
 

бірінші курс студентіне 
арналған жолсілтеуші  

 

УСПЕХОВ В УЧЕБЕ!  

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің  

«Жоғары медициналық колледж» 
ШЖҚ  МКК 

010000,  Нұр-Сұлтан қ.,  

Шәкәрім Кұдайбердіұлы көш., 16 

Телефондар: +7 (7172) 331-567  

(директордың қабылдау бөлмесі) 

 

356-008 (есеп бөлімі) 

 

Сайт: hmc-astana.kz 

Email: lrc_colleg@mail.ru 

 
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің  

 «Жоғары медициналық колледж» ШЖҚ 
МКК 

2022ж. 

 
1 қабат 

 Каб. №  Кабинеттер атауы 

101 Буфет 

105 Оқу залы 

112 Акт зал 

109 Арнайы пәндер кабинеті. 

115 Мед.пункт 
2 қабат 

203 Апат медицинасы кабинеті 

205 Химия кабинеті 

204, 207,  

216 

Педиатрия кабинеті 

209 Микробиология зертханасы 

210 ДНТ зертханасы 
211, 215 Анатомия кабинеті 

217 Жаттығу залы 

219 Қолданбалы бакалавр кабинеті 

222 Психология кабинеті  
3 қабат 

301, 306 Семуляциялық орталық 
305, 307 ИВБДВ орталығы  

312 Латын тілі кабинеті 

313 Ақпараттық  технологиялар кабинеті 

315,  

317 

Акушерия және гинекология кабинеті  

 
4 қабат 

402,404 Информатика кабинеті  
407, 411, 
412, 413,  
418, 419,  

421 

Мейірбикелік технологиялар кабинеттері 

409 Симуляциялық зал   

416 Пропедевтика және ішкі аурулар кабинеті  

423 Денсаулықты нығайту кабинеті  
5 қабат 

505, 508 Стоматологиялық кабинет 

516 Фармакология кабинеті 
515, 521,  

527 

Хирургия кабинеті  

522 Тілге даярлық кабинеті  

 

524 Зертханалық гигиена кабинеті  

523, 525 Пропедевтика және ішкі аурулар кабинеті  

http://www.astanamed.kz/


Студенттер қатарына қош 
келдіңіздер! 

               Құрметті бірінші курс студенті,  Нұр-Сұлтан 
қаласы әкімдігінің  

 «Жоғары медициналық колледж» ШЖҚ 
МКК-ге қош келдіңіз.  

Колледждегі оқу үрдісі әдеттегі мектептегі сабақтардан 
айтарлықтай ерекшеленеді. Бірінші курс білім алушылары 
алғашқы күннен колледждегі студенттік өмірге оңтайлы бейім-
делуге бағытталған барлық қажетті ақпаратты студенттерге 
арналған жолсілтеушіден таба алады.  

Оқуда жетістіктер және қызыққа толы студенттік өмір 
тілейміз! 

   Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Жоғары медициналық 
колледж» ШЖҚ МКК-нің әкімшілігі: 

медициналық колледж» МКК-нің әкімшілігі: 

Тегі, аты-жөні Лауазымы Каб. 

Саржанова Акбала Нурсеитовна Колледж директоры Қабылдау 
бөлімі 

Кадышева Ирина Владимировна ОӨІЖ орынбасары 
318 

Ахмет Күлшәрипа Ыбыханқызы ОТІЖ орынбасары 
111 

Тлеужанова Асемгуль Бейсембаевна ОӘБ басшысы 
311 

Бейсенова Жұлдыз Ботаевна Әдіскер  
311 

Ажимов Талгат Адильханович 
Директордың ШЖЖ 

басшысы 320 

Артышева Рыскуль Каиржановна Бөлім меңерушісі 
410 

Кулмуканова Сауя Кокашевна Бөлім меңерушісі 
314 

Туканаева Сауле Сатыбалдиновна Бөлім меңерушісі 218 

Акбергенова Ақмарал Ибраимжанқызы Бөлім меңерушісі 
514 

Шокеева Айгуль Сабыртаевна Тәжірибе меңгерушісі 
324 

Кулахметова Рая Махамбетовна Психолог 
222 

Карабаева Жанна Сериковна Психолог 
222 

Аубакирова Жанна Омертаевна ЖІЖК инспекторы 
208 

Хамзина Жибек Тилектесқызы Бас есепші 
201 

Жупарбаева Айгерім Мейрбекқызы АР басшысы 

201 

 
Иранова Айнара 

 
 
 
 

Заңгер 
 
 

220 

Қоңырау кестесі 
1-ауысым                                                                                      2-ауысым  

 

Оқу бөлімі күнделікті сағ. 15.00 -17.00-ге дейін анықтама  
беру қызметін жүзеге асырады (310 каб.) (дүйсенбі - жұма) 

 
Ішкі тәртіп ережелері. Колледждің Ішкі тәртіп ережелерін сақтау сенің 
қауіпсіздігіңнің,  саған деген  құрметті қарым-қатынастың кепілі болып 

табылады және оқуыңды сәтті аяқтауыңа мүмкіндік береді. Өткізу жүйесі 
жұмыс істейді, тәулік бойы күзет және бейнебақылау жүргізіледі.  

Колледжде:  
- өзіңізбен бірге студенттік билет болуы керек;  
- кіру турникеттік картаны авторизациялау кезінде жүзеге асырылады; - 
студенттік билетті немесе турникеттік картаны басқа тұлғаларға беруге 
қатаң тыйым салынады.  
- барлық сабақтарға қатысу студенттің міндеті болып табылады; 
- денсаулығына байланысты сабақ қалдырған жағдайда студент немесе 
оның ата-анасы бөлім меңгерушісіне хабар беруге міндетті. Студент 
сауығып шыққаннан кейін топ жетекшісіне медициналық анықтамасын 
тапсырады; 
- студент сабақтарда жинақы сыртқы келбетін сақтауға (ақ халат, қалпақ, 
ауыстырып киетін аяқ киімі, жинақы шаш үлгісі, қысқартылып алынған, 
боялмаған тырнақ үлгісі, іскерлік киім үлгісі (ақшыл түсті жейде, қара түсті 
шалбар, іскерлік үлгідегі аяқ киім) міндетті; 
- басқа субмәдениет, үлттық және діни топқа жататындығы айқын байқала-
тын киім үлгісін киюге тыйым салынады.  
 
Әскери есепке тұру туралы мәселелер 
Медициналық колледждің   әскерге шақырылуға жататын студенттері 
тұрғылықты немесе  уақытша  мекенжайы (тіркелу) бойынша Нұр-Сұлтан 
қаласы әскери комиссариатында әскери есепке тұруға міндетті . Әскери 
есепке тұру  тәртібін бұзған студенттер әскери есепке алу шеңберіндегі  
әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР Кодексіне сәйкес жауапкершілікке 
тартылады. 
 
Студенттік жатақхана   
Студенттерді жатақханаға орналастыру "Техникалық және кәсіптік білім 
беру ұйымдары жатақханаларындағы орындарды бөлу қағидаларын бекіту 
туралы ҚР Білім және Ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №66 
бұйрығы сәйкес жүзеге асырылады   
 
Жатақхана жеке ғимаратта орналасқан. Онда студенттерге тұруға қолайлы 
тұрмыстық жағдай жасалған: 2 және 3 орынды бөлмелер, ас үй, жуынатын 
бөлмелер, өзіндік дайындыққа және спортпен шұғылдануға арналған бөлме-
лер. Жатақханаға кіру тәртібі рұқсат қағазын көрсету арқылы жүзеге асыры-
лып, жатақхана тәулік бойына күзетіледі. 
 
Студенттік Парламент  - бұл тату ұжым, онда студенттерге түрлі бағытта 
өз мүмкіндіктерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Студенттік кеңес  
мүшелері колледжішілік және қалалық деңгейінде ғылыми, спорттық және 
мәдени-бұқаралық іс-шараларға  қатысуды ұйымдастырады. Әлеуметтік 
бағыттағы жобаларды іске асырады. 

 

Медициналық колледж кітапханасы оқу ғимаратының 
бірінші қабатында орналасқан. Оқу және көркем әдебиет 

абонементтерінен 
(102, 104 каб.), оқу 
залынан  (105 каб.) 
тұрады. Кітапхана 
Интернет және WI-
FI жүйесі желісіне 
қосылған, элек-
трондық кітапхана 
қызмет көрсетеді. 
 

Медициналық пункт  оқу корпусы ғимаратының  
1 қабатында орналасқан (№ 115 каб.), жұмыс уақыты сағат 
8.30 - ден - 17.30 - ға дейін. 

 

 
 
Студенттік буфет   
онда дәмді тағам 
түрлері және қол 
жетімді бағалар. 

  
 

Жұмыс уақыты: дүйсенбі - сенбі күндері, сағат 9.00-ден -
19.00 - ге дейін. 

 

Біз салауатты 
өмірді қолдай-

мыз! 

 

1 сабақ  08.30-10.00 

2 сабақ  10.15-11.45 

3 сабақ  12.15-13.45 

4 сабақ   14.10-15.30 

5 сабақ  15.40-17.10 

6 сабақ   17.20-18.50 

Құрметті студент, Сіз дұрыс таңдау жасадыңыз. Біз сізге оқу 
үрдісі барысында сенімді серік боламыз.  

Оқуларыңызға сәттілік тілейміз! 


