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Жалпы орта білім, техникалық жəне кəсіптік білім, орта 
білімнен кейінгі немесе жоғары білім негізінде
Техникалық жəне кəсіптік білім немесе жоғары білім 
(қысқартылған оқу нысаны) негізінде
Орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім негізінде 
(қысқартылған оқу нысаны)
Жалпы орта білім, техникалық жəне кəсіптік білім, орта 
білімнен кейінгі немесе жоғары білім негізінде
Орта кəсіптік білім негізінде (қысқартылған оқу 
нысаны)
Жоғары медициналық білім негізінде 
(қысқартылған оқу нысаны)
Жалпы орта білім, техникалық жəне кəсіптік білім, орта 
білімнен кейінгі немесе жоғары білім негізінде
Орта кəсіптік білім негізінде (қысқартылған оқу 
нысаны)
Жоғары медициналық білім негізінде (қысқартылған 
оқу нысаны)
Жалпы орта білім, техникалық жəне кəсіптік білім, орта 
білімнен кейінгі немесе жоғары білім негізінде
Орта кəсіптік білім негізінде (қысқартылған оқу нысаны)

Жалпы орта білім, техникалық жəне кəсіптік 
білім, орта білімнен кейінгі немесе жоғары 
білім негізінде

Жалпы орта білім, техникалық жəне кəсіптік 
білім, орта білімнен кейінгі немесе жоғары 
білім негізінде

Жалпы орта білім, техникалық жəне кəсіптік 
білім, орта білімнен кейінгі немесе жоғары 
білім негізінде

Жалпы орта білім, техникалық жəне кəсіптік 
білім, орта білімнен кейінгі немесе жоғары 
білім негізінде

Жоғары медициналық білім негізінде (қысқартылған оқу нысаны)
Жоғары медициналық білім негізінде (қысқартылған оқу нысаны)



     Өтініш ҰТО https://testcenter.kz/ru 
сайтында онлайн беріледі;
      5 пəн бойынша тестілеу;
     ҰБТ-ның шекті балы кемінде 70 
балл, сондай-ақ əрбір пəн бойынша 
кемінде 5 балл.

Құжаттарды қабылдау мерзімі: 
     Республикалық бюджет қаражаты 
есебінен – 13-20 шілде;
     Жергілікті атқарушы органның 
(Əкімдік) қаражаты есебінен – 5-10 
тамыз.

Қабылдау: 
     Республикалық бюджет жəне 
жергілікті атқарушы органдар 
қаражаты есебінен грант тағайындау 
туралы куəлік негізінде (10-25 тамыз);
     Ақылы негізде (10-25 тамыз).

     «Жалпы медицина», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Мейіргер ісі»;
     Тіркеу жəне емтиханға өткізу: 20 
маусым - 20 тамыз;
     Емтихан форматы – психометриялық тест;
     Бағалау – Өтті/Өтпеді.

ҰБТ тапсыру

Арнайы 
емтихан 
тапсыру

Грантқа 
конкурс

Университетке 
қабылдау

ОҚУҒА ТҮСУ КЕЗЕҢДЕРІ

Университетке қабылдану үшін қажетті құжаттар тізімі:
 

   1) ОБПО басшысының атына еркін нысанда жазылған 
өтініш; 
   2) жалпы орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен 
кейінгі немесе жоғары білімі туралы құжат (түпнұсқа); 
      3) жеке басын куəландыратын құжат; 
   4 ) 3 х 4 сантиметр өлшемді 6 дана фотокарточка; 
   5) 075/у нысанындағы электрондық форматтағы 
медициналық анықтама; 
   6) ҰБТ сертификаты (қысқартылған оқу нысаны үшін 
қарастырылмаған); 
      7) ведомостан үзінді (арнаулы жəне (немесе) 
шығармашылық дайындықты талап ететін, оның ішінде 
«Педагогикалық ғылымдар» жəне «Денсаулық сақтау» білім 
беру салалары бойынша жоғары білімнің білім беру 
бағдарламаларына түсушілер үшін)
   8) Білім беру грантын тағайындау туралы электрондық 
куəлік

«Атамекен» білім беру 
бағдарламаларының рейтингі

2021 жылдың қорытындысы 
бойынша барлық 

мамандықтар білім беру 
бағдарламаларының ТОП-3 

рейтингісіне енді. 
«Стоматология» мамандығы 
бойынша 1 ОРЫН алды

Қазақстан Республикасының 
медициналық ЖОО-ның 

рейтингі

Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігі 
ұйымдастырған білім беру 
қызметін рейтингілік бағалау 
қорытындысы бойынша 
БЕС ЖҰЛДЫЗДЫ иеленді

Образовательные программы
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интернатура бағдарламасы
резидентура бағдарламасы
қосымша жəне 
формальды емес білім 
беру бағдарламасы

докторантура бағдарламасы
магистратура бағдарламасы

5
2
37
56

бакалавриат бағдарламасы8

Оқытушы-профессорлар құрамы

221

профессор
доцентов
магистр

PhD доктор
ғылым кандидаты

60
52
96
234

ғылым докторы98

Түлектер жеке жəне мемлекеттік сектордың алдыңғы 
қатарлы Денсаулық сақтау ұйымдарының жетекші 

позицияларында жұмыс атқарады

Түлектеріміздің                            пайызы жұмысқа орналастырылады96,2%

85 ЖОО арасында 7 орынды иеленді
Сұранысқа ие ЖОО-ның ұлттық рейтингінің «ТОП-20»

Сұранысқа ие жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі

УНИВЕРСИТЕТ ТУРАЛЫ КЛИНИКАЛЫҚ БАЗАЛАР

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

     Клиникалық қызмет Нұр-Сұлтан қаласындағы 88 
клиникалық базада орналасқан университеттің 46 
клиникалық кафедраларында жүзеге асырылады.  
          Университетіміздің клиникалық базалары 
денсаулық сақтау саласында озық тəжірибесі бар 
ұйымдар болып табылады, бұл біздің студенттерге 
жоғары кəсіби білікті мамандармен бірлесіп заманауи 
диагностикалық жабдықтармен практика жүзінде 
жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 
          Университеттің клиникалық базаларының арасында 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
бөлімшелері, Халықаралық сыйлық лауреаттары, озық 
медициналық технологияларды енгізу саласындағы 
жетекші ұйымдар, Азиялық сапа сыйлығының (ANQ, 
Гонконг), Еуропалық «Сапалы инновация үшін» 
сыйлығының  жəне т.б. иегерлері бар. 

    Жасалған меморандумдар аясында студенттерге жақын 
жəне алыс шетелдерде білім алу мүмкіндігі беріледі (Рим 
университеті «La Sapienza», Италия; Люблян университеті, 
Марибор университеті, Словения; Люблин университеті, 
Польша; Сеул ұлттық университеті, Корея жəне т.б.).
        Жыл сайын Университетте əлемнің 20 елінен (Ресей 
Федерациясы, Украина, Пəкістан, Ұлыбритания, Үндістан, 
Ирландия, Испания, Египет жəне т.б.) 1000-нан астам шетелдік 
студенттер білім алады. 

ТМД елдерімен 45 
меморандум

 Еуропа елдерімен 
37 меморандум

Орталық Азия елдерімен 
11 меморандум


