowledge,
  Innovations in the field of science and education
   Creative Problem Solving
  involvement of staff in all areas of the university activity
  Corporate Culture
  Individual freedom without racial, ethnic, religious, gender

and political discrimination
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ҚАЗҰМУ ДӘСТҮРЛЕРІ МЕН ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ
ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ КАЗНМУ 

OUR TRADITIONS AND VALUES

Мақтанышымыз мол! 
Нам есть чем гордиться!
We have so much to be proud of!
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