
«OHTYCTIK КАЗАХСТАН 
МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ» АК 

АО «ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ^ 

2022-2023 оку жылына жогары жэне жогары 
оку орнынан кешнп, техникалык жэне кэсштж 
акылы бШм беру кызметтерш корсету жзне 
жатакханада туру куны 
тарифтерш бекпгу туралы 

К^азакстан Республикасынын, «Бш1м туралы» 2007 жылгы 27 пилдедеп 
№319-111 зацыныц 63-бабы, "Тшсп улпдеп б ш м беру уйымдары 
кызметшщ улгшк кагидаларын беюту туралы "Казахстан Республикасы 
Бипм жэне гылым министршщ 2018 жылгы 30 казандагы № 595 буйрыгына 
©3repic енпзу туралы" Кдзакстан Республикасы Бипм жэне гылым 
министршщ 2020 жылгы 24 желтоксандагы № 539 буйрыгыныц 25-тармагы 
жэне «Оцтустж К,азак;стан медицина академиясы» АК, Жаргысына сэйкес 
Б¥ЙЫРАМЫН: 

1. Жогары жэне жогары оку орнынан кешнп, техникальщ жэне кэсштш 
акылы бипм беру кызметтершщ 2022-2023 оку жылына 1-Крсымшага 
сэйкес тарифтер1 бектлсш. 

2. Жогары бЫм беру саласында кыскартылган ок;ыту нысанасы упнн 
2022-2023 оку жылына 2-К,осымшага сэйкес тарифтер1 бектлсш. 

3. 2022-2023 оку жылына жатакханада студенттердщ туру тарифтер! 3 
К^осымшага сэйкес б е к т л с ш . 

4. «Оцтустж К^азакстан медициналык академиясы» АК, Кдбылдау 
комиссиясы жэне бухгалтериясы жатакханада туру жэне акылы б ш м 
кызметтерш корсету шарттарын жасасу кезшде бектлген тарифтерд! 
басшылыкка алсын. 

5. Осы буйрыктын орындалуын кадагалау каржы жэне шаруашылык 
Кызмет1 жоншдеп проректор Ж.С.Сейтжановага жуктелсш. 

6. Осы буйрьщ кол кою куншен бастап купине енедк 

Рект М.Рысбеков 



«Оцтустк Казахстан медицина академиясы» АК, ректорыныц 
«2022-2023 оку жылына жогары, жогары 

оку орнынан кешнп, техникалык; жэне кэсштш 
акылы бипм беру 

Кызметтерш керсету жэне жатакханада туру куны 
тарифтерш беюту туралы» буйрыгына 

К^осымша-1 

2022-2023 оку жылына жогары,жогары 
техникалык; жэне кэсштж акылы бипм беру 

Кызметтерш корсету тарифтер1 
(жаца тускен, кайта оку жылына (курс) калдырылган, цалпына келт1ршген, 
баска жогары оку орындарынан ауыстырылган, сондай-ак 6ip мамандьщтан 

eKiHniiciHe аударылган, 6ip окы нысанынан екшнисше аударылгандарга 
катысты) 

Мамандыгы Тариф (тецге) 
Бакалавриат 

Жалпы медицина 900000 
Педиатрия 900000 
Стоматология 1000000 
К,огамдык денсаульщ сактау 900000 
Фармация 900000 
Мешргер ici 900000 
Фармацевтикалык ещцрю 900000 
технологиясы 

Интернатура 
Жалпы медицина 900000 
Стоматология 1000000 

Жогары оку орнынан кешнп бипм беру 
Магистратура 1000000 
Резидентура 1200000 
Докторантура 1600000 

Колледж 
Емдеу ici 350000 
Мешрбеке ici 350000 
Мешрбеке ici колданбалы бакалавр 
3 жыл 6 ай 350000 
1 жыл 6 ай 350000 
Фармация 350000 
Стоматология 350000 

Запастагы офицерлерд1 дайындау 
Эскери кафедраныц курсанттары 140000 
Баска ЖОО-нан эскери кафедраныц 178000 
курсанттары 



«Оцтустш Казахстан медицина академиясы» АК, ректорыньщ 
«2022-2023 оку жылына жогары, жогары 

оку орнынан кешнп, техникалык; жэне кэсштш 
ак;ылы б ш м беру 

кызметтерш керсету жэне жатакханада туру куны 
тарифтерш беюту туралы» буйрыгына 

1\осы\ппа-2 

2022-2023 оку жылына жогары биим беру саласында 
кыскартылган оцыту нысаны ушш акылы 

бинм беру тарифтер! 

Мамандыгы Тариф (тецге) 
Бакалавриат 

Фармация, 3 жыл 900000 
Мешрбеке ici, 2 жыл 6 ай (техникалык; 
жэне кэсштш бипмнен кешн) 

900000 

Мешрбеке ici, 10 ай (колданбалы 
бакалавриаттан кешн) 

450000 



«Оцтустк К^азакстан медицина академиясы» АЬу ректорыньщ 
«2022-2023 оку жылына жогары, жогары 

оку орнынан кешнп, техникальщ жэне кэсштш 
акылы б ш м беру 

кызметтерш керсету жэне жатакханада туру куны 
тарифтерш беюту туралы» 

буйрыгына 

1^осымша-3 

2022-2023 оку жылына жатакханада туру куны тарифтер! 

Атауы Элшем б!рлжтер1 Тарифы (тенге) 
Студентер уипн 1 оку жылына 100000 
Шет елд1к студентер упнн 1 оку жылына 250000 
Тэулнспк толем 1 кун 2000 
Жатакханада Kip жуу 1 кг. 500 

Ескерту: Тэушгпк акы телеу жатакханада туратын студенттерге- жазгы 
демалыс кезшде, ал баска тулгаларга - жыл бойына козделед1. 

Кшм жууга арналган тариф студенттер мен баска тулгаларга жыл бойына 
кезделедь 


