
 Қысқартылған оқу түріне үміткерлер үшін ақпарат – 2021-2021  оқу жылына 

  № Қысқартылған оқыту мерзімін қарастыратын білім беру бағдарламаларының топтары 

1.   «Фармация»  колледжден кейінгі қысқартылған білім бағдарламасына, жеделдетілген 

мерзіммен оқыту (күндізгі), 

жоғары білімі кейінгі қысқартылған білім бағдарламасына, жеделдетілген 

мерзіммен оқыту(күндізгі) 
2.  «Мейірбике ісі» (МІ) 

3.  «Менеджмент» жоғары білімі кейінгі қысқартылған білім бағдарламасына, жеделдетілген 

мерзіммен оқыту (қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану) 

 

Мерзімі  Талапкердің ісі   

22 маусымнан 24 тамызға дейін 
«Мейірбике ісі» мамандығы үшін арнаулы емтихан (психометриялық емтихан) тапсыруға өтініш 

қабылдау. Арнаулы емтихан (психометриялық емтихан) өткізілуі 

1 нен 24 ші тамызға дейін 

  

Жоғары оқу орнының негізінде, колледж негізінде жеделдетілген оқу мерзімі бар қысқартылған 

білім беру бағдарламалары (МІ, Менеджмент, Фарм) бойынша ақылы бөліміне құжаттарды 

қабылдау (регистрация онлайн) және  Емтихан өткізу 

Келісім шарт (ақылы бөліміне) жасау,  оқу ақысын төлеу 

25 тамыз  1 курс студенттер қатарына қабылдау бұйрығы 

 

№ Құжаттар тізімі   

1.  техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғарғы  білімі туралы құжат, қосымшасы (төлнұсқа)  

2.  жеке басын куәландыратын құжат және оның 2 көшірмесі  

3.  3 x 4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосурет 

4.  086-У нысанындағы медициналық анықтама, флюорографияның суреті (бар болса) 

5.   «Мейірбике ісі» мамандығына арналған арнайы емтихан (психометриялық емтихан)   ведомостьтен үзінді  

 

 



Оқудың қысқа мерзімін көздейтін  ҰБТ-ның жалпы кәсіби және арнайы пәндерін көрсете отырып, жоғары білім берудің білім беру 

бағдарламаларына қабылданған білім беру бағдарламаларының топтарының тізімі  

Білім беру 

саласының 

коды және 

классификац

иясы  

Оқыту 

бағыттарының 

коды және 

классификацияс

ы 

Білім 

беру 

бағдар

ламасы

ның 

нөмері 

Білім беру 

бағдарламалар

ының 

топтарының 

атауы 

Қазақстан 

Республикасының жоғары 

және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім 

мамандықтарының 

квалификациясы бойынша 

мамандықтардың коды 

мен атауы (2009 ж.) 

Жалпы 

кәсіби 

пән 

(қазақша 

атауы) 

Арнайы 

пән 

(қазақша 

атауы) 

Общепро

фессонал

ьная 

дисципли

на 

(наимено

вание на 

русском) 

Специальная 

дисциплина 

(наименован

ие на 

русском) 

6B10 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

қамтамасыз 

ету 

(медицина) 

6B101 

 

Денсаулы

қ сақтау 

В084 Мейірбике ісі 5В110100 Мейірбике ісі Биология 

Мейірбике 

ісі 

негіздері 

Биология 

Основы 

сестринского 

дела 

В085 Фармация 5В110300 Фармация Химия 

Фармаколо

гия 

негіздері 

Химия 
Основы 

фармакологии 

 

B085 - «Фармация» білім беру бағдарламасына түсушілерге кеңес беру кестесі 

№  Оқытушының аты-жөні Пән уақыты Күні 

1 Куксина Ирина Александровна Химия  16.00 15.08.2020 

2 Мурзагалиева Маншук 

Гинаятовна  

18.08.2020 

3 Хайитова Малика Давранбековна Фармакология  16.00  

 

14.08.2020 

17.08.2020 

 

Емтихандар: 20.08.2020ж., 21.08.2020ж., 22.08.2020ж.  өтеді.  Уақыты туралы  19.08.2010 жылдан кешіктірмей жарияланады. 


