
«Улттык медицина университет!» 
акцнснерлік қоғамы

j п  " атяятк! капасы Төяе би көшйСІ Ь4

Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министірлігінің 

жауапты хатшысы Б.Т. Төкежановқа

05.10.2018 жылгы 
шыг. № 14-1-11
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«¥лттық медициналық университеті» Акционерлік қоғамы сіздің жоғарыда 
көрсетілген хатынызға келесіні хабарлайды.

Семей қаласында 2018 жылы 28 қыркүйекте өткен «Терминдерді 
біріздендіру мәселелері», Қарағанды қаласында 2018 жылы наурызда өткен 
«Халықаралық деңгейде бекітілген грек-латын терминдерінің мемлекеттік тілде 
қолданылатын глоссарийлерін оңтайландыру» және Ақтөбе қаласында 2017 жылы 
4 қазанда өткен «Педиатриялық терминдерді біріздендіру» атты Республикалық 
конференцияларының шешімдерін орындау барысы туралы жиынтық ақпаратты 
жолдап отырмыз.

Қосымша: 5 парақ.

Академиялық қызмет 
бойынша проректор К. Байльдинова
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Қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігінің 
жанындағы терминологиялық комиссияның үйымдастыруымен:
I. Семей қаласында 2018 жылы 28 қыркүйекте өткен «Терминдерді біріздендіру 
мәселелері» республикалық терминология конференциясының №7 
хаттамасының 2-ші, Қараганды қаласында 2018 жылы наурызда өткен 
«Халықаралық деңгейде бекітілген грек-латын терминдерінің мемлекеттік тілде 
қолданылатын глоссарийлерін оңтайландыру» атты конференцияның №6 
хаттамасының 2-ші, Ақтөбе қаласында 2017 жылы 4 қазанда өткен 
«Педиатриялық терминдерді біріздендіру» атты конференцияның №5 
хаттамасының 3-пунктерінде: « Медициналық жогары оқу
орындары,мециналық білім беру және гылыми ұйымдар мемлекеттік тілде 
әдістемелік жэне гылыми материалдарды шыгару барысында республикалық 
терминкомның медицина саласы бойынша бекіткен терминдерді тұрақты 
негізде пайдалансын (termincom.kz сайты) Мерзімі тұрақты» деп көрсетілген. 
Осыган сэйкес:

С.Ж.Асфендияров атындагы Қаз¥МУ-да, Қараганды мемлекеттік 
медицина университетінде , М.Оспанов атындагы мемлекеттік медицина 
университетінде, Семей мемлекеттік медицина университетінде, Оңтүстік 
Қазақстан медицина академиясында мемлекеттік тілде эдістемелік және гылыми 
материалдарды шыгару барысында авторлардың республикалық терминкомның 
бекіткен терминдерін (termincom.kz сайты) пайдаланулары талап етіледі.
Астана медициналық университетінен осы жиынтық ақпаратты дайындау 

барысында ешқандай мәлімет жіберілмеді.

II. №7 хаттаманың (Семей) 3-ші, №6 хаттаманың (Қарағанды) 2- 
пункттерінде:

«Медициналық сөздіктер, оқулықтар, оқу-эдістемелік қүралдарды ҚР 
ДСМ жанындағы терминкомның сараптамасынсыз баспа жіберуге шектеу
қою үсынысы мақұлдансын» деп көрсетілген.

Барлық жоғары медициналық оқу орындарында терминкрмның 
сараптамасынсыз оқу құралдарының баспага жіберілуіне шектеу қойылган . 
Медициналық оқулықтарга сараптама тек гана ҚР ДСМ жанындағы терминкомда 
жасалады. Бірақ, осы уақытта аталган мэселе бойынша бірде-бір жүмыс ҚР ДСМ 
жанындағы терминкомның сараптамасына үсынылған жоқ.

С.Ж.Асфендияров атындагы Қаз¥МУ-да, Қараганды мемлекеттік 
медицина университетінде , М.Оспанов атындагы мемлекеттік медицина 
университетінде, Семей мемлекеттік медицина университетінде, Оңтүстік 
Қазақстан медицина академиясында жарық көретін еңбектер осы оқу 
орындарының терминологиялық комиссияларының сараптамасымен шыгады.

С.Ж.Асфендияров атындагы Қаз¥МУ-да айына 1 рет терминологиялық 
комиссия мәжілісі өткізіліп, эртүрлі кафедралар (хирургия, тагамтану, 
гигиена,анатомия) үсынган терминдер э талқыланып, әрі қарай қолданысқа
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жіберілуде . Сонымен катар, университет оқытушы-профессорлары ұсынган оку 
кұралдарына сараптама жасалынады (гіротоколдары бар).

Осы мәселе бойынша біздің үсынысымыз: ҚР медициналық ЖОО-да 
баспаға үсынылатын еңбектер сол жердегі терминологиялық комиссияда 
қаралғаннан кейін, талас тудыратын терминдер ҚР ДСМ жанындағы 
терминкомның сараптамасына жіберілуі қажет.

Ш №7 хагтаманың (Семей) 4-ші пунктінде:
«Меди ни налы к ЖОО-да латын тілі негізгі пән регінде мемлекеттік білім 

беру стандартына енгізу үсынысы берілсін (медициналық ЖОО-лардың 
үсыныстары қоса беріледі). Жауаптылар: ҒАРД. Мерзімі --2019-2020жылдар» деп 
көрсетілген.

С.Ж.Асфендияров атындағы Қаз¥МУ-да латын тілі оқытылуға қажетті 
пәндер катарына жатпайды жэне қазіргі уақытта сабақ кестесінен алынып
тасталған.

Семей мемлекеттік медицина университетінде 2008 жылдан бастап латын тілі 
элективтік пән ретінде жүргізіледі. Жалпы медицина факультетіне -1 кредит, 
стоматологияға -2 кредит, фармацияға -  2 кредит, қоғамдық денсаулық сақтауға - 
1 кредит, мейірбике ісі факультетіне -  2 кредит бөлінген. 2017-2018 оқу жылынан 
бастап, жалпы медицина мамандығында - морфология жэне физиология модулі 
бойынша .«Анатомия неғізі жэне латын тілі», коғамдық денсаулық сақтау 
факулыетінде «Молекулярлык биология жэне генетика» модулі бойынша латын 
тілі оқытылады.

Караганды мемлекеттік медицина университетінде латын тілі элекгивтік пән 
ретінде жүргізіледі.

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясында латын тілі 2018-2019 оқу 
жылынан бастап 1 кредит көлемінде оқытылу үшін енгізілді. Бүл пәнді міндетті 
пәндер қатарына жатқызу үшін үсыныс беріледі. Себебі медицинальщ оқу 
орындарында латын тілінсіз медициналық терминдерді жаттау үлкен қиындық 
тугызады. Оны клиникалық кафедралар үсынып отыр. Сгуденттердің 
клиникалық сабақтар мен медициналық терминологияны меғшеруі үшін латын тілі 
ауадай кажет.

IV. №7 хаттаманың (Семей) 5-ші нунктінде:
«Медициналық жогары орындары бурын жұмыс істеп түрган мемлекеттік тіл 

жэне тіл саясатын дамыту бөлімінің жүмысын жандандырсын, болмаган 
жағдайда осындай бөлімді ашуды карастырсын. Жауаптылар: Медициналык 
ЖОО-лар. Мерзімі 2018 жылгы желтоқсан» деп көрсетілген.

С.Ж.Асфендияров атындагы ҚазҰМУ-да бұрын жүмыс істеп түрган 
мемлекеттік тіл және тіл саясатын дамыту бөлімі жабылын, оның қызметі қазақ



тілі кафедрасының окытушысы Назым Төлееваға жүктелген. Сол бөлімді 
қайтадан ашу мәселесі қарастырылуда.

2018 жылының 3-қьіркүйегіиде Қарағанды мемлекеттік медицина
универеитетінде жаңа құрылымдық бөлімше ретінде тілдердің үштұғырлығы 
департаментінің үштілді білім беруді дамыту блогы ашылды. Осы бөлімде 
мемлекеттік тіл және тіл саясатына жауапты маман, ҚММУ қызметкерлерін қазақ 
және ағылшын тілдерінен сабақ беретін оқытушылар жүмыспен қамтамасыз 
етілген.

Семей мемлекеттік медицина универсигегі Оқу орнында 0,5 жүктемемен 
(бюджеттен тыс қаржы есебінен) мемлекеттік тілді дамыту маманы және қазақ 
тілінен аудармашы 1,0 жүктемемен (бюджеттік қаржы есебінен) жүмыс агқарады.

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясында бүл бөлім жабылып қалған. 
Қазір жадны бөлімде тіл саясатымен айналысатын бір маман бар. Ректоратқа осы 
бөлімді ашу туралы ұсыныс енгізілді.

V. №6 хаттаіуіаның (Қараганды) 4-ші пунктінде: ;
«Жүмыс органы (С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ үлттық медицина 

университеті),конференцияда талқыланған фармацевтикалық терминдерді 
университеттің интернет-ресурсында, termincom.kz сайтында орналастыруды, 
«Терминологиялық хабаршы» бюллетенінде жариялау үшін Министрлікке 
жіберуді қамтамасыз етсін (жауапты - ҚазҰМУ), мерзімі -  2018 жылғы сәуір» деп 
көрсетілген.

Орындалды.
VI. №6 хаттаманың (Қараганды) 6-ші пунктінде:

«ҚР ДСМ жанындағы терминком мүшелері болып табылатын қызметкерлеріне 
әрбір Медициналық ЖОО-ларының басшылығы ынталандыру үстемақысын 
қараетырсын. Мерзімі ~ тұрақты» деп көрсетілген.

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҮМУ-да 2017-2018 жылдар аралығында 
ынталандыру үстемақысы бір-ақ рет берілді .2018 жылы шілде айында профессор 
Ж.Б.Ахметов 49 мың тецге, ассистент Н.Ә.Төлеева 35 мың теңге алған. 2018 
жылдың соңында 2-ші рет бір ставка көлемінде үстемақы төленеді деген шешім 
бар. —

М.Оспанов атындағы мемлекеттік медицина университетінде үстемақы төлеу 
мәселесі 2019 жылы 1-ші қаңтардан бастап шешілетін болды.

Қарағапды мемлекеттік медицина университетінде, Семей мемлекеттік 
медицина университетінде, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясында ҚР 
ДСМ жанындағы терминком мүшесіне үстемақы қарастырылмаған.

VIS. №5 хаттаманың (Ақтөбе) 2-ші пунктінде:
«Педиатриялық терминдер пысықтауға, кайта қарауға қайтарылсын және 

ііпінара макүлдансын» деп көрсетілген. М.Оспанов атындағы мемлекеттік 
медицина университетіндегі терминком тобы педиатриялық терминдерді қайта 
қарап толықтыруды әлі де жалғастыруда .
VIII. №5 хаттаманың (Ақгөбе) 4-ші пунктінде:



«С.Ж.Асфендияров атындағы Қазак ұлттық медицина университеті жэне 
Оңтұстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы 2018 жылы ҚР 
Үкіметінің жанындағы Республикалық терминология комиссиясына 
фармацевтикалық терминдерді бекітуге жэне фармацевтикалық терминдердің 
түсіндірме сөздігінің жобасын қарауға үсыпсын. Мерзімі: 2018 жыл» дегі 
көрсетілген.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясында дайындалып 

жагқан фармакологиялық терминдер Ақтөбеде,Қарағандыда,Семейде бірнеше рет 
қаралды. Сөздіктің соңғы нұсқасы терминком мүшелеріне таратылып берілді 
және оның толық нүскасы 2019 жылы ҚР ДСМ~гі жанындағы терминологиялық 
комиссияда бскіі іліп.баепага үсынылады.
IX. №5 хаттамаііың (Ақтөбе) 5-ші пункгінде:

«С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ үлттЫқ медицина және МОспанов 
атындағы мемлекеттік медицина университеттері латын графикасында 
жазылған латыішіа-қазақша-ағылшынша-орысша педиатриялық
терминдердің энциклопедиялық сөздігін дайындауды қарастырсын. Мерзімі -  
2019 жыл» дегі көрсетілген.

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ үлтгық медицина университетінде 
энциклопедиялық сөздік қүрастыру жоспарланған жоқ. Энциклопедиялық сөздік 
жасалғанның өзінде алғашқы кезеңде орысша-қазақша болуы қажет.

М.Оспанов атындағы мемлекеттік медицина университет пен С.Ж.Асфендияров 
атындағы Қ¥МУ арасында латын графикасында жазылған латынша-қазақша- 
ағылшынша-орысша педиатриялык терминдердің энциклопедиялық сөздігін 
дайындау жоспарда жоқ.


