
  
 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

Құрметті әріптестер! 

 

«Астана Медицина Университеті» коммерциялық емес акционерлік 

қоғамы («АМУ» КеАҚ), Новосібір мемлекеттік экономика және басқару 

университетімен (НМЭБУ), «Волга экономика, педагогика және құқық 

институты» жоғары білім берудің муниципалдық бюджеттік білім беру 

мекемесімен (ЖЭКБИ) бірлесіп, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 – 

жылдығын мерекелеу аясында ұйымдастырылған «Медицина және құқық: 

реттеу және сот практикасы» халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясын өткізеді. Конференция ұйымдастырушылары ғалымдарды, 

жас зерттеушілер мен практиктерді халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясына қатысуға шақырады.  

Адамның басты құндылықтары – оның өмірі мен денсаулығын құқықтық 

қорғау мәселелері әрқашан қоғамның назарында болады. Аталған іс-шараның 

өзектілігі денсаулық сақтау саласындағы қалыптасқан жағдайға байланысты. 

Денсаулық сақтау саласындағы сот талқылаулары санының өсуі қазіргі 

уақытта ешкімге бей-жай қалуға мүмкіндік бермейді. Медициналық құқық 

қалыптасу кезеңінде және ұлттық заңнаманың осы саласын одан әрі дамыту 

мақсатында басымдықтарды, дамудың негізгі бағыттарын айқындау қажет, 

ауқымды және терең ғылыми іздестіру, қарым-қатынас жасау, пікір алмасу 

қажет, олардың мақсаты біздің іс-шарамызды өткізу болып табылады. 

Жоспарланып отырған конференция – медициналық, құқықтық және басқа да 

аралас ғылыми қоғамдастықтардың өкілдері-мамандарды біріктіретін, 

медициналық құқықтың дамуына ықпал ететін, денсаулық сақтаудағы қазіргі 

заман талаптарына сай келетін, конференция тақырыбы бойынша ең өзекті 

мәселелер жөнінде пікір алмасу және ұжымдық талқылау үшін бірегей алаң 

болып табылады.  

Конференция жұмысына Қазақстан Республикасы Парламентінің 

депутаттары, судьялар, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің, құқық қорғау қоғамдық ұйымдардың өкілдері, жетекші 

ғалымдар, медициналық құқық саласындағы зерттеушілер, практиктер 

қатысады деп жоспарлануда.  

Конференция 2021 жылдың 28 қазанында онлайн форматта өтеді.  

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.  

 



КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ: 

1. Медициналық қызметті әлеуметтік-құқықтық реттеу. Биоэтика, 

медицина және медициналық құқық: теориялық және қолданбалы аспектілер.         

2. Медицина қызметкерлері мен медициналық ұйымдарға қатысты істер 

бойынша қазіргі заманғы сот практикасының жай-күйі мен проблемалары.  

3. Пациенттермен дауларды сотқа дейін реттеу.  

4. Денсаулық сақтау саласындағы қылмыстық жауапкершілік мәселелері 

ҚАТЫСУ НЫСАНЫ 

Онлайн-конференцияға тыңдаушы ретінде қатысу.  

Баяндамашы ретінде онлайн-конференцияға қатысу (бейнеконференция 

режимінде).  

Конференцияға қатысу тегін.  

Конференция қорытындысы бойынша ISBN беріле отырып, 

материалдардың электрондық жинағын басып шығару жоспарлануда. 

Конференцияның ғылыми еңбектері Ресейлік ғылыми дәйексөз алу индексіне 

(РҒДИ) енгізіліп, ғылыми электрондық кітапхана (eLIBRARY.ru) 

платформасында орналастырылады. Конференция мақалалары жинағының 

электрондық нұсқасы әр қатысушыға (ЖЭКБИ) http://www.viepp.ru/ сайтында 

«Ғылыми конференциялар» бөлімінде, «АМУ» КеАҚ, НМЭБУ сайтарында, 

қолжетімді болады. Жариялауға арналған материалдар талаптарға сәйкес 

ресімделіп, ұйымдастырушылардың атына 2021 жылғы 15 қазанға дейін (қоса 

алғанда) жіберілуі тиіс. Жарияланым авторлары туралы толық мәліметтер 

қатысуға арналған өтінімде көрсетіледі.  

Байланыс ақпараты:  

Нұр-Сұлтан қ., Бейбітшілік к-сі, 49 а, байланыс телефондары: 

87017546078 – Базарова Гульмира Сеиловна, 87758467575 – Кудайбергенова 

Малика Жамалхановна. 

Материалдар мен өтінімдерді келесі электронды мекенжайлар бойынша 

жлдауға болады: med.law@mail.ru немесе gulmirabazarova1@yandex.kz 

Конференцияға қатысу үшін келесі сілтеме бойынша университет 

сайтында тіркелуге болады: 

https://www.amu.kz/infocenter/news.php?ELEMENT_ID=46662 

 

  

http://www.viepp.ru/


 

БАЯНДАМАЛАРДЫ РЕСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

Конференция қорытындысы бойынша материалдар жинағын шығару 

жоспарлануда. Жариялауға арналған материалдар талаптарға сәйкес 

ресімделіп, ұйымдастырушылардың атына 2021 жылғы 15 қазанға дейін (қоса 

алғанда) жіберілуі тиіс. Жарияланым авторлары туралы толық мәліметтер 

қатысуға арналған өтінімде көрсетіледі. Мақалалар автордың редакциясында 

жарияланады, тексерілуі және орфографиялық қателері болмауы тиіс. 

Редакциялық алқа материалдарды жинаққа енгізу туралы шешім қабылдауға 

құқылы. Қабылданбаған материалдар рецензияланбайды және 

қайтарылмайды. Конференцияға қатысушы бір мақаладан артық ұсына 

алмайды (тең авторлықтағы мақалаларды қоса).  

МАТЕРИАЛДАРДЫ РЕСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

Көлемі 5 бетке дейін, Microsoft Word 97-2013 редакторында терілген; 

интервал – бір; шифр – Times New Roman, өлшемі – 14 pt, суреттер мен 

кестелер (пайдаланылатын әріп кеглі – 12 пункт); барлық жолдар 2 см; бет 

нөмірлері қойылмайды. Мәтіннің өзіндік ерекшелігі кемінде 70 %.  

Мақалада келесі элементтер болуы керек:  

1. ӘОЖ (УДК) (бас қалың, сол жақ жоғары бұрышынды); 

2. Мақала атауы (беттің ортасында үлкен қалың); 

3. Автор (авторлар) туралы мәліметтер толық көрсетіледі, 

қысқартулар мен аббревиатураларға жол берілмейді (беттің ортасы бойынша 

туралау). Мәліметтер: автордың (авторлардың) тегі  мен аты-жөнін, 

лауазымын, жұмыс орнын, ғылыми дәрежесін, ғылыми атағын, (e-mail) 

қамтиды.      

Пайдаланылған дереккөздердің тізімі мәтіннің соңында орналасқан 

(автоматты емес). Сілтемелер мәтіндегі дәйексөз тәртібіне сәйкес нөмірленеді; 

реттік нөмірлер шаршы жақшаның ішінде жазылуы тиіс, мысалы  [1, 10 б.]. 

Әдебиеттер тізімі ГОСТ 7.1-2003 Ақпараттық, кітапхана және баспа 

стандарттар жүйесі, Библиографиялық жазба сәйкес ресімделуі керек, 

Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері.   

Конференция  жұмысының нәтижелері бойынша конференция 

қатысушыларының электрондық мекенжайларына сертификаттар, дипломдар 

жіберіледі.  

 

  



Ғылыми мақаланы рәсімдеу үлгісі 

 

 

ӘОЖ (УДК) 342 

     

Қазақстандағы медициналық қызметті заңнамалық реттеудің қазіргі заманғы 

проблемалары 

 

Ахметова А.А. 

медицина құқығы және этикасы кафедрасының доценті, заң ғылымдарының 

кандидаты, «Астана Медицина университеті» КеАҚ доценті 

 е-mail 

  

 

      Мақала мәтіні ........ 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

 

1. «Қазақстан Республиканың Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2020-

2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 26 желтоқсандағы № 

982 Қаулысы. [Электрондық ресурс]. – Кіру режимі: //http: 

//adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000982 (дата обращения: 25.05.2021 г.).  

2. Платонова Н.М., Платонов М.Ю. Әлеуметтік жұмыстағы инновациялар: 

жоғары кәсіби білім мекемелерінің студенттеріне арналған оқу құралы. 

2- басылым – М.:  «Академия» баспасы, 2012. 256 б.  

  



Онлайн-конференцияға қатысуға өтінім 

 

Тегі  

Аты  

Әкесінің аты  

Баяндама атауы  

Ұйым атауы  

Ұйымның 

қысқартылған атауы 

 

Қызметі  

Атағы, сыныптық 

шені 

 

Ғылыми атағы  

Ғылыми дәрежесі  

Мекен жайы  

Байланыс туралы 

мәлімет 

Телефон  E-mail 

   

Толтырған күні   

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет 

Астана» (НАО МУА) совместно с Новосибирским государственным 

университетом экономики и управления (НГУЭУ), муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Волжский 

институт экономики, педагогики и права» (ВИЭПП) проводит 

международную научно-практическую конференцию «Медицина и 

право: регулирование и судебная практика», организованную в рамках 

празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан. К участию в 

конференции приглашаются ученые, молодые исследователи и практики.  

Вопросы правовой охраны главных ценностей человека - его жизни и 

здоровья всегда остаются в центре внимания общества. Актуальность данного 

мероприятия продиктована сложившейся ситуацией в сфере здравоохранения. 

Рост количества судебных разбирательств в области здравоохранения не 

позволяет никому оставаться равнодушным в настоящее время. Медицинское 

право находится в стадии становления и в целях дальнейшего развития данной 

отрасли национального законодательства необходимо определение 

приоритетов, основных направлений развития, необходим обширный и 

глубокий научный поиск, общение, обмен мнениями, целью которых и 

является проведение нашего мероприятия. Планируемая конференция - 

является уникальной площадкой для обмена мнениями и коллективного 

обсуждения самых актуальных проблем по тематике конференции, 

объединяющая специалистов - представителей медицинского, юридического 

и других смежных научных сообществ, способствующая развитию 

медицинского права отвечающая требованиям современных реалий в 

здравоохранении. 

В работе конференции планируется участие депутатов Парламента 

Республики Казахстан, судей, представителей Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан, общественных организаций, ведущих ученых, 

исследователей в области медицинского права, практиков. 

Конференция состоится 28 октября 2021 года в онлайн формате.  

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Социально-экономическое и правовое регулирование медицинской 

деятельности. Биоэтика, медицина и медицинское право: теоретические и 



прикладные аспекты. 

2. Состояние и проблемы современной судебной практики по делам в 

отношении медицинских работников и медицинских организаций. 

3. Досудебное урегулирование споров с пациентами. 

4. Проблемы уголовной ответственности в сфере здравоохранения. 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ 

Участие в онлайн-конференции в качестве слушателя. 

Участие в онлайн-конференции в качестве докладчика (в режиме 

видеоконференции). 

Участие в конференции бесплатное. 

По итогам конференции планируется издание электронного сборника 

материалов с присвоением ISBN. Научные труды конференции будут 

включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещены 

на платформе научной электронной библиотеки (eLIBRARY.ru). Электронная 

версия сборника статей конференции будет доступна каждому участнику на 

сайтах ВИЭПП (http://www.viepp.ru/ в разделе «Научные конференции»), НАО 

МУА, НГУЭУ. 

Материалы для публикации должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями и направлены в адрес организаторов до 15 октября 2021 года 

(включительно). Подробные сведения об авторах публикации указываются в 

заявке на участие. 

По результатам работы конференции на электронные адреса участников 

конференции будут высланы сертификаты, дипломы.  

 

Контактная информация: 

г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 49А, 53 корпус, каб.508 кафедра 

медицинского права и этики. Телефоны: 87017546078 - Базарова Гульмира 

Сеиловна, 8775 846 7575 - Кудайбергенова Малика Жамалхановна. 

Материалы публикации и заявки  направлять  по следующим 

электронным адресам: med.lav508@mail.ru, gulmirabazarova1@yandex.kz 

Для участия в конференции можно зарегистрироваться на сайте 

университета по следующей ссылке: 

https://www.amu.kz/infocenter/news.php?ELEMENT_ID=46662  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов.  

Материалы для публикации должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями и направлены в адрес организаторов до 15 октября 2021 года 

(включительно). Подробные сведения об авторах публикации указываются в 

заявке на участие. 

Статьи публикуются в редакции автора, должны быть выверены и не 

содержать орфографических ошибок. Редакционная коллегия оставляет за 

собой право принимать решение о включении материалов в сборник. 

Отклоненные материалы не рецензируются и не возвращаются. Участник 

конференции может представить не более одной статьи (включая статьи в 

mailto:gulmirabazarova1@yandex.kz


соавторстве). 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Объем до 5 страниц, набранные в редакторе Microsoft Word 97-2013; 

интервал – одинарный; шифр – Times New Roman, размер – 14 pt, рисунки и 

таблицы (кегль используемого шрифта – 12 пунктов); все поля по 2 см; 

абзацный отступ – 1 см; номера страниц не проставляются. Оригинальность 

текста не менее 70 %. 

Статья должна включать следующие элементы: 

1. УДК (прописные полужирные, в верхнем левом углу); 

2. Название статьи (прописные полужирные по центру страницы); 

3. Сведения об авторе (авторах) указываются полностью, 

сокращения и аббревиатура не допускаются (выравнивание по центру 

страницы). Сведения включают: фамилию и инициалы автора (авторов), 

должность, место работы, ученую степень, ученое звание, (e-mail) автора 

(авторов). 

4. Список использованных источников располагается в конце 

текста (не автоматические). Ссылки нумеруются согласно порядку 

цитирования в тексте; порядковые номера должны быть написаны внутри 

квадратных скобок, например [1, с.10]. Список литературы должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу Библиографическая 

запись. Библиографическое описание.Общие требования и правила 

составления 
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Современные проблемы законодательного регулирования 

медицинской деятельности в Казахстане 

 

Ахметова А. А. 

доцент кафедры медицинского права и этики, кандидат 

юридических наук, доцент НАО «Медицинский университет Астана» 
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1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года 

№ 982 «Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения 

Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http:// http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000982 (дата обращения: 25.05.2021 г.). 

2. Платонова Н. М., Платонов М. Ю. Инновации в социальной работе: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2012. 256 с. 
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INFORMATION LETTER 

 

Dear colleagues! 
 

The non-profit joint-stock company "Astana Medical University" together with 

the Novosibirsk State University of Economics and Management, the municipal budget 

educational institution of higher education "Volga Institute of Economics, Pedagogy and 

Law" (VIEPP) holds an international scientific and practical conference "Medicine and 

law: regulation and judicial practice", organized within the framework of the 30th 

anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan. Conference organizers 

invite scientists, young researchers and practitioners to participate in the international 

scientific-practical conference "Medicine and Law: regulation and judicial practice.  

Issues of legal protection of main human values - life and health - always remain 

in the focus of public attention. The importance of this event is dictated by the current 

situation in the field of health care. The increase in the number of legal proceedings in 

the field of health care does not allow anyone to remain indifferent at the present time. 

Medical law is in formation stage and for further development of this branch of national 

legislation it is necessary to define priorities, main directions of development, extensive 

and deep scientific search, communication, exchange of opinions are necessary and that 

is the aim of our event. Planned conference is a unique platform for exchange of opinions 

and collective discussion of most actual problems on conference theme, which unites 

specialists - representatives of medical, juridical and other adjacent scientific 

communities, which promotes development of medical law that meets requirements of 

modern realities of public health. 

In the work of conference is planned to be attended by deputies of the Parliament 

of the Republic of Kazakhstan, judges, representatives of the Ministry of Health of the 

Republic of Kazakhstan, public organizations, leading scientists, researchers in the field 

of medical law, practitioners 

The conference will be held on 28th of October, 2021 an online format.  

Working languages of the conference: Kazakh, Russian, English. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE MAIN ISSUES OF THE CONFERENCE: 

1. Social and legal regulation of medical practice. Bioethics, medicine and 

medical law: theoretical and applied aspects. 

2. State and problems of modern judicial practice in cases against medical 

workers and medical organizations. 

3. Pre-trial proceedings of disputes with patients. 

4. Problems of Criminal Responsibility in the Healthcare Sector. 

 

FORM OF PARTICIPATION 

Participation in an online conference as a listener. 

Participation in an online conference as a speaker (in videoconference mode). 

Participation is free of charge. 

 

By results of the conference, an electronic collection of the materials is planned to 

be published with assignment ISBN. The conference proceedings will be included in the 

Russian Science Citation Index (RSCI) and posted on the scientific electronic library 

platform (eLIBRARY.ru). The electronic version of the collection of conference articles 

will be available to each participant on the RESP website http://www.viepp.ru/ in the 

section "Scientific conferences", on the website of the Non-commercial joint-stock 

company "Astana Medical University", on the website of Novosibirsk State University 

of Economics and Management. 

Materials for the publication should be prepared in accordance with the 

requirements and sent to the organizers until October 15, 2021 (inclusive). The detailed 

information about the authors of the publication should be indicated in the application 

form. 

Contact Information: 

Nur-Sultan, st. Beibitshilik, 49A, building 53, office 508, Department of Medical 

Law and Ethics. Phones: 87017546078 - Bazarova Gulmira Seilovna, 8775 846 7575 - 

Kudaibergenova Malika Zhamalkhanovna. 

Publication materials and applications should be sent to the following email 

addresses: med.lav508@mail.ru, gulmirabazarova1@yandex.kz 

 

REQUIREMENTS FOR REPORTS 

By results of the Conference the materials are planned to be published in the Book 

of the Materials.  

Materials for publication should be prepared according to the requirements and sent 

to the organizers until October 15, 2021 (inclusive). Detailed information about the 

authors of the publication should be indicated in the application form. 

Articles are published in the editorial board of the author, should be checked and 

contain no spelling errors. The editorial board reserves the right to decide on the 

inclusion of materials in the collection. Rejected materials are not reviewed and not 

returned. A participant may submit no more than one paper (including co-authored 

papers). 

 

 

 

 



DESIGN REQUIREMENTS 

Up to 5 pages typed in Microsoft Word 97-2013; single space; font size - 14 pt, 

figures and tables (font size - 12 points); all margins - 2 sm; paragraph indent - 1 sm; 

page numbers are not inserted. The originality of the text is not less than 70%. 

The article should include the following elements: 

1. UDC (capital bold, in the upper left corner); 

2. The title of the article (capital letters in bold in the center of the page); 

3. Information about the author(s) should be indicated in full, abbreviations 

and acronyms are not allowed (alignment to the center of the page). The information 

includes: last name and initials of the author(s), position, place of work, academic 

degree, academic rank, (e-mail) of the author(s). 

4. The list of references is placed at the end of the text (not automatic). 

References are numbered according to the order of citation in the text; serial numbers 

should be written inside square brackets, for example [1, p.10]. The reference list must 

be executed in accordance with GOST 7.1-2003 System of standards on information, 

librarianship and publishing The bibliographical record. Bibliographic description. 

General requirements and rules for its preparation 

 

According to the results of the conference certificates and diplomas will be sent 

to the e-mail addresses of the conference participants.  
 
 

Example of a research paper 

 
UDC 342 

 

Modern problems of legislative regulation of medical activity in Kazakhstan 

 
Akhmetova A. A. 

Associate Professor of Medical Law and Ethics Department, PhD in Law, Associate Professor of NAO "Astana 

Medical University 
e-mail 

 

 
Article Text.......................... 

 

List of used sources 

List of used sources 
1. Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan from December 26, 2019 № 982 "On approval of 

the State program of development of healthcare of the Republic of Kazakhstan for 2020 - 2025". [Electronic 

resource]. - Mode of access: http:// http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000982 (date of reference: 25.05.2021). 
2. Platonova N. M., Platonov M. Yu. Innovations in social work: textbook for students of institutions of higher 

professional education. 2 nd ed. - M.: Publishing center "Academy", 2012. 256 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Application form for participation in the online conference 
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Rank, class rank  
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