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1. Жалпы ережелер 
 
1.1.Осы Ережелер «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК 

(ары қарай – Колледж) студенттер қатарына қабылдау, қабылдау   
емтихандарды өткізу, құжаттарды қабылдау  тәртібін анықтайды. 

1.2. Колледжге қабылдау ережелері (ары қарай –Ережелер) келесі 
құжаттарға сәйкес әзірленді:  

- «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдесінен Қазақстан 
Республикасының Заңына.  

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрдің  2018 жылғы 
18 қазандағы  № 578 бұйрығымен  бекітілген техникалық және кәсіптік 
білімнің білім беру  бағдарламаларын іске  асыратын білім беру  ұйымдарына 
оқуға қабылдаудың Үлгі қағидаларына.  
            - «Техникалық және кәсіптік, білім беру ұйымдарымен көрсетілетін  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы білім және ғылым Министрдің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 200 
бұйрығына 
            - «Техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi және жоғары бiлiм 
берудiң кәсiптiк бiлiм беретiн оқу бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру 
ұйымдарына оқуға түсу кезiнде қабылдау квотасының мөлшерiн бекiту 
туралы» Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпаннан № 
264 Қаулысына.  

1.3.  Қостанай  жоғары медициналық колледжіне жалпы орта (жалпы 
орта) білімі,техникалық және кәсіптік (мамандығы «Мейіргер ісі»), ортадан 
кейінгі, жоғары  (жоғары кәсіби) білімдері бар Қазақстан Республикасының 
азаматтары, басқа мемлекет азаматтары, азаматтығы жоқ тұлғалар  
қабылданады, осымен қатар білім туралы құжаты бар (аттестат) ерекше білім 
алу қажеттіліктері бар тұлғалар қабылданады.  

1.4. Оқуға түскенде бекітілген мемлекеттік білім беру тапсырысынан 
келесілер үшін қабылдау квотасы қарастырылады:  

1)I, II топтардағы мүгедектер, бала кезiнен мүгедектер, мүгедек балалар 
арасынан шыққан азаматтар үшiн - 1 пайыз; 

2) Ұлы Отан Соғысының қатысушыларына және мүгедектеріне 
жеңілдіктер және кепілдіктер бойынша теңдестірілген тұлғаларға – 0,5 
пайыз;  

3) ауылдың (селоның) әлеуметтiк-экономикалық дамуын айқындайтын 
мамандықтарға ауыл (село) жастары арасынан шыққан азаматтар үшiн - 30 
пайыз; 
      4) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты 
қазақ адамдар үшiн - 4 пайыз; 

 5) жетiм балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар 
үшiн, осымен қатар кәмелетке жетпегеніне дейін ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған немесе оларды жоғалтқан жастар арасынан 
Қазақстан Республикасының азаматтары - 1 пайыз; 
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6)Қазақстан Республикасының Үкіметімен белгіленген аймақтарға 
көшкен ауыл жастардағы қатарындағы азаматтар – 10 пайыз.  

 

2.Құжаттарды қабылдау  және қабылдау  емтихандарды өткізуді 
ұйымдастыру 

 
   2.1. Қостанай жоғары медициналық колледжге  тұлғалардың оқуға 
өтініштерін қабылдау, қабылдау емтихандарын өткізу мерзімінде және білім 
алушылар құрамына қабылдау үшін директор  бұйрығымен  қабылдау 
комиссиясы құрылады (кейін Комиссия), комисия өз жұмысын 1 маусымнан 
бастап жасайды және комиссияның төрайымын енгізіп, тақ саннан тұрады.                                
Қабылдау комиссиясының құрамына мүдделі мемлекеттік органдардың, 
жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жұмыс берушілердің, 
қоғамдық ұйымдардың өкілдері кіреді. Конкурстық комиссияның құрамынан 
оның мүшелерінің көп дауысымен төраға  сайланады. 
        Қабылдау комиссиясының шешімі егерде отырыста оның құрамының 
үштен екі бөлігі қатысқан жағдайда заңды болып табылады. Қабылдау 
комиссиясының шешімі емтиханға қатысқандардың санынан дауыстардың 
көпшілігімен  қабылданады. Дауыс тең болған жағдайда қабылдау 
комиссиясының төрағасының  шешімі негізгі шешім болып табылады. 
Хатшы қабылдау комиссиясының мүшесі болып табылмайды. 
      2.2. Колледжге оқуға түсуге тұлғалардың өтініштері күнтізбелік жылдың 
20 маусымынан 20 тамызына дейін қабылданады.  
    2.3.Оқуға түсушілер білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау туралы 
өтінішіне білімі туралы құжаттың төлнұсқасын қоса бере отырып, 
"Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама 
нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 
907 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізімінде 6697 нөмірімен тіркелген) флюоросурет қосылуымен № 086-
У нысаны бойынша медициналық анықтаманы, ( Қазақстан Республикасы 
денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрінің «Медициналық-
әлеуметтік сараптаманы өткізу Ережелерін бекіту туралы» 2015 жылғы 30 
қаңтардағы № 44 бұйрығымен бекітілген медициналық-әлеуметтік сараптама 
қорытындысы бойынша  I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан 
мүгедектер үшін, (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізімінде 10589 нөмірімен тіркелген) 3x4 көлеміндегі 4 фотосуретін, жеке 
басын куәландыратын құжат (жеке тұлғаны сәйкестендіру) қоса береді. 
    Техникалық және кәсіптік білім базасында оқуға  түсетін талапкерлер  
(мамандығы «Мейіргер ісі», біліктілігі «Жалпы практика мейіргері» ) негізгі 
құжаттар пакетіне еңбек өтілін (3 жылдан кем емес) көрсетуімен жұмыс 
орнынан анықтаманы, мейірбике сертификатын қоса береді.    
  Оқуға түсетін құжаттарды оқуға түсушінің жеке өзі немесе оның заңды 
өкілдері ұсынады. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1000006697
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Қызмет алушылар – шетелдіктер және азаматтығы жоқ тұлғалар 
олардың мәртебесін анықтайтын құжатты ұсынады, тұрғылықты орны 
бойынша тіркеу белгісімен: 
       1) шетел азаматы  - Қазақстан Республикасында шетелдіктің тұруға 
ықтиярхаты; 
       2) азаматтығы жоқ тұлға – азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі; 
       3) босқын – босқынның куәлігі; 
       4) баспана іздейтін тұлға – баспана іздейтін тұлғаның куәлігі; 
       5) оралман – оралманның куәлігі. 
 
  Оқуға түсушілерден түскен өтініштер тіркеу журналдарына оқытудың 
нысандары бойынша тіркеледі. 
    Қабылдау квотасы қарастырылған білім беру ұйымдарына оқуға түсуші 
тұлғалар санатты растайтын құжаттарын ұсынады. 
      2.4. Білім беру ұйымына ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар 
тұлғаларды қабылдау таңдалған мамандығы бойынша оқыту үшін қарсы 
көрсетілімдерінің болмауы туралы психологиялық-медициналық-
педагогикалық консультацияның қорытындысы ескеріле отырып, заңды 
өкілдердің біреуінің өтініші негізінде жүзеге асырылады. 
      2.5. Колледжге оқуға түсетіндер үшін қабылдау емтихандар электрондық 
тестілеу түрінде үш пән бойынша жүргізіледі: қазақ тілі немесе орыс тілі, 
Қазақстан тарихы және мамандықтың бейіні бойынша пән (1 қосымша).   
    Техникалық және кәсіптік білім базасында оқуға  түсетін талапкерлер  
(мамандығы «Мейіргер ісі», біліктілігі «Жалпы практика мейіргері» )    үшін 
қабылдау  емтихандар  әңгімелесу/эссе түрінде жүргізіледі.  
      2.6. Қабылдау комиссиясы оқуға түсушімен тиісті бағыттар бойынша20 
минуттан артық емес  жеке әңгімелесуді жүргізеді. (2 қосымша).  
      2.7. Жалпы орта білім базасында еолледжге оқуға түсетін тұлғалар 
арнаулы емтихан тапсырады, емтиханды өткізу нысаны Қағидалардың 3-
қосымшасына сәйкес анықталады 
      2.8.  Қабылдау емтихандар  түсушілердің өтінішіне сәйкес қазақ немесе 
орыс тілдерінде өткізіледі. 
      2.9. Арнаулы емтиханның кестесін (емтиханды өткізу нысаны, күні, 
уақыты мен өткізілетін орны, консультациялар) қабылдау комиссиясының 
төрағасы бекітеді және оны оқуға түсушілердің назарына құжаттарды 
қабылдау басталғанға дейін кешіктірмей жеткізіледі. 
      2.10. Оқуға түсушіні арнаулы емтихан өткізілетін аудиторияға кіргізу 
жеке басын куәландыратын құжатты ұсынған кезде рұқсат етіледі. 
      2.11. Арнаулы емтихан басталғанға дейін оқуға түсушілерге емтихан 
материалдары беріледі және титулдық парақтарды ресімдеу тәртібі 
түсіндіріледі, сондай-ақ арнаулы емтиханның басталу және аяқталу уақыты, 
нәтижелерді жариялаудың уақыты мен орны және апелляцияға өтініштер 
беру рәсімі көрсетіледі. 
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      2.12. Арнаулы емтиханның өткізу қорытындылары – бағалау 
ведомостарымен ресімделеді. 
      Арнаулы емтихан "өтті" немесе "өтпеді" деген нысанда бағаланады. 
      2.13 Арнаулы емтиханның нәтижелері емтихан өткізілетін күні 
жарияланады. 
       2.14 Арнаулы емтиханның нәтижелері бойынша оқуға түсушіге білім 
беру ұйымына ұсыну үшін бағалау ведомостінен үзінді беріледі. 
        2.15. Тестілеу түрінде түсу емтихандарды өткізгенде әрбір пән бойынша 
тестілеу тапсырмаларының (сұрақтарының) саны – 25; әрбір тест 
тапсырмасының дұрыс жауабы 1 балмен бағаланады.  Үш пән бойынша 
тестілеуге, эссені жазуға  2 сағат 15 минут беріледі; дұрыс жауаптар коды 
тестілеу аяқталғаннан кейін дереу ілінеді; тестілеу нәтижелері ол өткізілген 
күні хабарланады; 
       2.16. Білім беру ұйымында бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз 
ету және түсу емтихандар нәтижелерін бағалау кезіндегі даулы мәселелерді 
шешу, оқуға түсушілердің құқығын қорғау мақсатында Колледж 
директорының  бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады. 
Апелляциялық комиссия мүшелері, оның төрағасын қосуымен  тақ санынан 
тұрады. Хатшы аппеляциялық комиссияның мүшесі болып табылмайды. 
      2.17 Қабылдау  емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлға 
апелляцияға шағым береді. 
      Апелляцияға өтініш апелляциялық комиссияға түсу емтихандарының 
нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін беріледі 
және апелляциялық комиссиямен өтініш оны берушісінің қатысуымен бір 
жұмыс күні ішінде өтініш берген күннен бастап қаралады. 
     2.18 Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа оның құрамының 
кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Апелляциялық 
комиссияның шешімі отырысқа қатысушылардың көпшілік дауысымен 
қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші 
болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төрағаның және 
барлық қатысушы апелляциялық комиссия мүшелерінің қолы қойылған 
хаттамамен ресімделеді. 
     2.19. Қабылдау  емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. 
     2.20. Колледжге оқуға тұлғалардың қабылдануы тұлғалардың өтініштері 
бойынша конкурс негізінде жүргізіледі.  
    2.21. Конкурс қабылдау  емтихандардың нәтижелері бойынша алынған 
баллдар негізінде жүргізіледі.  
    2.22. Колледжге  қабылдау күнтізбелік жылдың 25 тамызы мен 31 тамызы 
аралығында жүргізіледі. 
   2.23. Колледжге  қабылдау мамандықтар; оқыту тілі бойынша қабылдау 
Комиссиясының ашық отырыстарында жүргізіледі. 
    2.24.Қабылдау нәтижелері туралы ақпарат күнтізбелік жылдың 31 
тамызына дейін ақпараттық стенділерге немесе Колледждің  интернет-
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ресурстарына жариялау арқылы күндізгі оқу түріне түсушілердің назарына 
жеткізіледі. 
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1 қосымша 

Орта білімнен кейінгі білім мамандықтарының  бейіні бойынша жалпы 
білім беру пәндерінің тізбесі 

 

 
Орта білімнен 
кейінгі білім 
мамандықтарының 
коды 

Мамандықтың 
атауы 

Жалпы орта білім базасында бейінді 
пәннің аталуы  

0300000 – Медицина, фармацевтика * 
0302000 Мейіргер ісі биология  
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2 қосымша 
 

 
 
 
1. Мамандығы  0302000 «МЕЙІРГЕР ІСІ»  

Біліктілігі 0302054 –Қолданбалы бакалавр  
                 Оқу мерзімі  - жалпы орта білім базасында 3 жыл 6 ай  
                Техникалық және кәсіптік білім базасында (мамандығы «Мейіргер 
ісі», біліктілігі «Жалпы практика мейіргері» ) 1 жыл 6 ай 
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3 қосымша 

 

Арнаулы емтихандарды өткізу нысаны 

 

ҚР кәсіби білім 
мамандығының  
коды 

Білім беру 
бейіні, 
мамандықтың 
аталуы  

орта білім базасында (орта жалпы)  

0300000 – Медицина, фармацевтика * 
0302000 Мейіргер ісі Психометриялық тестілеу/ кәсіби 

жарамдылықты анықтауға эссе 
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