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БАКАЛАВРИАТ 
МАМАНДЫҚТАРЫ 

БОЙЫНША



«Стоматология» мамандығы бойынша бакалавриат:
Комиссия төрағасы:
Инкарбеков Ж. Б.- м.ғ.д., Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетінің, жақ-бет хирургиясы 
кафедрасының профессоры;

www.kaznmu.kz

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша:
Комиссия төрағасы:
Алтаев А. Ш.–т.ғ.д.,  әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры.

«Жалпы медицина» мамандығы бойынша бакалавриат:
Комиссия төрағасы:
Байдувалиев А.М. –м.ғ.к.,  Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасының басшысы

«Қоғамдық денсаулық сақтау» және «Медициналық-профилактикалық іс» мамандықтары 
бойынша бакалавриат:
Комиссия төрағасы: 
Дурумбетов Е.Е.- м.ғ.к., Қазақстан Республикасының тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің Алматы 
қаласы бойынша тұтынушылар құқығын қорғау департаментінің  жетекшісі

«Мейіргерлік ісі» мамандығы бойынша бакалавриат:
Комиссия төрайымы:
Слажнева Т.И. – м.ғ.д профессор «Салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселелері» ғылыми 
орталығының ғылым бөлімінің бас ғылыми маманы.

«Фармация» және «Фармацевтика өндірісінің технологиясы» мамандықтары бойынша бакалавриат: 
Комиссия төрайымы:
Темиргалиева Ф.Е. – фарм.ғ.к., Астра Зенека Ю-Кей Лимитед жабық акционерлік компаниясының тіркеу 
және фармқадағалау өкілдіктерінің менеджері
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ИНТЕРНАТУРА 
МАМАНДЫҚТАРЫ 

БОЙЫНША
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«Жалпы медицина» мамандығы бойынша интернатура:
Комиссия төрайымы:

Каюпова Л.С.- м.ғ.д., профессор, Алматы қаласының Акушерия,
гинекология және перинатология ғылыми орталығының ғылым
бойынша директор орынбасары.

«Стоматология» мамандығы бойынша интернатура:
Комиссия төрағасы:
Инкарбеков Ж.Б.- м.ғ.д., Қазақ медициналық үздіксіз білім 
беру университетінің, жақ-бет хирургиясы кафедрасының 
профессоры;
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МАГИСТРАТУРА 
МАМАНДЫҚТАРЫ 

БОЙЫНША
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«Медицина» мамандығы бойынша магистратура:
Комиссия төрағасы:
Абдикалиев Н.А. – м.ғ.д., профессор, «Кардиология және ішкі аурулар» ҚазҒЗИ директор орынбасары

«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша магистратура:
Комиссия төрайымы:
Оспанова Д.А. – м.ғ.д., Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетінің «Мейірбике ісі курсымен
денсаулық сақтаудағы менеджмент» кафедрасының меңгерушісі

«Медико-профилактикалық ісі» мамандығы бойынша магистратура:
Комиссия төрағасы:
Дурумбетов Е. Е.,- м. ғ. к., ҚР тұтынушылар құқығын қорғау агенттігінің Алматы қаласы бойынша 
тұтынушылар құқығын қорғау департаментінің  жетекшісі;

«Мейірбике ісі» мамандығы бойынша магистратура:
Комиссия төрайымы:
Бурибаева Ж.К.- м.ғ.д., профессор, Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетінің мейіргерлік іс 
курсымен  денсаулық сақтаудағы менеджмент кафедрасының профессоры; 

«Фармация» және «Фармацевтика өндірісінің технологиясы» мамандықтары бойынша магистратура: 
Комиссия төрайымы:
Шукирбекова А.Б.-ф.ғ.д., АҚ Астана медицина университетінің фармацевтикалық пәндер кафедрасының 
меңгерушісі 
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PhD ДОКТОРАНТУРА 
МАМАНДЫҚТАРЫ 

БОЙЫНША
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«Медицина» мамандығы бойынша PhD докторантура:
Комиссия төрағасы:
Абдикалиев Н.А. – м.ғ.д., профессор, «Кардиология және ішкі аурулар» ҚазҒЗИ директор 
орынбасары

«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша PhD докторантура:
Комиссия төрайымы:
Оспанова Д.А. – м.ғ.д., Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетінің «Мейірбике 
ісі курсымен денсаулық сақтаудағы менеджмент» кафедрасының меңгерушісі

«Фармация» және «Фармацевтика өндірісінің технологиясы» мамандықтары бойынша PhD 
докторантура
Комиссия төрайымы:
Шукирбекова А.Б.-ф.ғ.д., АҚ Астана медицина университетінің фармацевтикалық пәндер 
кафедрасының меңгерушісі; 
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РЕЗИДЕНТУРА 
МАМАНДЫҚТАРЫ 

БОЙЫНША
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Резидентура (13 мамандық бойынша):
Комиссия төрайымы:
Тундыбаева М.К.-м.ғ.д., Алматы қаласы Қазақ 
кардиология және ішкі аурулар ғылыми-
зерттеу институтының дипломнан кейінгі білім 
беру орталығының басшысы
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Мемлекеттік 
аттестациялық 

комиссия мүшелері
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БАКАЛАВРИАТ 
МАМАНДЫҚТАРЫ 

БОЙЫНША
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«Қазақстан тарихы» пәні бойынша:
Комиссия төрағасы:
1. Алтаев Аскар Шаукатович –т.ғ.д.,  әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің профессоры.
Төраға орынбасары:
1. Бисембаева З.У.- «Қазақстан тарихы және әлеуметтік –гуманитарлық пәндер» 

кафедрасының меңгерушісі.
Комиссия мүшелері:
1. Нагайбаева З.А.- ә.ғ.к., Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер кафедрасының доценті;
2. Байдуллаева Г.Е.- медициналық биофизика модулінің меңгерушісі;
3. Нурмагамбетова М.О.- медициналық биофизика модулінің профессоры;
4. Скакова У.Т.- Фармацевтика факультетінің декан орынбасары;
5. Мухамедиева Г.М.- шетел студенттері деканатының декан орынбасары;
6. Мукашева М.С.- ҚДС институтының декан орынбасары.
Комиссия хатшысы: 
1. Бакирова А.А.- Қазақстан тарихы және әлеуметтік – гуманитарлық пәндер 

кафедрасының аға лаборанты. 
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«Жалпы медицина» мамандығы бойынша бакалавриат:
Комиссия төрағасы:
1. Байдувалиев А.М. –м.ғ.к.,  Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасының 

басшысы
Комиссия мүшелері:
1. Джумашева Р.Т. –б.ғ.д., профессор «Жалпы медицина» факультетінің деканы
2. Абирова М.А. – п.ғ.к., доцент, ОӘЖД директоры
3. Есенкулова С.А. – м.ғ.д., «Хирургиялық аурулар» оқу департаменті директоры
4. Садыкова Ш.С. – м.ғ.к., доцент, «Ішкі аурулар» оқу департаменті директоры
5. Измаилова С.Х. –м.ғ.к., доцент «Педиатрия» оқу департаменті директоры
6. Раимкулов Б.М. –м.ғ.д., профессор, «Жүйке аурулары» кафедрасы
7. Шаяхметов Б.А. – м.ғ.д., профессор, «Психиатрия және наркология» кафедрасы
8. Мусаев А.Т. – м.ғ.д., профессор, «ЖМКК»кафедрасы
Комиссия хатшылары:
1. Жукешова М.К. – Патофизиология кафедрасының оқытушысы
2. Абугалиева Ж.Г. – Патофизиология кафедрасының оқытушысы
3. Алтаева А.А. – №2 акушерия және гинекология кафедрасының ассистенті
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«Стоматология» мамандығы бойынша бакалавриат:
Комиссия төрағасы:
1. Инкарбеков Ж. Б.- м.ғ.д., Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетінің, жақ-
бет хирургиясы кафедрасының профессоры;
Комиссия мүшелері:
1. Есембаева С.С. – м.ғ.д., профессор, «Стоматология» институтының директоры;
2. Амантаев Б.А. – м.ғ.к., доцент, «Стоматология» факультетінің деканы;
3. Баскакова И.В. – м.ғ.к., доцент, «Стоматология» оқу департаментінің директоры;
4. Русанов В.П. –м.ғ.д., «Хирургиялық стоматология» кафедрасының профессоры;
5. Абдикадиров С.Ж. – м.ғ.к.,   «Терапиялық стоматология» кафедрасының доценті;
6. Аскарова Ш.Н. – м.ғ.к., «Ортопедиялық стоматология» кафедрасының доценті;
7. Рысбаева Ж.И. – м.ғ.к., доцент,  «Балалар стоматологиясы және ортодонтия» модулінің 

меңгерушісі
8. Маликов Н.М. – ата-аналар коммитеті
9. Ануарбекова С.С. – студенттік декан
10. Тулеуов С.Т. – жұмыс беруші
Комиссия хатшысы:
1. Досбердиева Г.Т.- стоматология бойынша интернатура  кафедрасының ассистенті
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«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша бакалавриат:
Комиссия төрағасы: 
1. Дурумбетов Е.Е.- м.ғ.к., Қазақстан Республикасының тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің 

Алматы қаласы бойынша тұтынушылар құқығын қорғау департаментінің  жетекшісі
Комиссия мүшелері:
1. Бегадилова Т.С. – м.ғ.к., қоғамдық денсаулық сақтау институтының деканы; 
2. Камалиев М.А. – м.ғ.д., профессор қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің  директоры, 

қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының меңгерушісі;
3. Кайнарбаева М.С. – м.ғ.к., нутрициология кафедрасының меңгерушісі; 
4. Саттаров А.И. – м.ғ.д., эпидемиология кафедрасының меңгерушісі;
5. Бекбосынов Т.К. – м.ғ.д., профессор коммуналдық гигиена және балалар мен жасөспірімдер 

гигиенасы кафедрасының меңгерушісі;
6. Тогузбаева К.К. - м.ғ.д., профессор еңбек гигиенасы кафедрасының меңгерушісі;
7. Оразымбетова А.М. – м.ғ.к., 5В110400-«Медициналық-профилактикалық іс» мамандығының 

білім беру бағдарламасы комитетінің төрайымы;
8. Рамазанова М.А. - 5В110200-«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығының білім беру 

бағдарламасы комитетінің төрайымы.
Комиссия хатшысы:
1. Абиырова Н.Б.-Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының оқытушысы 
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«Медициналық-профилактикалық іс» мамандығы бойынша бакалавриат:
Комиссия төрағасы:
1. Дурумбетов Е.Е.- м.ғ.к., Қазақстан Республикасының тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің 

Алматы қаласы бойынша тұтынушылар құқығын қорғау департаментінің  жетекшісі
Комиссия мүшелері:
1. Бегадилова Т.С. – м.ғ.к., қоғамдық денсаулық сақтау институтының деканы; 
2. Камалиев М.А. – м.ғ.д., профессор қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің  директоры, 

қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының меңгерушісі;
3. Кайнарбаева М.С. – м.ғ.к., нутрициология кафедрасының меңгерушісі; 
4. Саттаров А.И. – м.ғ.д., эпидемиология кафедрасының меңгерушісі;
5. Бекбосынов Т.К. – м.ғ.д., профессор коммуналдық гигиена және балалар мен жасөспірімдер 

гигиенасы кафедрасының меңгерушісі;
6. Тогузбаева К.К. - м.ғ.д., профессор еңбек гигиенасы кафедрасының меңгерушісі;
7. Оразымбетова А.М. – м.ғ.к., 5В110400-«Медициналық-профилактикалық іс» мамандығының 

білім беру бағдарламасы комитетінің төрайымы;
8. Рамазанова М.А. - 5В110200-«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығының білім беру 

бағдарламасы комитетінің төрайымы.
Комиссия хатшысы:
1. Алтекова І. С.-Информатика модулінің аға оқытушысы 
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«Мейіргерлік ісі» мамандығы бойынша бакалавриат:
Комиссия төрайымы:
1.  Слажнева Т.И. – м.ғ.д профессор «Салауатты өмір салтын қалыптастыру 
мәселелері» ғылыми орталығының ғылым бөлімінің бас ғылыми маманы.
Комиссия мүшелері:
1. Калмаханов С.Б. – Мейірбике ісі институтының директоры
2. Ивнченко Н.Н. – Мейірбике ісі институтының директор орынбасары, декан
3. Оразбакова Г.О. – м.ғ.к., «Мейірбике ісі» кафедрасының меңгерушісі
4. Юсупова Н.С. – Мейірбике ісі ЖБК төрағасы
5. Айтманбетова А.А. – қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының доценті
6. Талкимбаева Н.А. - қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының доценті
7. Кожекенова Ж.А. - қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының доценті
8. Кожамжарова К.О. – «Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы 

және медициналық психология» кафедрасының аға оқутышысы
9. Кашаганова К.Т. – «Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы 

және медициналық психология» кафедрасының аға оқутышысы
Комиссия хатшысы: 
1. Аблизова М.Ю. - Мейірбике ісі институтының хатшысы
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«Фармация» мамандығы бойынша бакалавриат: 
Комиссия төрайымы:
1. Темиргалиева Ф.Е. – фарм.ғ.к., Астра Зенека Ю-Кей Лимитед жабық акционерлік 

компаниясының тіркеу және фармқадағалау өкілдіктерінің менеджері
Комиссия мүшелері:
1. Датхаев У.М. – фарм.ғ.д., фармация институтының директоры,;
2. Устенова Г.О. – фарм.ғ.д., фармация оқу департаментінің директоры,;
3. Кожанова К.К. – фарм.ғ.к., фармацевтика факультетінің деканы;
4. Азембаев А.А. – к.фарм.н., ОҚ «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» 

өндірісі бойынша басқарушы директор;
Комиссия хатшысы:
1. Абдурахманова Л.А.– «Фармацевт-токсиколог» модулінің оқытушысы 
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«Фармацевтика өндірісінің технологиясы» мамандығы бойынша бакалавриат:
Комиссия төрайымы:
1. Темиргалиева Ф.Е. – фарм.ғ.к., Астра Зенека Ю-Кей Лимитед жабық акционерлік 

компаниясының тіркеу және фармқадағалау өкілдіктерінің менеджері
Комиссия мүшелері:
1. Датхаев У.М. – фарм.ғ.д., фармация институтының директоры,;
2. Устенова Г.О. – фарм.ғ.д., фармация оқу департаментінің директоры,;
3. Кожанова К.К. – фарм.ғ.к., фармацевтика факультетінің деканы;
4. Азембаев А.А. – к.фарм.н., ОҚ «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми 

орталығы» өндірісі бойынша басқарушы директор;
Комиссия хатшысы:
1. Абдурахманова Л.А.– «Фармацевт-токсиколог» модулінің оқытушысы 
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«Менеджмент» мамандығы бойынша бакалавриат:
Комиссия төрайымы:
1. Саткалиева Т.С. – э.ғ.д., Т.Рысқұлов атындағы Жаңа экономика университетінің

«Экономика және менеджмент» кафедрасының профессоры
Комиссия мүшелері:
1. Бегадилова Т.С. – м.ғ.к., қоғамдық денсаулық сақтау институтының деканы;
2. Маукенова А.А. – э.ғ.к., доцент денсаулық сақтау мен фармациядағы

менеджмент және маркетинг кафедрасының меңгерушісі;
3. Нурпеисова Л.С. – э.ғ.к., денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент

және маркетинг кафедрасының доценті;
4. Джампеисова К.К. – э.ғ.к., денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент

және маркетинг кафедрасының доценті;
5. Садырова Г.А.– э.ғ.к., денсаулық сақтау мен фармациядағы экономика модулінің

доценті.
Комиссия хатшысы:
1. Авгамбаева Н.Н. – «Денсаулық сақтау және фармациядағы менджмент және

маркетинг» кафедрасының аға оқытушысы
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ИНТЕРНАТУРА 
МАМАНДЫҚТАРЫ 

БОЙЫНША
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«Жалпы медицина» мамандығы бойынша интернатура:
Комиссия төрайымы:

1. Каюпова Л.С.- м.ғ.д., профессор, Алматы қаласының Акушерия, гинекология және перинатология
ғылыми орталығының ғылым бойынша директор орынбасары.

Төрайым орынбасары:
1. Исенова С.Ш. –м.ғ.д., профессор, интернатура және резидентура деканы
Комиссия мүшелері:
1. Миреева А.Э. – м.ғ.д., акушерия және гинекология бойынша интернатура және резидентура

кафедрасының профессоры;
2. Кыжыров Ж.Н. – м.ғ.д., хирургия бойынша интернатура және резидентура кафедрасының профессоры;
3. Рахметов Н.Р. – м.ғ.д., хирургия бойынша интернатура және резидентура кафедрасының профессоры;
4. Айдаргалиева Н.Е. – м.ғ.д., профессор, №2 терапия бойынша интернатура және резидентура

кафедрасының меңгерушісі;
5. Искаков Б.С. – м.ғ.д., профессор, №3 терапия бойынша интернатура және резидентура кафедрасының

меңгерушісі;
6. Катарбаев А.К.- м.ғ.д., профессор, балалар жұқпалы аурулары кафедрасының меңгерушісі;
7. Сарбасова Ж.О. – м.ғ.д., амбулаторлық-поликлиникалық педиатрия кафедрасының доценті;
8. Жумашев У.К.- педиатрия факультетінің деканы;
9. Култаев М.С.- м.ғ.д., профессор, ЖДТ бойынша интернатура және резидентура кафедрасының

меңгерушісі;
10. Бегимбетова Р.С.- м.ғ.д., АМЖЖ кафедрасының профессоры;
11. Исина Г.М.- м.ғ.д., акушерия және гинекология КМПА президенті;
12. Есентаева С.Е.-м.ғ.д., онкология және мамология кафедрасының меңгерушісі.
Комиссия хатшылары:
1. Купеншеева Д.И. – АМЖЖ кафедрасы
2. Рустамова Ф.Е. – м.ғ.к., №3 терапия бойынша интернатура және резидентура кафедрасы.
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«Стоматология» мамандығы бойынша интернатура:
Комиссия төрағасы:
1. Инкарбеков Ж.Б.- м.ғ.д., Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетінің, жақ-бет 

хирургиясы кафедрасының профессоры;
Төраға орынбасары:
1. Мусаев Б.С.-м.ғ.к., доцент, Алматы қ., №9 ҚКЕ бас дәрігері
Комиссия мүшелері:
1. Есембаева С.С. – м.ғ.д., профессор, «Стоматология» институтының директоры;
2. Амантаев Б.А. – м.ғ.к., доцент, «Стоматология» факультетінің деканы;
3. Баскакова И.В. – м.ғ.к., доцент, «Стоматология» оқу департаментінің директоры;
4. Русанов В.П. –м.ғ.д., «Хирургиялық стоматология» кафедрасының профессоры;
5. Абдикадиров С.Ж. – м.ғ.к.,   «Терапиялық стоматология» кафедрасының доценті;
6. Аскарова Ш.Н. – м.ғ.к., «Ортопедиялық стоматология» кафедрасының доценті;
7. Рысбаева Ж.И. – м.ғ.к., доцент,  «Балалар стоматологиясы және ортодонтия» модулінің 

меңгерушісі
8. Маликов Н.М. – ата-аналар коммитеті
9. Ануарбекова С.С. – студенттік декан
10. Тулеуов С.Т. – жұмыс беруші
Комиссия хатшысы:
1. Рузденова А.С. – ҚазҰМУ стоматология бойынша интернатура кафедрасының ассистенті.
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МАГИСТРАТУРА 
МАМАНДЫҚТАРЫ 

БОЙЫНША
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«Медицина» мамандығы бойынша Магистратура:
Комиссия төрағасы:
1. Абдикалиев Н.А. – м.ғ.д., профессор, «Кардиология және ішкі аурулар» ҚазҒЗИ директор 

орынбасары
Комиссия мүшелері:
1. Бекбосынов Т.К. – м.ғ.д., профессор, коммуналдық және балалар және жасөспірімдер 

гигиенасы кафедрасының меңгерушісі;
2. Ердесова Г. – м.ғ.д., №1 терапия бойынша интернатура және резидентура кафедрасының

профессоры;
3. Ибрагимова Р.С. – м.ғ.д., стоматология бойынша интернатура және резидентура 

кафедрасының профессоры;
4. Колдасбаев А.Т. – м.ғ.к., доцент, Алматы қалалық кардиология орталығының директоры; 
5. Кудайбергенова А.С. – м.ғ.к., Қазақстан-Ресей медициналық университетінің неврология 

курсымен психиатрия және наркология кафедрасының доценті; 
6. Кулмагамбетов И.Р. – м.ғ.д., профессор, Клиникалық фармакология институтының 

директоры; 
7. Мамбетова Г.К. – м.ғ.к., доцент, Алматы қ. патологоанатомиялық бюросының директоры; 
8. Салимгереева Б.Ж.- м.ғ.к., доцент, Қазақстан-Ресей медициналық университетінің қалыпты 

анатомия кафедрасының меңгерушісі; 
Комиссия хатшысы:
1. Толепбергенова М.Ж.- м.ғ.к., патофизиология модулінің меңгерушісі;
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«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша магистратура:
Комиссия төрайымы:
1. Оспанова Д.А. – м.ғ.д., Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетінің

«Мейірбике ісі курсымен денсаулық сақтаудағы менеджмент» кафедрасының
меңгерушісі

Комиссия мүшелері:
1. Төлебаев Қ.А.-м.ғ.д., профессор, ҚазҰМУ ОӘӘЖ жөніндегі проректоры;
2. Құрақбаев Қ.Қ. – м.ғ.д., профессор, «Халықаралық денсаулық сақтау»

кафедрасының меңгерушісі;
3. Саттаров А.И. – м.ғ.д., профессор, «Эпидемиология» кафедрасының меңгерушісі;
4. Индершиев А.М.-«Салауатты өмір салты мамандары қауымдастығының»

директоры;
5. Мейманалиев Т.С.-м.ғ.д., С.Ж.Асфендияров ат.ҚазҰМУ визитинг-профессоры;
6. Кашафутдинова Г.Т. – PhD, «Денсаулық сақтау саясаты және басқару»

кафедрасының аға оқытушысы.
Комиссия хатшысы:
1. Байсугурова В.Ю.-PhD, «Денсаулық сақтау саясаты және басқару» » кафедрасының

аға оқытушысы.
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«Медико-профилактикалық ісі» мамандығы бойынша магистратура:
Комиссия төрағасы:
1. Дурумбетов Е. Е.,- м. ғ. к., ҚР тұтынушылар құқығын қорғау агенттігінің Алматы 

қаласы бойынша тұтынушылар құқығын қорғау департаментінің  жетекшісі;
Комиссия мүшелері:
1. Козловский В.А.-м.ғ.д., профессор, «Ғарыш-экология» РММ ҚР Ұлттық ғарыш 

агенттігінің ғылыми хатшысы;
2. Сапарбеков М.К. – м.ғ.д., ҚР ДСМ ҚДСМ эпидемиология кафедрасының 

профессоры; 
Комиссия хатшысы:
1. Ержанова А.Е.- м.ғ.к., жалпы гигиена және экология кафедрасының аға оқытушысы. 
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«Мейірбике ісі» мамандығы бойынша магистратура:
Комиссия төрайымы:
1. Бурибаева Ж.К.- м.ғ.д., профессор, Қазақ медициналық үздіксіз білім беру 

университетінің мейіргерлік іс курсымен  денсаулық сақтаудағы менеджмент 
кафедрасының профессоры; 

Комиссия мүшелері:
1. Төлебаев Қ.А.-м.ғ.д., профессор, ҚазҰМУ ОТЖ жөніндегі проректоры 
2. Сейдуманов С.Т. – м.ғ.д., Мемлекеттік медицина колледжінің директоры
3. Иванченко Н.Н. – м.ғ.к., шетел студенттері факультетінің деканы
4. Турдалиева Б.С. – м.ғ.д., «Денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасының 

меңгерушісі
5. Мейманалиев Т.С.-м.ғ.д., С.Ж.Асфендияров ат.ҚазҰМУ визитинг-профессоры;
6. Кашафутдинова Г.Т. – PhD, «Денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасының 

аға оқытушысы.
Комиссия хатшысы:
1. Аимбетова Г.Е. – м.ғ.к., «Денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасының 

доценті.
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«Фармация» мамандығы бойынша магистратура: 
Комиссия төрайымы:
1. Шукирбекова А.Б.-ф.ғ.д., АҚ Астана медицина университетінің фармацевтикалық 

пәндер кафедрасының меңгерушісі 
Комиссия мүшелері:
1. Датхаев У.М. – фарм.ғ. д., профессор, «Фармация» институтының директоры;
2. Устенова Г.О. – фарм.ғ. д., «Фармация» оқу департаменті дирекотры
3. Омарова Р.А.-х.ғ.д.,Фармация ғылыми комитетінің төрайымы;
4. Сакипова  З.Б. – фарм.ғ.д., «Фармацевт-технолог» модулінің меңгерушісі;
5. Шопабаева А.Р. – фарм.ғ.к., «Фармацевт-менеджер» модулінің меңгерушісі;
6. Гунько Н.А. – фарм.ғ.к., ҚР фармацевтикалық өнімдердің дистрибьюторлары 

Ассоциациясының атқарушы директоры; 
Комиссия хатшысы:

1. Ахелова А.Л. – х.ғ.к., «Фармацевт-аналитик» модулінің оқытушысы;
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«Фармацевтика өндірісінің технологиясы» мамандығы бойынша   магистратура:
Комиссия төрайымы:
1. Шукирбекова А.Б.-ф.ғ.д., АҚ Астана медицина университетінің фармацевтикалық 

пәндер кафедрасының меңгерушісі; 
Комиссия мүшелері:
1. Датхаев У.М. – фарм.ғ. д., профессор, «Фармация» институтының директоры;
2. Устенова Г.О. – фарм.ғ. д., «Фармация» оқу департаменті дирекотры
3. Омарова Р.А.-х.ғ.д.,Фармация ғылыми комитетінің төрайымы;
4. Сакипова  З.Б. – фарм.ғ.д., «Фармацевт-технолог» модулінің меңгерушісі;
5. Шопабаева А.Р. – фарм.ғ.к., «Фармацевт-менеджер» модулінің меңгерушісі;
6. Муканова К.М.– фарм.ғ.к., «Муканова» ЖК директоры; 
Комиссия хатшысы:
1. Ахелова А.Л. – х.ғ.к., «Фармацевт-аналитик» модулінің оқытушысы;
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PhD ДОКТОРАНТУРА 
МАМАНДЫҚТАРЫ 

БОЙЫНША
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«Медицина» мамандығы бойынша PhD докторантура:
Комиссия төрағасы:
1. Абдикалиев Н.А. – м.ғ.д., профессор, «Кардиология және ішкі аурулар» 

ҚазҒЗИ директор орынбасары
Комиссия мүшелері:
1. Турдалиева Б.С. – м.ғ.д., «Денсаулық сақтау саясаты және басқару»

кафедрасының меңгерушісі
2. Амиреев С.А.- м.ғ.д.,  профессор, «Эпидемиология» кафедрасының 

профессоры;
3. Саттаров А.И. – м.ғ.д.,  профессор, «Эпидемиология» кафедрасының 

меңгерушісі;
Комиссия хатшысы:
1. Толепбергенова М.Ж. - м.ғ.к., патофизиологии модулінің жетекшісі;
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«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша PhD докторантура:
Комиссия төрайымы:
1. Оспанова Д.А. – м.ғ.д., Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетінің 

«Мейірбике ісі курсымен денсаулық сақтаудағы менеджмент» кафедрасының 
меңгерушісі

Комиссия мүшелері:
1. Төлебаев Қ.А.-м.ғ.д., профессор, ҚазҰМУ ОӘӘЖ жөніндегі проректоры; 
2. Құрақбаев Қ.Қ. – м.ғ.д., профессор, «Халықаралық денсаулық сақтау» 

кафедрасының меңгерушісі;
3. Турдалиева Б.С. – м.ғ.д., «Денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасының 

меңгерушісі;
4. Кушимбеков М.К.-м.ғ.д., «Денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасының 

доценті;
5. Мейманалиев Т.С.-м.ғ.д., С.Ж.Асфендияров ат.ҚазҰМУ визитинг-профессоры;
6. Байсугурова В.Ю.-PhD, «Денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасының 

аға оқытушысы.
Комиссия хатшысы:
1. Аимбетова Г.Е. – м.ғ.к., «Денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасының 

доценті.
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«Фармация» мамандығы бойынша PhD докторантура
Комиссия төрайымы:
1. Шукирбекова А.Б.-ф.ғ.д., АҚ Астана медицина университетінің 

фармацевтикалық пәндер кафедрасының меңгерушісі; 
Комиссия мүшелері:
1. Датхаев У.М. – фарм.ғ. д., профессор, «Фармация» институтының 

директоры;
2. Устенова Г.О. – фарм.ғ. д., «Фармация» оқу департаменті дирекотры
3. Омарова Р.А.-х.ғ.д.,Фармация ғылыми комитетінің төрайымы;
4. Сакипова  З.Б. – фарм.ғ.д., «Фармацевт-технолог» модулінің меңгерушісі;
5. Шопабаева А.Р. – фарм.ғ.к., «Фармацевт-менеджер» модулінің 

меңгерушісі;
6. Гунько Н.А. – фарм.ғ.к., ҚР фармацевтикалық өнімдердің 

дистрибьюторлары Ассоциациясының атқарушы директоры; 
Комиссия хатшысы:

1. Ахелова А.Л. – х.ғ.к., «Фармацевт-аналитик» модулінің оқытушысы;
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«Фармацевтика өндірісінің технологиясы» мамандығы бойынша PhD докторантура:
Комиссия төрайымы:
1. Шукирбекова А.Б.-ф.ғ.д., АҚ Астана медицина университетінің фармацевтикалық 

пәндер кафедрасының меңгерушісі; 
Комиссия мүшелері:
1. Датхаев У.М. – фарм.ғ. д., профессор, «Фармация» институтының директоры;
2. Устенова Г.О. – фарм.ғ. д., «Фармация» оқу департаменті дирекотры
3. Омарова Р.А.-х.ғ.д.,Фармация ғылыми комитетінің төрайымы;
4. Сакипова  З.Б. – фарм.ғ.д., «Фармацевт-технолог» модулінің меңгерушісі;
5. Шопабаева А.Р. – фарм.ғ.к., «Фармацевт-менеджер» модулінің меңгерушісі;
6. Муканова К.М.– фарм.ғ.к., «Муканова» ЖК директоры; 
Комиссия хатшысы:
1. Ахелова А.Л. – х.ғ.к., «Фармацевт-аналитик» модулінің оқытушысы;
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РЕЗИДЕНТУРА 
МАМАНДЫҚТАРЫ 

БОЙЫНША
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Резидентура (13 мамандық бойынша):
Комиссия төрайымы:
1. Тундыбаева М.К.-м.ғ.д., Алматы қаласы Қазақ кардиология және ішкі аурулар 

ғылыми-зерттеу институтының дипломнан кейінгі білім беру орталығының басшысы
Төрайым орынбасары:
1. Исенова С.Ш. – м.ғ.д., интернатура және резидентурафакультетінің деканы;
Комиссия мүшелері:
1. Сулейменов М.С.-м.ғ.д., профессор, Көз аурулары ҚазҒЗИ бас дәрігері;
2. Жанталинова Н.А. – м.ғ.д., профессор, хирургия бойынша интернатура және 

резидентура кафедрасының профессоры;
3. Мамбетова И.З.-м.ғ.к., доцент, амбулаторлық-поликлиникалық педиатрия кафедрасы 

меңгерушісінің м.а.;
4. Мамеков А.Д.-м.ғ.д., балалар стоматологиясы кафедрасының профессоры;
Комиссия хатшысы:
1. Ткачева У.П. – №1 педиатрия бойынша интернатура және резидентура кафедрасының 

ассистенті;
2. Байгабулова М.С.- №2 педиатрия бойынша интернатура және резидентура 

кафедрасының ассистенті;
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ШЕШІМ ЖОБАСЫ:

2015-2016 оқу жылына «Қазақстан тарихы» пәні
бойынша мемлекеттік емтихан комиссиялары және
білім деңгейі және қорытынды аттестациясын өткізу
үшін мемлекеттік аттестаттау комиссиялары мүшелері
бекітілсін.

Жауаптылар: ОӘжӘЖ бойынша проректор Тулебаев 
К.А., ОӘЖД директоры Абирова М.А., оқу 
департаменттерінің директорлары, декандар, 
кафедра меңгерушілері

Орындалу мерзімі: желтоқсан 2016 ж.


