
С.Ж.  АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ 
МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

2021-2022 оқу жылына арналған

БІРІНШІ КУРС БІЛІМ 
АЛУШЫЛАРЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



Сіздерді өмірлеріңіздегі айтулы оқиғамен құттықтаймыз! 
Сіздер еліміздің жетекші жоғары оқу орыны С.Ж. 
Асфендияров атындағы Қазақ ұлт тық медицина 
университетінің студенттері атандыңыздар.

Мемлекет басшысының тапсырмасы мен Алматы 
қаласының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 
«коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу 
жөніндегі шаралар туралы» 16.08.2021 жылғы №26 
қаулысына сәйкес, 2021-2022 оқу жылында бакалавриаттың 
барлық мамандықтарының 1 курс студенттерінде 6 
қыркүйек пен 4 қазан аралығында оқу онлайн режимінде 
басталатынын сіздерге жеткізуге рұқсат етіңіздер.

2021 жылдың 4 қазаннан бастап 1 курс білім алушыларында 
оқу түрі  офлайн режимінде жүргізіледі, яғни білім 
алушылар міндетті түрде  университетке келулері қажет. 
Офлайн режимде оқитын барлық білім алушылар, яғни 18 
жасқа толмаған және медициналық шектеуі бар білім 
алушылардан  басқасы 100% екпе алып келулері қажет.

ҚҰРМЕТТІ СТУДЕНТТЕР!



Оқу ғимараттарына, кітапханаға және жатақханаға кірер 
кезде міндетті түрде Ashyq қосымшасын пайдалану қажет.

Құрметті студенттер біздің университетіміз жаңа оқу 
жылына дайын, барлық оқытушылар құрамы  мен 
қызметкерлері екпе алды. Алматы қаласының Бас 
мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 16.08.2021 ж. №26 
«коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу 
жөніндегі шаралар туралы» Қаулысының 10-тараудың 151-
тармағына сәйкес «білім алушылар күнделікті білім беру 
ұйымдарының ғимараттарына кірген және шыққан кезде 
таңертеңг і  фильт ірлеуден (термометрия,  қолды 
антисептикпен өңдеу) және міндетті түрде бетперде мен 
майлықтарды пайдалану керек».

КеАҚ әкімшілігі

Сіздерге зор денсаулық, оқуда еңбекқорлық, алға қойған 
мақсаттарға қол жеткізуде табандылық пен сәттілік 
тілейміз!!

«С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» 

ҚҰРМЕТТІ СТУДЕНТТЕР!



+7 707 809 6773

Жалпы медицина-1 мектебінің деканы 
Измайлова Слу Хабибиевна ұялы 

Жалпы медицина-1 мектебінің – бас маманы 
Маймакова Айгерим Мейрбековна
+7 778 643 9888

ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА-1 
МЕКТЕБІНІҢ ДЕКАНАТЫ



Сабақты бастамас бұрын, ұялы байланыстың үнсіз 
режимін қосуды ұмытпаңыз

Камера алдындағы көрініс (дресс код)

Интернеті бар компьютер немесе ноутбук болуы 
керек

Сабақ кезінде тамақ ішуге, сағыз шайнауға тыйым 
салынады

Сабақ кезінде камераны қосыңыз

Сабаққа уақытында, мұғалімнен бұрын кіріңіз.

МІНДЕТТЕМЕ!!! 
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫҒАН КЕЗДЕ



Айналаңыздағы кеңістікті реттеңіз (таза ұстаңыз 
және бөтен адамдар жүрмесін), бұл алаңдаушы-
лықты азайтуға мүмкіндік береді.

Өзіңіз үшін нақты жұмыс орнын дереу таңдау және 
жақын жерде табиғи жарық болуы маңызды.

Дененің позициясы сіздің жұмысыңызға әсер етеді 
- ыңғайлы орындықты таңдаңыз, диванға немесе 
жұмсақ орындыққа отырған ыңғайсыздау болады.

САБАҚ ӨТЕТІН ОРЫНДЫ 
ТАҢДАҢЫЗ!!!



Қашықтықтан оқыту техноло-
гиялары (бұдан әрі - DOT) - бұл 
ст уд е н т  п е н  Ун и в е р с и тет т і ң 
арасындағы делдалдық (қашық-
тықтан) немесе толық делдал-
дықсыз ақпараттық және телеком-
муникациялық құралдардың 
көмегімен жүзеге асырылатын 
оқыту технологиялары.



 Оқушының ар-намыс кодексі

Білім беру қызметтерін алу туралы келісім (грант).

 Комплаенс - парағы

 Академиялық адалдық саясатын ұстану ережелері

 Ақпараттық келісімі туралы

04.10.2021 жылдан бастап офлайн сабақ 
басталмай тұрып, әр студент деканатта 
оқып, қол қоюы керек:



Студенттің ID карта

 «Сириус» бағдарламасының логин мен пароль алыңыз

Электрондық поштаны жасаңыз

 

«School of General Medicine-1_kaznmu» 
инстаграмына 
жазылыңыз

БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ 
ШҰҒЫЛ ТҮРДЕ ЖАСАЛАТЫН 
ІСТЕР ТІЗІМІ

1
2
3

4



Оқу ғимараттарына кіру тек ID картамен жүзеге 
асырылады.  Бұл Университет аумағына жолдама, 
студент және оқу картасы болып табылатын құжат.  
ID-картаны басқа адамға беруге, сондай-ақ басқа 
біреудің ID карта пайдалануға қатаң тыйым 
салынады.  Бұл ережені бұзғаны үшін студентке 
тәртіптік шара қолданылады.

ID CARD

Expedition  Date:
00/00/00

ID: 12345678912345678 

Expedition  Date:
00/00/00

Adress: 
123 ANYWERE STREET
CITY, 12345-875.  

Expedition  Date:
00/00/00

Phone: 
+5581487898  

Expedition  Date:
00/00/00

Name: 
NAME SURNAME  

Expedition  Date:
00/00/00

Expedition  Date:
00/00/00

Expedition  Date:
00/00/00

ID КАРТА ДЕГЕНІМІЗ НЕ?



Жазғы семестрдің нәтижелерін ескере отырып, оқу 
жылының соңында ауысу балын алмаған және екінші оқу 
курсына кеткен мемлекеттік білім грантының иегерлері 
білім грантынан айырылады және әрі қарай жалғастырады. 
ақылы негізде білім алу.  Бұл ретте қайталама оқу курсын 
қаржыландыру студент есебінен жүзеге асырылады.

GPA дегеніміз не?  Университетте оқу үлгерімінің негізгі 
көрсеткіші – GPA (grade point average) – барлық пәндер 
бойынша орташа баға.

Трансферлік балл 2021-2022 оқу жылына арналған 
Университеттің бекітілген Академиялық саясатына сәйкес 
қойылады.

Әр пән бойынша қорытынды бақылау аралық аттестаттау 
кезінде (емтихан сессиясы) жүргізіледі. Қорытынды 
бақылау формалары: емтихан немесе дифференциалды 
сынақ болуы мүмкін.  

ОҚУ ПРОЦЕСІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ



Егер студент емтихан немесе дифференциалды сынақ 
кезінде 25-49 балл алса, онда ол аралық аттестаттау кезінде 
«FX» белгісіне сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» бағаны 
1 (реттен) аспайтын қайта тапсыруға міндетті.  Қайта 
тапсыруды жазғы қосымша семестрге кейінге қалдыруға 
жол берілмейді.

Кемінде 50 балл жинаған Университеттің студенттері 
емтихандар мен дифференциалды сынаққа жіберіледі.  
М ү м к і н  б о л а т ы н  м а к с и м а л д ы  б а л л  -  1 0 0  б а л л .  
Емтихан/бағалау түрлері мен бағалау критерийлері оқу 
бағдарламасында толық сипатталған.

Егер емтихан екі кезеңнен тұрса, студенттер бірінші 
(практикалық) кезеңді пәнді/циклді аяқтағаннан кейін, ал 
екінші кезеңді аралық аттестаттау кезінде өтеді .  
Емтиханның қорытынды бағасы бірінші кезеңдегі баллдың 
50% -ын және екінші кезеңдегі бағаның 50%-ын құрайды. 
Қорытынды баға парақшалары аралық бағалау кезеңінде 
құрылады, яғни  студенттер аралық аттестаттау кезеңінде 
пән бойынша қорытынды бағаны жеке кабинетінен біле 
алады.

ОҚУ ПРОЦЕСІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ



АЛФАВИТТІК 

ДӘРЕЖЕ

А
А-

В+
В
В-
С+

С  
С-

D+
D-

FX
F

САНДЫҚ 

ЭКВИВАЛЕНТ

4,0
3,67

3,33
3,0
2,67
2,33

2,0
1,67

1,33
1,0

0,5
0

ҰПАЙ 

(% МАЗМҰНЫ)

95-100
90-94

85-89
80-84
75-79
70-74

65-69
60-64

55-59
50-54

29-49
0-24

ДӘСТҮРЛІ ЖҮЙЕ 

БОЙЫНША 

БАҒАЛАУ

ӨТЕ ЖАҚСЫ

ЖАҚСЫ

ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҚ

ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҚСЫЗ

БІЛІМ ЖЕТІСТІКТЕРІН ЕСЕПКЕ АЛУДЫ 
БАҒАЛАУДЫҢ БАЛДЫҚ-РЕЙТИНГТІК 
ӘРІПТЕР ЖҮЙЕСІ



Мемлекеттік білім беру гранты негізінде бірінші курста 
оқитын студенттерге бірінші семестрде мемлекеттік 
стипендия тағайындалады және бірінші семестрде ай 
сайын төленеді.  Келесі семестрлерде студенттерге 
мемлекеттік стипендия тағайындалып, өткен семестрдегі 
емтихан сессиясының қорытындысы бойынша төленеді.

Білім грантымен де, келісім-шарттық бөлімде де оқитын 
студенттер конкурстық негізде ҚазҰМУ-дың жеке 
стипендиясына және ҚР Президенті тағайындаған 
стипендияға өтініш бере алады.

Академиялық ұтқырлықты  қамтамасыз ету үшін 
студенттер белгілі бір пәндерді басқа медициналық оқу 
орындарында, соның ішінде шетелде оқи алады.

ШӘКІРТАҚЫ



Кітапхана ақпараттық материалдарға толы орын болды 
және бола бермек.  Мұнда сіз көптеген пайдалы және 
қызықты нәрселерді біле аласыз. Біздің университеттің 
кітапханасында сіз оқу процесіне қажетті материалдарды 
ала аласыз, сонымен қатар бос уақытыңызда сүйікті 
кітабыңызды оқуға ала аласыз.

Кітапханаға студент ID картамен тегін кіреді. Оның 
көмегімен сіз кітап ала аласыз.

БАҒА ЖЕТПЕЙТІН КІТАПТАР 
ҚОЙМАСЫ



Бізде кітап оқуға болатын оқу залдары бар.  Біздің 
университеттің кітапханасында электронды кітапханалық 
жүйеге кіруге болатын жеке веб-сайт бар, оның көмегімен 
курстық жұмысты немесе тезисті кітапхананың оқу залында 
да, үйде де жазуға болады. Кітапханада электронды оқу 
залы да бар, онда оқу тапсырмаларын орындауға және 
электронды оқу материалдарын пайдалануға болады.

Кітапхана меңгерушісі: 
Модов Нұрбол Әлімбайұлы
338-70-90, ішкі.7286
+7 747 313 33 01
modovov.n@kaznmu.kz 
No2 ғимарат (Бөгенбай батыр көшесі)

БАҒА ЖЕТПЕЙТІН КІТАПТАР 
ҚОЙМАСЫ



Жастар ұйымдары комитеті

Мектептің/факультеттің студенттік үкіметі

SPU - Университеттің студенттік үкіметі:

Мектеп/факультет студенттік деканаты

Студенттің жеке дамуы, шығармашылық бастаманың 
көрінуі, университетте көшбасшылық қасиеттер мен 
ұйымдастырушылық қабілеттің дамуы үшін университеттің 
барлық студенттік ұйымдары мен үйірмелерінің есігі ашық, 
соның ішінде:

СТУДЕНТТІК ҰЙЫМДАР



sirius.kaznmu.kz сайтындағы жеке кабинетке өтіңіз
«Жатақханасы» орналасу үшін студент:

Нұсқауларға сәйкес жатақханаға өтініш беріңіз  

«Жатақхана модульді» таңдаңыз
Жатақхана модулінде «Жатақхана» модулімен жұмыс

Жатақханаға орналасу үшін студенттің ЭЦП кілті болуы және құрылғыға 
(компьютерге) NCLayer бағдарламасын орнатуы қажет.

Студенттерді жатахқанаға орналастыруды тәрбие жұмысы, 
с т уд е н т те р д і  ә л е у м ет т і к  қо л д а у  жә н е  м ә д е н и -
шығармашылық жобаларды жүзеге асыру бөлімі жүзеге 
асырады.  

істеу бойынша нұсқаулар бар

УНИВЕРСИТЕТТІҢ «ЖАТАҚХАНАСЫ»



Жатақхана №2

Жатақхана №4

Жатақхана №5

Шагабутдинова к -сі, 140, бұрыш  Құрманғазы

Жатақхана №1
Шевченко к -сі, 119 (Шарипов көшесінің қиылысы)

Шарипова к -сі, 112/114 (Құрманғазы көшесі бұрышы)
Жатақхана №3
Шарипова к -сі, 110 (Шевченко көшесінің қиылысы)

Шевченко к -сі, 128 (Шарипов көшесінің қиылысы)

Шевченко к-сі, 128 (Шарипов көшесінің қиылысы)
Жатақхана №6

Жатақхана №7
Шагабутдинова к -сі, 140, бұрыш  Құрманғазы
№8 Студенттер үйі 
Құрманғазы к-сі, 113А

ЖАТАҚХАНАЛАРДЫҢ МЕКЕН–ЖАЙЫ

Жастар саясаты бөлімінің жатақханалары 
бойынша жауапты маман: 
Итенова Алиман Абдразаковна
itenova.a@kaznmu.kz, 
№5 ғимарат, 120 каб.
338-70-90, ішкі 7092, 
+7 705 811 78 15



№2 оқу корпусы, 1 қабат, 

338-70-90, ішкі 7281, 

+7 702 298 58 84

№6 кабинет, 

                             7068.

+7 701 121 25 06

Аубакирова Андыз Елемесқызы 
aubakirova.k@kaznmu.kz,

 
Ахметханова Сәния Халелханқызы 
akhmetkhanova.s@kaznmu.kz,

Әскери тіркеуге қатысты барлық сұрақтар 
бойынша университеттің әскери жұмылдыру 
бөліміне хабарласыңыз:

УНИВЕРСИТЕТТІҢ ӘСКЕРИ 
ЖҰМЫЛДЫРУ БӨЛІМІ



Бурабаева Гүлнұр Балапанқызы 

+7 747 212 11 13

МСАК дәрігері - 

МСАК бөлімінің меңгерушісі - 

Орталықта сіз медициналық қызметтің барлық түрін ҚазҰМУ 
университет клиникасының  жетекші мамандары-нан ала аласыз.  
С.Д.Асфендияров.

+7 777 243 17 28.

ҚазҰМУ алғашқы медициналық-санитарлық көмек және 
диагностика орталығының мекенжайы: Алматы қаласы, 
Шевченко көшесі, 126.
pmspkaznmu@gmail.com.
8.00-17.00 дүйсенбі-жұма, түскі үзіліс: 13.00-14.00

Маханбеткулова Динара Нұрғалиқызы 

МСАК және диагностика орталығының меңгерушісі - 
Мустафина Мереке Өмірбекқызы

Алғашқы медициналық-санитарлық медбике - Абдихуакилова 
Жаркынай Сидагалиқызы 

+7 747 378 02 45;

МСАК ЖӘНЕ ДИАГНОСТИКА 
ОРТАЛЫҒЫ



Жеке куәлік көшірмесі 

Студенттің көлік картасын алу үшін студент студент 
білім алып жатқан факультет деканатына, декан 
орынбасарына жүгінуі керек. Студент өзімен бірге 
электронды форматта алып жүруі керек:

3х4 фотосурет (кез келген форматта) смартфонға 
түсірілген фотосуретке рұқсат етілген;

(алдыңғы және артқы);

АЛМАТЫДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТЕ 
ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН «ОҢАЙ» 
СТУДЕНТТІК КӨЛІК КАРТАСЫ



Енгізілген сома «Алматы Көлік холдингі» мәліметтер 
қорында көрсетіледі.  Осыдан кейін студент 15 жұмыс 
күні ішінде деканатта толтырылған көлік картасын 
алады.

Деректер «Алматы Көлік холдингі» мәліметтер 
базасына енгізіледі, содан кейін мәліметтер қоры әрбір 
студент үшін төлем кодын қалыптастырады.  Төлем 
ко д ы  ст уд е н т ке  б е р і л ед і  жә н е  ст уд е н т  Q IWI 
терминалындағы төлем кодын пайдаланып көрсетілген 
соманы төлейді.  

АЛМАТЫДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТЕ 
ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН «ОҢАЙ» 
СТУДЕНТТІК КӨЛІК КАРТАСЫ



Сеитова Инкар Альмахановна
 «ОҢАЙ» көлік картасына жауапты: 

 +7 705 807 11 11

i.seitova@kaznmu.kz

Егер көлік картасы жоғалса, студент картаны «Алматы 
Кө л і к  х о л д и н г і н д е »  а қ ы л ы  т ү р д е  А л м а т ы  қ . ,  
Рыскулбекова көшесі, 33/1 (ҚазБСҚА қарсы).  Студенттің 
өзімен жеке куәлігі болуы керек.  Шетел азаматтары 
үшін: төлқұжат, уақытша тіркеу құжаты

+7 701 624 15 15

АЛМАТЫДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТЕ 
ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН «ОҢАЙ» 
СТУДЕНТТІК КӨЛІК КАРТАСЫ



Жазғы семестр - бұл студенттердің қосымша білім алу қажеттіліктерін 
қанағаттандыру, академиялық қарызды немесе оқу бағдарламасындағы 
айырмашылықты жою үшін ұйымдастырылған оқу жылынан тыс 
академиялық кезең.

Академиялық қарыз - студенттің оқу бағдарламасына сәйкес өтпеген 
пәндердің немесе қорытынды бақылау бойынша қанағаттанарлықсыз 
бағасы бар пәндердің оқу жетістіктерінің тарихта болуы.

Студенттердің академиялық ұтқырлығы - бұл студенттердің белгілі бір 
академиялық кезеңге басқа жоғары оқу орнына оқуға көшуі, олардың 
жоғары оқу орнындағы білім беру бағдарламалары үшін алған 
несиелерін міндетті түрде аудару.

Апелляция - бұл студенттің білімін біржақты бағалау жағдайларын 
анықтау және жою үшін жүргізілетін рәсім 18.00-ге дейін.

ЖОЖ (жеке оқу жоспары) - бұл белгілі бір студенттің оқу траекториясын 
көрсететін құжат, ол дербес студенттің академиялық кезеңге негізгі 
немесе типтік оқу бағдарламасы мен пәндер каталогы негізінде, ол 
тіркелген академиялық пәндерден және кредит санынан тұрады.

ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР



Рұқсат етілмеуі/рұқсат етілмеуі – пән/модуль бойынша қабылдау 
рейтингісінің нәтижесі «қанағаттанарлықсыз» 0-49 ұпайға () дейін, пән 
бойынша дайындықтың барлық кезеңінде студентке пән бойынша 
қорытынды бақылауды тапсыруға рұқсат етілмейді. 

Пререквизиттер - бұл оқылатын пәнді меңгеруге қажетті білімі, қабілеті 
мен дағдылары бар пәндер.

Транскрипт - бұл тиісті оқу кезеңінде игерілген пәндердің тізімі бар, 
кредиттер мен бағаларды тура және сандық түрде көрсететін құжат.  
Транскриптті офис тіркеушілер береді.

Ағымдағы бақылау - бұл оқу бағдарламасына сәйкес оқушылардың 
білімін мұғалім академиялық кезеңде аудиториялық және сыныптан тыс 
жұмыстарда жүргізетін жүйелі тексеру.

Силлабус - бұл оқу жоспары, сипаттамасы, қысқаша мазмұны, сонымен 
қатар оқылатын пәннің мақсаттары мен міндеттері;  студент алған білім 
мен дағдылардың тізімі;  әр сабақтың тақырыбы мен ұзақтығы;  өз 
бетімен оқу тапсырмалары;  мұғалімге қойылатын талаптар;  білімді 
бағалау критерийлері;  жұмыс кестесі мен пайдаланылған әдебиеттер 
тізімі.

ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР



Тіркеуші кеңсесі (ТК) - бұл студенттердің оқу жетістіктерінің бүкіл 
тарихын тіркейтін және білімді бақылаудың барлық түрлерін 
ұйымдастыруды қамтамасыз ететін академиялық қызмет.  ТК студенттің 
транскрипциясын және статистикасын жүргізеді.

Қымбатты бірінші курс студенттері, 
Сіздерге қызықты және 

жемісті оқу тілейміз!
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ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР



С.Ж.  АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ 
МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ


