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ХАТТАМА №1
«С.Ж.Асфендияров атындағы Қаз¥МУ» 
КеАҚ академиялық қызмет бойынша 
комитетінің отырысы
21.09.2021 ж.

Қатысқандар: Академиялық комитет 
мүшелері
Байльдинова К.Ж. ,Шопаева Г.А., Жанкалова 
З.М ., Нурбекова А.А., Устенова Г.О., 
Джардемалиева Н.Ж., Нурмаханова Ж.М., 
Рослякова Е.М., Бактыбаева А.Т., Тұрдықұл Д., 
Есет.Д
Шакырылған қатысушылар:
Тусупбекова С.К., Ташетова А.Б., Нуфтиева 
А.И., Рослякова Е.М. Баскакова И.В., 
Рамазанова М.А. Божбанбаева Н.С., Сакипова 
З.Б., Хасенова А.Ж., Катарбаев А.К., 
Дильбарханов Б.П., құрылымдық бөлімшелердің 
басшылары, сапаны қамтамасыз ету жөніндегі 
комиссия мүшелері 
Күн тәртібінде:
1. 2021-2022 оқу жылына арналған АК құрамы 

мен жұмыс жоспарын талқылау. 
Баяндамашы: АК торайымы Байльдинова 
К.Ж.

2. Жогары жэне жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру бойынша 2 жыл ішінде 
талапкерлер қабылданбаған
багдарламаларды жабу туралы.
Баяндамашы: ОӘЖБ басшысы Кутышева 
А.Т.

3. СДУ университетімен "7М04104-МВА 
денсаулық сақтаудағы Менеджмент" (2 
жыл), "7М04105-ЕМВА денсаулық 
сақтаудағы менеджмент" (1 жыл) жаңа 
бірлескен екі дипломды ББ талқылау жэне 
бекіту. Баяндамашы: ББК төрайымы - 
Рамазанова М.А.

Әр түрлі
Жаңа ережелерді талқылау жэне бекіту 
(тәлімгерлік жэне терминком туралы) 
Баяндамашылар: МІ кафедрасының
меңгерушісі Маханбеткулова Д.Н.,
Е истология кафедрасының меңгерушісі 
Ергазина М.Ж.

ПРОТОКОЛ №1
Заседания комитета по академической 
деятельности НАО «КазНМУ
им.С.Д.Асфендиярова»
21.09.2021г.

Присутствовали: Члены академического 
комитета
Байльдинова К.Ж. ,Шопаева Г.А., Жанкалова 
З.М., Нурбекова А.А., Устенова Г.О., 
Джардемалиева Н.Ж., Нурмаханова Ж.М., 
Рослякова Е.М., Бактыбаева А.Т., Тұрдықұл Д., 
Есет.Д
Приглашенные участники:
Тусупбекова С.К., Ташетова А.Б., Нуфтиева 
А.И., Рослякова Е.М. Баскакова И.В., 
Рамазанова М.А. Божбанбаева Н.С., Сакипова 
З.Б., Хасенова А.Ж., Катарбаев А.К., 
Дильбарханов Б.П., руководители структурных 
подразделений,
члены комиссий по обеспечению качества 
Повестка дня:
1. Обсуждение плана работы и состава АК на 

2021-2022 уч год. Докладчики: Председатель 
АК Байльдинова К.Ж.

2. Обсуждение и утверждение новой 
совместной двудипломной ОП с 
университетом СДУ «7М04104-МВА 
Менеджмент в здравоохранении» (2 года), 
«7М04105-ЕМВА Менеджмент в 
здравоохранении» (1 год) Докладчик: 
Председатель КОП - Рамазанова М.А.

3. О закрытии образовательных программ 
высшего и послевузовского образования, по 
которым отсутствует прием абитуриентов в 
течение 2-х лет. Докладчик: Руководитель 
ОУМР Кутышева А.Т.

Разное
Обсуждение и утверждение новых 
положений (о менторстве, о терминкоме). 
Докладчики: Зав.кафедрой СД
Маханбеткулова Д.Н.,
Зав.кафедрой гистологии Ергазина М.Ж. 
Перечень регламентов по организации
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COVID-19 коронавирустық инфекциясы 
кезінде санитариялық-профилактикалық 
және эпидемияға қарсы іс-шараларды 
ұйымдастыру бойынша регламенттердің 
тізбесі. Баяндамашы: АЖД басшысының 
орынбасары Ташетова А.Б 
2021-2022 оқу жылына бекітілген ББ 
тізіміне түзетулер енгізу. Баяндамашы: 
ОӘЖБ басшысы Кутышева А.Т.
Білім алушылардың академиялық адалдық 
кодексіне өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы. Баяндамашы: АЖД басшысы 
Тусупбекова С.К.

1. 2021-2022 оқу жылына арналған АК 
қүрамы мен жүмыс жоспарын талқылау. 
ТЫНДАЛДЫ:
Академиялық комитеттің төрағасы К.Ж. 
Байльдинова 2021-2022 оқу жылына арналған 
академиялық Комитеттің жұмыс жоспары мен 
құрамын талқылауға ұсынды. Комитет 
мүшелерінің тарапынан академиялық 
комитеттің қүрамына қосымша өзгерістер енгізу 
туралы үсынылды. Қүрамға Халықаралық 
медицина факультетінің 3 курс студенті Есет Д. 
қосылды.
ШЕШІЛДІ:
ҚазҰМУ Сенатында 2021-2022 оқу жылына 
арналған академиялық Комитеттің жұмыс 
жоспары мен қүрамын мақұлдау жэне бекітуге 
үсыну.
2. СДУ университетімен "7М04104-МВА 
денсаулық сақтаудағы менеджмент" (2 жыл), 
"7М04105-ЕМВА денсаулық сақтаудағы 
менеджмент" (1 жыл) жаңа бірлескен екі 
дипломды ББ талқылау жэне бекіту

ТЫНДАЛДЫ:
ББК төрайымы М.А. Рамазанова өз кезегінде 
Сүлейман Демирель университетімен бірлесіп 
жасалған "7М04104-МВА денсаулық сақтаудағы 
менеджмент" (2 жыл), "7М04105-ЕМВА 
денсаулық сақтаудағы менеджмент" (1 жыл) екі 
дипломдық білім беру бағдарламаларының 
мақсаты мен ерекшеліетерімен, оқыту 
формаларымен, нәтижелерімен, сонымен қатар 
оқытылатын пәндерімен толықтай таныстырып 
өтті.
ШЕШІЛДІ:

санитарно-профилактических и
противоэпидемических мероприятии при 
коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Докладчик: заместитель руководителя ДАР 
Ташетова А.Б.
Внесение корректировок в утвержденный 
список ОП на 2021-2022 уч.год. Докладчик: 
Руководитель ОУМР Кутышева А.Т.
О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс академической честности 
обучающихся. Докладчик: Руководитель 
ДАР Тусупбекова С.К.

1. Обсуждение плана работы и состава АК 
на 2021-2022 уч год.
СЛУШАЛИ:
Председатель Академического комитета 
Байльдинова К.Ж. представила для обсуждения 
план работы и состав Академического комитета 
на 2021-2022 уч.г. Членами комитета было 
предложено внести некоторые дополнения в 
состав АК. В состав вошла студентка 3 курса 
Международного факультета Есет Д.

РЕШЕНИЕ:
Одобрить и рекомендовать к утверждению на 
Сенате КазНМУ план работы и состав 
Академического комитета на 2021-2022 уч.г.

2. Обсуждение и утверждение новой
совместной двудипломной ОП с 
университетом СДУ «7М04104-МВА 
Менеджмент в здравоохранении» (2 года), 
«7М04105-ЕМВА Менеджмент в
здравоохранении» (1 год)
СЛУШАЛИ:
Председатель КОП М. А. Рамазанова подробно 
ознакомила с целями и особенностями, формами 
обучения, результатами, а также 
преподаваемыми дисциплинами
двухдипломных образовательных программ 
"7М04104-МВА менеджмент в
здравоохранении" (2 года), "7М04105-ЕМВА 
менеджмент в здравоохранении" (1 год), 
разработанных совместно с университетом 
Сулеймана Демиреля.
РЕШЕНИЕ:
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Сенатта СДУ университетімен "7М04104-МВА 
денсаулық сақтаудағы Менеджмент" (2 жыл), 
"7М04105-ЕМВА денсаулық сақтаудагы 
Менеджмент" (1 жыл) бірлескен кос дипломды 
ББ-ны бекітуге ұсыну, ББ тізіліміне енгізу

3. Жоғары жэне жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру бойынша 2 жыл ішінде 
талапкерлер қабылданбаған
бағдарламаларды жабу туралы.
ТЫҢДАЛДЫ:
ОӘЖБ басшысы А.Т. Кутышева білім беру 
багдарламаларын жаңарту/жабу қажеттілігіне 
талдау жасады. Бұдан басқа, білім беру 
бағдарламалары тізілімінің контентіне талдау 
жүргізілді. Қазіргі уақытта үсынылган 
бағдарламалар бойынша жаңарту жүріп 
жатқанын хабарлады. Мектептер/факультеттер 
хаттамаларының үзіндісі негізінде 2 жыл бойы 
талапкерлерді қабылдамаған ББ тізімін үсынды. 
Сонымен қатар, жоғарыда айтылғандарға 
байланысты Кутышева А.Т. 2021-2022 оқу 
жылына (бакалавриат, интернатура,
резидентура, магистратура, докторантура) 
бекітілген Білім беру багдарламаларының 
тізбесін түзету қажеттілігі туралы хабардар етті, 
тізім үсынылды.

ШЕШІЛДІ:
1. Ұсынылған ақпаратты назарга алу
2. Сенатта бекітуге ұсыну

ӘР ТҮРЛІ:
Жаңа ережелерді талқылау жэне бекіту 

(тәлімгерлік жэне терминком туралы)

ТЫҢДАЛДЫ:
Мейірбике ісі кафедрасының меңгерушісі Д.Н. 
Маханбеткулова тәлімгерлік ережелерін, 
клиникалық тэжірибені ұйымдастыру, 
клиникалық тәжірибені бағалау түрін, 
тэлімгердің, тьютердің рөлі мен міндеттерімен 
таныстырды.
Гистология кафедрасының меңгерушісі М.Ж. 
Ергазина терминологиялық комиссияның 
мақсат, міндеттерімен, жыл бойы атқаратын

Рекомендовать к утверждению на Сенате 
совместную двудипломную ОП с университетом 
СДУ «7М04104-МВА Менеджмент в 
здравоохранении» (2 года), «7М04105-ЕМВА 
Менеджмент в здравоохранении» (1 год), ввести 
в Реестр ОП
3. О закрытии образовательных программ 
высшего и послевузовского образования, по 
которым отсутствует прием абитуриентов в 
течение 2-х лет.
СЛУШАЛИ:
Руководитель ОУМР Кутышева А. Т. 
представила анализ образовательных программ 
на предмет необходимости
обновления/закрытия. Кроме того, проведен 
анализ контента реестра образовательных 
программ. Информировала, что в настоящее 
время идет обновление по предложенным 
программам. На основании выписки из 
протоколов школ/факультетов предоставила 
список ОП, по которым отсутствовал прием 
абитуриентов в течение 2 лет.
Кроме того, в связи с вышеизложенным, 
Кутышева А. Т. информировала о 
необходимости коррекции перечня
образовательных программ, утвержденных на 
2021-2022 учебный год (бакалавриат, 
интернатура, резидентура, магистратура, 
докторантура), список представлен.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению представленную 
информацию
2. Рекомендовать к утверждению на Сенате 

РАЗНОЕ:
Обсуждение и утверждение новых 

положений (о менторстве, о терминологическом 
комитете).
СЛУШАЛИ:
Заведующая кафедрой сестринского дела 
Маханбеткулова Д. Н.ознакомила с Положением 
о менторстве, организацией клинической 
практики, формой оценки клинического опыта, 
ролью и задачами ментора.
Заведующая кафедрой гистологии Ергазина М. 
Ж. ознакомила с целями, задачами, 
функциональными функциями, правами 
терминологической комиссии в течение года. В
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функционалдық қызметтерімен, құқықтарымен 
таныстырды. Сөз барысында Академиялық 
Комитеттің төрайымы К.Ж. Байльдинова, АЖД 
ұжымына терминологиялық комиссия 
төрағасымен бірлесе отырып, қосымша ақы 
тағайындау жөнінде экономикалық кеңес 
төрағасына қызметтік хат жазу керектігін өтінді. 
ШЕШІЛДІ:
Тэлімгерлік және терминологиялық 
комиссияның ережелерін мақұлдау жэне бекіту.

COVID-19 коронавирустық инфекциясы 
кезінде санитариялық-профилактикалық және 
эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастыру 
бойынша регламенттердің тізбесі.
ТЫҢДАЛДЫ:
АЖД басшысының орынбасары А.Б. Ташетова 
COVID-19 коронавирустык инфекциясы 
кезінде санитариялық-профилактикалық жэне 
эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастыру 
бойынша регламенттердің тізбесімен 
таныстырды. Тізбеде коронавирустык инфекция 
расталған оқытушылар мен білім алушыларда 
анықталған кездегі эпидемияға карсы іс- 
шаралар алгоритмі (ПТР тестінің оң нәтижесінің 
болуы), білім алушыларда коронавирустық 
инфекция расталған жағдайда деканаттарға 
арналған жадынама (ПТР тестінің оң 
нәтижесінің болуы) туралы толық ақпарат 
жазылған.

ШЕШІЛДІ:
COVID-19 коронавирустык инфекциясы 
кезінде санитариялық-профилактикалық жэне 
эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастыру 
бойынша регламенттердің тізбесін бекіту.

2021-2022 оқу жылына бекітілген ББ
тізіміне түзетулер енгізу.

ТЫҢДАЛДЫ:
ОӘЖБ басшысы А.Т. Кутышева 2021-2022 оқу 
жылына бекітілген білім беру
бағдарламаларының (бакалавриат, интернатура, 
резидентура, магистратура, докторантура) 
тізіміне түзетулер енгізу туралы баяндамасында 
Қаз¥МУ-дың қолданыстағы білім беру 
бағдарламаларымен сонымен қатар, 2021-2022 
оқу жылында іске асырылмайтын ББ тізімімен

ходе выступления председатель академического 
комитета Байльдинова К. Ж. обратилась к ДАР с 
просьбой написать служебное письмо совместно 
с председателем терминологической комиссии 
председателю экономического совета о 
назначении доплаты.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить положения о менторстве, о 
терминологическом комитете.

- Перечень регламентов по организации 
санитарно-профилактических и
противоэпидемических мероприятии при 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
СЛУШАЛИ:
Заместитель руководителя ДАР А. Б. Ташетова 
представила перечень регламентов по 
организации санитарно-профилактических и 
противоэпидемических мероприятии при 
коронавирусной инфекцией COVID-19.
Перечень содержит подробную информацию об 
алгоритме противоэпидемических мероприятий 
при выявлении у преподавателей и
обучающихся с подтвержденной
коронавирусной инфекцией (наличие
положительного результата ПЦР теста), памятке 
для деканатов в случае подтверждения 
коронавирусной инфекции у обучающихся 
(наличие положительного результата ПЦР 
теста).
РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень регламентов по 
организации санитарно-профилактических и 
противоэпидемических мероприятии при 
коронавирусной инфекцией COVID-19.

Внесение корректировок в утвержденный 
список ОП на 2021-2022 уч.год.
СЛУШАЛИ:
Руководитель ОУМР Кутышева А. Т. в своем 
докладе о внесении корректировок в перечень 
образовательных программ, утвержденных на 
2021-2022 учебный год (бакалавриат, 
интернатура, резидентура, магистратура, 
докторантура), ознакомила с действующими 
образовательными программами КазНМУ, а 
также перечнем не реализуемых ОП, в 2021-
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таныстырды.
ШЕШІЛДІ:
1. Ұсынылған ақпарат назарға алынсын
2. Бекітуге ұсыну

Білім алушылардың академиялық адалдық 
кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы.
ТЫҢДАЛДЫ:
АЖД басшысы С.К. Тусупбекова білім
алушылардың академиялық адалдық кодексінің 
6.1 тармағына негізгі өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы айтты.
ШЕШІЛДІ:
1. Ұсынылған ақпарат назарға алынсын
2. 01.09.2021 ж. №461 КЕАҚ 
«С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» білім 
алушылардың академиялық адалдық Кодексіне
ұсынылған редакцияга сәйкес өзгерістерді
бекіту.

Төрайым Іі/яшГ Байльдинова К.Ж.

Хатшы (И г Дутбаева А.С.VW

2022 учебном году.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению представленные 
материалы
2. Рекомендовать к утверждению

О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс академической честности обучающихся.

СЛУШАЛИ:
Руководитель ДАР Тусупбекова С. К. 
информировала об основных изменениях и 
дополнениях в пункт 6.1 Кодекса академической 
честности обучающихся.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению представленную 

информацию
2. Рекомендовать к утверждению на Сенате 
изменения в Кодекс академической честности 
обучающихся НАО «КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова» №461 от 01.09.2021г. 
согласно предлагаемой редакции


