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«Жақсылық  жасауға асығыңыз»
Ф.Й.Гааз, дәрігер (1780-1853)

ИГІ ІСТЕР АЛАҢЫ

Университет қызметкерлерінің сіңірген еңбегін құрмет тұтып, 
алғыс білдіру. Қолтаңба - студенттер тәрбиесі мен олардың кәсіби 
дайындығына салынған күш-жігердің, уақыттың, ықыластың және 
өмірдің белгісі.

«Спешите делать добро»
Ф.Й.Гааз, врач (1780 – 1853)

АЛЛЕЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

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

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

GOOD DEEDS ALLEY

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



4

Маскеев Қуаныш Мүбаракұлы – 1975-1987 жылдары 
АММИ ректоры, 1975-1996 жылдары  фтизиопульмонология 
кафедрасының меңгерушісі. 150-ден астам ғылыми жұмыс жа-
риялаған. 20-дан астам ғылым докторын және кандидатын да-
ярлаған. Университеттің 11 жаңа ғимаратын тұрғызып, универ-
ситеттің материалдық-техникалық базасының негізін қалады.

 
Маскеев Куаныш Мубаракович - ректор АГМИ в 1975-

1987 годах, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии в 
1975-1996 годах. Опубликовал более 150 научных работ. Под 
его руководством подготовлено 20 докторов и кандидатов 
наук. Построил 11 новых объектов университета, тем самым 
создал основу материально-технической базы университета.

Рақышев Алшынбай Рақышұлы – 1971-1976 жылдары 
оқу жұмысы жөніндегі проректор, 1976-2011 жылдары қалып-
ты анатомия кафедрасының меңгерушісі. Ең бірінші қазақ 
тілінде шығарылған «Адам анатомиясы» оқулығының (1994-
1996 жж.) авторы және қазақ, орыс, латын тілдеріндегі анато-
миялық терминологиялық сөздіктің құрастырушысы. 

Рахишев Алшынбай Рахишевич – проректор по учеб-
ной работе  в 1971 – 1976 годах, заведующий кафедрой нор-
мальной анатомии в 1976 – 2011 годах. Автор первого учеб-
ника на казахском языке по анатомии «Адам анатомиясы» 
(1994-1996г.) и словаря анатомической терминологии на 3-х 
языках: казахском, русском и латинском.

Дәулетбақова Мәриям Ілиясқызы – 1980-1983 жылдары 
ғылыми жұмыс жөніндегі проректор, 1985-1997 жылдары госпи-
талдық терапия кафедрасының меңгерушісі, 2008-2013 жылда-
ры №3 терапия бойынша интернатура және резидентура кафед-
расының меңгерушісі. Университет және Республика көлемінде 
ең алғаш рет оның бастамасымен объективті жүйелік клиника-
лық емтихан енгізілді. 5 мамандық бойынша екі буын Мемлекет-
тік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының авторы.  

Даулетбакова Марьям Ильясовна – проректор по науч-
ной работе в 1980 -1983 годах, заведующая кафедрой госпи-
тальной терапии  в 1985 – 1997 годах,  заведующая кафедрой 
интернатуры и резидентуры по терапии №3 в 2008 – 2013 годах. 
Впервые внедрила объективный структурированный клиниче-
ский экзамен (ОСКЭ) в университете и в Республике Казахстан. 
Автор двух поколений ГОСО по пяти специальностям.
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Мұстафина Жанар Ғабиденқызы - 1995-2003 жылдары 
Көз аурулары ғылыми-зерттеу институтының директоры және 
офтальмология кафедрасының меңгерушісі. ТМД елдерінде 
тұңғыш рет оқу-әдістемелік, ғылыми-өндірістік «Офтальмоло-
гия» бірлестігін құрды. 

Мустафина Жанар Габиденовна - заведующая кафе-
дрой офтальмологии и директор НИИ глазных болезней в 
1995-2003 годах. По ее инициативе впервые в СНГ создано 
учебно-методическое научно-производственное объедине-
ние «Офтальмлогия». 

Уразалин Жақсылық Бекбатырұлы – 1989-1995 жылдары 
клиникалық жұмыс жөніндегі, 1995-2001 жылдары оқу жұмысы 
жөніндегі проректор, 1978-1984 жылдары стоматология факуль-
тетінің деканы, 1980-2011 жылдары хирургиялық стоматология 
кафедрасының меңгерушісі. Қазақстандық жақ-бет хирургия 
мектебінің негізін қалаушы, қазақ тіліндегі хирургиялық стома-
тология және жақ-бет хирургиясы оқулығының тұңғыш авторы.

Уразалин Жаксылык Бекбатырович – проректор по клини-
ческой работе в 1989 – 1995 годах, проректор по учебной работе 
в 1995 – 2001 годах, декан стоматологического факультета в 1978 
-1984 годах, заведующий кафедрой хирургической стоматологии 
в 1980 -2011 годах. Основатель казахстанской школы челюст-
но-лицевой хирургии, автор первого учебника на казахском языке 
по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

Саятова Әлия Сапарқызы – 2001 жылдан бастап ҚазҰМУ 
тарихы музейінің жетекшісі, ұйымдастырушы, негізін қалаушы. 
Өз күшімен медицина және университет тарихы туралы қазақ 
және орыс тілдерінде 10 деректі фильм даярлады. Универси-
тетте қызмет атқарған 47 жыл ішінде университет тарихы ту-
ралы ауқымды материл жинаған, барлық жиналған материалды 
университет музейіне тапсырды. 

Саятова Алия Сапаровна - основатель, организатор и ру-
ководитель Музея истории КазНМУ с 2001г. Лично подготовила 
10 документальных фильмов на казахском и русском языках по 
истории медицины и университета. В течение 47 лет работы в 
университете собрала материал по истории университета, весь 
собранный материал безвозмездно передала Музею КазНМУ.
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Тастанбеков Батыр Жүнісұлы – 1995-2002 жылдары 
педиатрия факультетінің деканы, 2002-2013 жылдары педи-
атрия және неонатология кафедрасының меңгерушісі. Нео-
натология кафедрасының негізін қалаушы, жатырішілік ин-
фекция мәселелеріне арналған ғылыми бағыттың жетекшісі. 

Тастанбеков Батыр Жунусович - декан педиатриче-
ского факультета в 1995-2002 годах, заведующий кафедрой 
педиатрии и неонатологии в 2002-2013 годах. Основатель 
кафедры неонатологии, руководитель научного направле-
ния по проблемам внутриутробных инфекций.

Плешкова Светлана Михайловна – 1987-1992 жылда-
ры емдеу факультетінің деканы, 1984-2012 жылдары биохи-
мия кафедрасының меңгерушісі. 

Плешкова Светлана Михайловна – декан лечебно-
го факультета в 1987 – 1992 годах, заведующая кафедрой 
биохимии в 1984 – 2012 годах.

Соколов Александр Дмитриевич – 1983-1998 жылда-
ры ғылыми жұмыс жөніндегі проректор, 1991-2013 жылдары 
қалыпты физиология кафедрасының меңгерушісі. 

Соколов Александр Дмитриевич - проректор по на-
учной работе в 1983-1998 годах. Заведующий кафедрой 
нормальной физиологии в 1991-2013 годах.
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Урумбаева Қатира Өмірзаққызы – 1988-2008 жылдары 
университеттің ғалым хатшысы, 2000-2005 жылдары емдеу 
факультетінің деканы. 1995 жылы университеттің Тестілеу ор-
талығының негізін салды. 

Урумбаева Катира Умирзаковна – ученый секретарь  
университета в 1988 – 2008 годах, декан лечебного факуль-
тета в 2000–2005 годах. Основатель Центра тестирования 
университета в 1995 году.

Әміреев Сәкен Әміреұлы - 1995-2013 жылдары эпиде-
миология кафедрасының меңгерушісі. Оның басшылығымен 
Қазақстан Республикасында тұңғыш рет Ұлттық  «Практи-
кадағы иммунизация» нұсқаулығы баспадан шықты. ҚазҰ-
МУ-дың «Вакцинация мектебінің» негізін қалаушы.

Амиреев Сакен Амиреевич – заведующий кафедрой 
эпидемиологии в 1995-2013 годах. Впервые под его руковод-
ством в РК издано Национальное руководство «Иммунизация  
на практике». Создал «Школу вакцинологии» при КазНМУ

Төлебаев Қазбек Ағабылұлы – 2011 жылдан бастап бү-
гінге дейін оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі проректор, 2009-
2011 жылдары ҚазҰМУ-дың Қоғамдық денсаулық сақтау мек-
тебінің директоры. ҚазҰМУ түлегінің тұлғасын қалыптастыру 
моделін  әзірледі және енгізді. 

Тулебаев Казбек Агабылович - проректор по учеб-
но-воспитательной работе с 2011 года по сегодняшний день, 
директор Школы общественного здравоохранения КазНМУ в 
2009-2011 годах.  Разработал и внедрил Модель формирова-
ния личности выпускника КазНМУ.



8

Хабижанов Болат Хабижанұлы – 1991-2013 жылдары 
№2 педиатрия бойынша интернатура және резидентура ка-
федрасының меңгерушісі. Университетте педиатрия маман-
дығы бойынша білім алатын студенттерге  қазақ тілінде білім 
беру үдерісінің негізін қалады.

Хабижанов Болат Хабижанович - заведующий кафе-
дрой интернатуры и резидентуры по педиатрии №2 в 1991-
2013 годах. Основатель обучения студентов по педиатрии на 
казахском языке в университете.

Ыдырысов Әлім Әкрамұлы – 1984-2013 жылдары кли-
никалық (топографиялық) анатомия және оперативтік хирур-
гия кафедрасының меңгерушісі, 1991-1995 жылдары шетелдік 
студенттер факультетінің деканы. Республикада Клиникалық 
анатомдардың ғылыми мектебін құрды.

Идрисов Алим Акрамович – заведующий кафедрой 
клинической (топографической) анатомии и оперативной 
хирургии в 1984-2013 годах, декан факультета иностранных 
студентов в 1991-1995 годах. Создал научную школу клини-
ческих анатомов.

Құрманбекова Сәуле Қаспаққызы – 2004 жылдан 
бастап бүгінгі күнге дейін университеттің қабылдау комиссия-
сының жауапты хатшысы, 1993-2003 жылдары университеттің 
қабылдау комиссиясының техникалық хатшысы. Университет-
ке 40 000-нан астам түлектерді қабылдау ісін ұйымдастырды. 

Курманбекова Сауле Каспаковна – ответственный се-
кретарь приемной комиссии с 2004г.  по настоящий день, 
технический секретарь приемной комиссии университета в 
1993-2003 годах. Организовала прием более 40 000  абиту-
риентов в университет.
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Абирова  Мейрамкуль Айтбайқызы – 1998 жылдан 
бастап бүгінгі күнге дейін  университеттің оқу-әдістемелік 
жұмысын басқарады. 2010 жылы ҚазҰМУ-дың Медициналық 
білім беру моделін әзірледі және енгізді. Университеттің Білім 
сапасын зерттеу, бақылау және медициналық білім реформа-
сын ғылыми тұрғыда негіздеу орталығының (БСЗБ және МБ-
ЗҒНО) негізін қалаушы және тұңғыш директоры

Абирова Мейрамкуль Айтбаевна – руководитель  учеб-
но-методической работы в университете с 1998 года  по се-
годняшний день. Разработала  и внедрила Модель медицин-
ского образования КазНМУ в 2010 году. Основатель и первый 
директор Центра мониторинга, анализа и качества образова-
ния (ЦМАКО и НСРМО) КазНМУ. 

Балмұханова Айгүл Владимировна – 2006-2012  
жылдары емдеу факультетінің деканы, 2012-2014 жылдары 
университеттің Жоғары медицина мектебінің директоры. 
Оқытудың жаңа стандарты бойынша бакалавриаттан кейінгі 
заманауи медициналық білім беру моделін (интернатура, ре-
зидентура, магистратура және докторантура) әзірледі.

Балмуханова Айгуль Владимировна - декан лечебного 
факультета в 2006 -2012 годах,  директор Высшей медицин-
ской школы университета в 2012 – 2014 годах. Разработала  
модель современного медицинского образования на постба-
калавриатском уровне (интернатура, резидентура, магистра-
тура и докторантура) по новым стандартам обучения.

Датхаев Убайдулла Махамбетұлы – 2009 жылдан 
бастап бүгінге дейін фармация факультетінің деканы.  Уни-
верситте «Денсаулық сақтау және фармация саласындағы 
менеджмент» және «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» 
мамандықтарының ашылуына атсалысты. Фармация факуль-
теті түлектерінің қауымдастығын құрды.

Датхаев Убайдулла Махамбетович –декан фармацев-
тического факультета  с 2009г.  по настоящий день. Принимал 
участие в открытии в университете специальностей «Менед-
жмент в здравоохранении и фармации», «Технология фарма-
цевтического производства», создал Ассоциацию выпускни-
ков фармацевтического факультета.
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Жұмашева Рахима Тәжібайқызы – 2007 жылдан бастап 
бүгінге дейін жалпы медицина факультетінің тұңғыш деканы. 
2006-2007 жылдары университеттің Оқу-әдістемелік жұмы-
стар басқармасының бастығы. Еліміздегі медициналық кадр-
лар даярлаудың жаңа тұжырымдамасын «Жалпы медицина» 
мамандығы бойынша енгізді.

Джумашева Рахима Тажибаевна - первый декан фа-
культета «Общая медицина» с 2007г. по настоящий день, на-
чальник Управления УМР в 2006-2007 годах. Внедрила и ре-
ализовала новую концепцию подготовки медицинских кадров 
Республики Казахстан по специальности «Общая медицина».

Котова Альбина Леоновна – 1986-2001 жылдары ми-
кробиология, вирусология және иммунология кафедрасының 
меңгерушісі. 1997-1999 жылдары ҚР Президентінің  «Ғылым 
мен техниканы дамытуға қосқан елеулі үлесі» үшін мемлекет-
тік шәкіртақысының лауреаты.

Котова Альбина Леоновна – заведующая кафедрой 
микробиологии, вирусологии и иммунологии в 1986 – 2001 
годах. Основатель казахстанской школы микробиологов. Ла-
уреат Государственной стипендии Президента РК «За выдаю-
щийся вклад в развитие науки и техники» (1997-1997г.).


