
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  маусым - 25 тамыз білім грантын алу   

конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау  

және кешенді тестілеуге қатысу. 

 

ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІ 

 

20  июня - 25 августа приём документов для 

участия в конкурсе на присуждение 

образовательных грантов а также комплексное 

тестирование. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

 

Орал қаласы, Жәнгір хан көшесі, 67,  

тел. 8(7112)24-31-34 

Эл.почта: zkmk@med.mail.kz 
Сайт: www.zko-medcollege.kz 

 

 

 

МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ: 

 

Орал - 2020 

1. Қазақстан тарихы; 

2. Биология; 

3. Қазақ немесе орыс тілі; 

4. Химия (тек «Фармация» бөліміне). 
 

ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНДАРЫ 

МЫНАНДАЙ ПӘНДЕР БОЙЫНША 

ӨТКІЗІЛЕДІ: 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

ПРОВОДЯТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

ПРЕДМЕТАМ: 

 

1. История Казахстана; 

2. Биология; 

3. Казахский или русский язык; 

4. Химия (для специальности «Фармация»); 
 

ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР: 

 

1. Орта білім туралы құжат (түпнұсқа); 

2. 086 формасы(флюорография суретімен); 

3. 3х4 мөлшеріндегі 4 фото сүрет; 

4. Жеке куәлік (түпнұсқа және көшірме); 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

1. Аттестат о среднем образовании (подлинник); 

2. 086форма со снимок флюорографии; 

3. Фотографии размером 3х4 (4 штук); 

4. Удостоверение личности (ориг. и копия); 
 

 

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ВЫСШИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

БІЗ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕ: 

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

 

31.01.2020 ж 

21.02.2020 ж 

13.03.2020 ж 

24.04.2020ж 

08.05.2020ж 

Басталуы: 15.00 с. 

 

 

АШЫҚ ЕСІК КҮНДЕРІ 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 

 



 

   

Оқу мерзімі – 2 жыл 10 ай 

Біліктілігі – «Фельдшер» 

Түлектер Фельдшер емдеу – профилактикалық 

мекемелерінде, фельдшерлік-акушерлік пунктерінде орта 

буын медициналық қызметкер ретінде өздігінен жұмыс істеу 

үшін даярланады. Фельдшер дәрігерге дейінгі көмек 

көрсетіп, науқасты қарапайым тексеруден өткізеді және 

лабораториялық аспаптық зерттеулердің нәтижелерін 

бағалайды, аурулардың әдеттегі жағдайларында 

диагнозқойып, оларға емдеу шараларын жүргізеді, қажет 

болған жағдайда шұғыл көмек көрсетеді. 

Оқу мерзімі – 2 жыл 10 ай 

Біліктілігі – «Акушер(ка)» 

Акушер – акушер ісі саласындағы білікті маман, өз 

бетімен жұмыс істейді, медициналық көмектің 

үзіліссіз көрсетілуін қамтамасыз етеді. Оңалтып-

сауықтыру және профилактикалық іс-шараларды 

іске асырады, амбулаториялық қабылдау жүргізеді, 

медициналық құжаттамаларды толтырып, 

рәсімдейді.  

 

МАМАНДЫҒЫ 0301000 «ЕМДЕУ ІСІ» 

БІЛІКТІЛІГІ 0301023 «АКУШЕР» 

 

 

 

Оқу мерзімі – 2 жыл 10 ай 

Біліктілігі – «Жалпы тәжірибедегі мейіргер» 

Мейірбике емдеу профилактикалық мекемелерінде, 

мектептердегі медициналық кабинеттерде 

медициналық тағайындауларды орындап және 

аурулардың алдын-алу шаралардың іске асыру 

жұмыстары үшін даярланады. 

 

МАМАНДЫҒЫ 0302000«МЕЙІРГЕР ІСІ» 

БІЛІКТІЛІГІ 0302033 «ЖАЛПЫ ТӘЖІРИБЕДЕГІ 

МЕЙІРГЕР». 

 

 

МАМАНДЫҒЫ: 0303000 «ГИГИЕНА ЖӘНЕ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ» 

БІЛІКТІЛІГІ 0303013 «ГИГИЕНИСТ-ЭПИДЕМИОЛОГ» 
 

Оқу мерзімі – 2 жыл 10 ай 

Біліктілігі – «Гигиенист-эпидемиолог» 

Денсаулық сақтау, оның мекемелері мен өндіріс 

орындарының қызметін ұйымдастыру сұрақтары 

бойынша заңды және нормативті-құқықтық 

құжаттарын, адамның адаммен, қоғаммен, қоршаған 

табиғи ортамен қатынастарын реттейтін этикалық 

және құқықтық нормаларды біледі. 

 

 

 

 

Оқу мерзімі – 2 жыл 10 ай 

Біліктілігі – «Медициналық лаборант» 

Әртүрлі жастағы  және ауруларға сауатты күтім көрсете 

біледі. Микроорганизмдердің морфологиясын және 

физиологиясын білу, ауадағы, судағы, топырақтағы 

микрофлоралар және оларға физикалық, биологиялық 

және химиялық заттардың тигізетін әсерін зерттейді.  

 

 Срок обучения – 2 года 10 мес 

Квалификация– «Медицинская сестра общей 

практики» 

Выпускники могут работать заместителями главных 

врачей по сестринскому делу, главными 

медицинскими сестрами, заведующими больницами 

сестринского ухода, здравпунктом, хосписом, 

старшими мед.сестрами отделения ЛПО. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 0302000 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

КВАЛИФИКАЦИЯ 0302043 «МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» 

 

Срок обучения – 2 года 10 мес 

Квалификация – «Фельдшер» 

Выполнения манипуляций неотложной доврачебной 

помощи.Пропаганда  здорового образа жизни  и 

профилактика заболевания среди населения. 
 

 

МАМАНДЫҒЫ: 0306000 «ФАРМАЦИЯ» 

БІЛІКТІЛІГІ 0306013 «ФАРМАЦЕВТ» 

 

 

Оқу мерзімі – 2 жыл 10 ай 

Біліктілігі – «Фармацевт» 

Түлектер фармацевт маманы ретінде жұмыс жасай 

алады. Дәріханалардың рецептісіз босату бөлімінің, 

дәріханалық пункт және дүңгіршектердің жұмысын 

ұйымдастыру; өндірістік (дәрілік заттарды 

дәріханада дайындау, эталонды, титрленген 

ерітінділерді, реактивтерді дайындау, химиялық 

ыдыстармен, өлшеуіш құрал-жабдықтармен жұмыс 

істеу, фармацевтикалық талдау, дәрілік өсімдіктер 

шикізаттарын макро және микроскопиялық 

тауарлық талдау). 

 

 

 

МАМАНДЫҒЫ 0301000 «ЕМДЕУ ІСІ» 

БІЛІКТІЛІГІ 0301013 «ФЕЛЬДШЕР» 

 

МАМАНДЫҒЫ 0305000 «ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ 

ДИАГНОСТИКА»  

БІЛІКТІЛІГІ  0305000 «МЕДИЦИНАЛЫҚ ЛАБОРАНТ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 0301000 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 

КВАЛИФИКАЦИЯ 0301013 «ФЕЛЬДШЕР» 

 


