
КОЛЛЕДЖ КМУ «ВШОЗ» 

Специальность: 0301000 - "Лечебное дело"   

Квалификация: 0301013 "Фельдшер" 

«Емдеу ісі» – білім саласында 

«Денсаулық сақтау», «Фельдшер» 

біліктілігіне жатады. Фельдшер – 

дәрігердің амбулаторлық-

емханалық көмек көрсету жөніндегі 

көмекшісі, өз бетінше (өз құзыреті 

шегінде) немесе дәрігердің 

жетекшілігімен жұмыс істейді. 

Фельдшердің кәсіби қызметінің 

саласы денсаулық сақтауды 

ұйымдастыру болып 

табылады.Фельдшерлер фельдшерлік-

акушерлік пункттерде, жедел жәрдем 

станцияларында, ауруханаларда, 

амбулаторияларда, медициналық 

пункттерде, емханалар мен дәрігерлік 

амбулаторияларда, санаторийлерде, 

сондай-ақ консультациялық қызмет 

көрсететін халыққа әлеуметтік көмек 

көрсету мекемелерінде жұмыс істейді.  

Лечебное дело - относится к профилю 

образования «Здравоохранение», 

квалификация «Фельдшер». 

Фельдшер — это помощник врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, работающий самостоятельно 

(в пределах своей компетенции) или 

под руководством врача. 

Сферой профессиональной деятельности 

фельдшера является организация 

здравоохранения.  

Фельдшера работают в фельдшерско-

акушерских пунктах (ФАПы), Станциях 

скорой помощи, больницах, госпиталях, 

диспансерах, медицинских центрах, 

медико-санитарных частях, поликлиниках 

и амбулаториях, санаториях, а также в 

учреждениях социальной помощи 

населению оказывая консультативные 

услуги. 

Medical care (General medicine) - 

refers to the profile of education 

"Healthcare," qualification 

"Paramedic." A paramedic is a 

doctor's assistant for outpatient care, 

working independently (within his 

competence) or under the guidance 

of a doctor. 

The field of professional activity of the 

paramedic is the organization of healthcare. 

Paramedics work in paramedical and obstetric 

stations, ambulance stations, hospitals, 

dispensaries, medical centers, medical units, 

clinics and outpatient clinics, sanatoriums, as well 

as in institutions of social assistance to the 

population providing advisory services 



Специальность: 0302000 – «Сестринское дело» 

 Квалификация: 0302043 «Медицинская сестра общей практики»  

Мейірбике ісі – Жалпы тәжірибелік медбике – 

дәрігердің жетекшілігімен жұмыс істейтін орта 

арнаулы медициналық білімі бар маман.Медбике 

денсаулық сақтау ұйымдарында, оның ішінде 

жоғары технологиялық медициналық көмек 

көрсетілетін және ғылыми-зерттеу жұмыстары 

жүргізілетін республикалық ғылыми-практикалық 

орталықтарда, сондай-ақ санаторийлерде, фитнес-

клубтарда, медициналық орталықтарда және т.б. 

жұмыс орындарында міндетін атқара алады.  

Сестринское дело - Медицинская сестра общей 

практики– специалист со средним специальным 

медицинским образованием, работающий под 

руководством врача. Медицинская сестра может 

работать в организациях здравоохранения, в том числе 

республиканских научно-практических центрах, где 

оказывается высокотехнологичная медицинская помощь 

и проводится научно-исследовательская работа, а также 

в санаториях, фитнесс-клубах, медицинских центрах и 

т.д.  

Мейірбике ісі – Жалпы тәжірибелік медбике – 

дәрігердің жетекшілігімен жұмыс істейтін орта арнаулы 

медициналық білімі бар маман.Медбике денсаулық 

сақтау ұйымдарында, оның ішінде жоғары 

технологиялық медициналық көмек көрсетілетін және 

ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілетін 

республикалық ғылыми-практикалық орталықтарда, 

сондай-ақ санаторийлерде, фитнес-клубтарда, 

медициналық орталықтарда және т.б. жұмыс 

орындарында міндетін атқара алады.  

Сферой деятельности медицинской сестры 

общей практики является восстановление, 

сохранение, укрепления здоровья человека, 

оказание медицинских услуг различного вида, в 

том числе и связанные с лабораторными 

анализами, выполнением диагностических и 

физиотерапевтических процедур, оказание 

социальных услуг по уходу за тяжелобольными. 

Nursing - A general practice nurse is a 

specialist with a vocational medical 

education, working under the guidance of 

a doctor. 

A nurse can work in healthcare 

organizations, including republican scientific 

and practical centers, where high-tech medical 

care is provided and research work is carried 

out, as well as in sanatoriums, fitness clubs, 

medical centers, etc. 
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Специальность: 09130200 «Акушерское дело» 

Квалификация: 4S09130201 "Акушер" 

Акушер – алғашқы 

медициналық және 

медициналық-әлеуметтік 

көмек көрсететін маман.  

Акушер дәрігерінің қызмет саласы 

Акушерлік және гинекологиялық 

бөлімшелерінің, перинаталдық 

орталықтардың, әйелдер 

консультацияларының, стационарлық 

және емханалық үлгідегі 

медициналық ұйымдардың жүкті 

әйел, босанатын, босанған әйелдерге, 

гинекологиялық науқастарға емдеу-

диагностикалық көмек көрсету болып 

табылады.  

Акушерское дело - акушер(ка) – 

специалист, осуществляющий 

доврачебную медицинскую и 

медико-социальную помощь. 

Сферой деятельности акушер(ка) является 

оказание лечебно-диагностической помощи 

беременным, роженицам, родильницам, 

гинекологическим больным акушерских и 

гинекологических отделений, 

перинатальных центров, женских 

консультаций, диагностическо-

вспомогательных служб и подразделений 

медицинских организаций стационарного и 

поликлинического типа.  

 

The field of activity of an obstetrician is the provision of medical 

and diagnostic assistance to pregnant women, women in childbirth, 

gynecological patients of obstetric and gynecological departments, 

perinatal centers, antenatal clinics, diagnostic and auxiliary 

services and departments of medical organizations of stationary 

and polyclinic types. 

  

Obstetrics - an obstetrician is a 

specialist who provides first-aid 

medical and medical and social 

assistance. 
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Специальность: 09160100 – «Фармация» 

Квалификация: 4S09160101 «Фармацевт»  

 

Фармация бүгінгі таңда кәсіби 

қызметтің ең перспективалы 

бағыттарының бірі болып 

табылады. «Фармацевт» 

мамандығы бойынша колледж 

түлегі дәріхана 

кәсіпорындарында фармацевт 

қызметін атқара алады. 

Фармацевт дәрі-дәрмек пен 

медициналық мақсаттағы 

өнімдерді шығаруға, қоғамдық 

кеңестер өткізуге және 

дәріханаларда дәрілік заттарды 

өндіруге жауапты.  

Фармация — это одна из 

наиболее перспективных 

областей профессиональной 

деятельности на сегодняшний 

день. Выпускник колледжа по 

специальности Фармацевт — 

может выполнять функции 

фармацевта в аптечных 

предприятиях. Фармацевт 

отвечает за отпуск 

медицинских препаратов и 

изделий медицинского 

назначения, проведение 

консультаций населения, 

изготовление лекарственных 

средств в аптечных условиях.  

Pharmacy is one of the most promising 

areas of professional activity today. A 

college graduate with a degree in Pharmacist 

can perform the functions of a pharmacist in 

pharmacy enterprises. The pharmacist is 

responsible for dispensing medicines and 

medical devices, conducting public 

consultations, and manufacturing medicines 

in pharmacies. 
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Специальность: 09140100 – «Лабораторная диагностика» 

Квалификация: 4S09140101 – «Медицинский лаборант»   

 

Зертханалық диагностика – 

бұл денсаулық сақтаудың кез 

келген саласына қатысты 

медицинадағы элиталық 

мамандық. Бұл патологиялық 

процесті анықтауға және белгілі 

бір аурудың даму қаупінің 

дәрежесін бағалауға мүмкіндік 

беретін зертханалық зерттеулер.  

Лабораторная диагностика - 

элитная профессия в медицине, 

имеющая отношение к любой 

отрасли в здравоохранения.   Именно 

лабораторные тесты позволяют 

выявить патологический процесс и 

оценить степень риска развития того 

или иного заболевания.         

«Зертханалық диагностика» 

мамандығының түлектері клиникалық 

диагностикалық және 

бактериологиялық зертханаларда, 

биохимиялық мемлекеттік және жеке 

медициналық мекемелерде, сот-

медициналық сараптама 

бөлімшелерінде, патологиялық-

анатомиялық бюроларда, сот-

медициналық зертханаларда, 

санитарлық сараптама орталықтарының 

санитарлық-гигиеналық 

зертханаларында, тұтынушылардың 

құқықтары жөніндегі комитеттер мен 

агенттіктерде, ғылыми-зерттеу 

институттарының зертханалары, жеке 

диагностикалық орталықтарда жұмыс 

істейді.  

Выпускники специальности 

«Лабораторная диагностика» работают 

в клинико-диагностических и 

бактериологических лабораториях, 

биохимических государственных и 

частных медицинских учреждений, 

отделениях судебно - медицинской 

экспертизы, патолого- –анатомических 

бюро, криминалистических 

лабораториях, санитарно-гигиенических 

лабораториях центров сан-экспертизы, 

Комитетов и Агентств по правам 

потребителей, лабораториях научно-

исследовательских институтов, частных 

диагностических центрах. 

Laboratory diagnostics 

is an elite profession in 

medicine, relevant to any 

industry in healthcare. It 

is laboratory tests that 

make it possible to 

identify a pathological 

process and assess the 

degree of risk of 

developing a particular 

disease. 

 

Graduates of the specialty 

"Laboratory Diagnostics" 

work in clinical diagnostic and 

bacteriological laboratories, 

biochemical public and private 

medical institutions, 

departments of forensic 

medical examination, 

pathological and anatomical 

bureaus, forensic laboratories, 

sanitary and hygienic 

laboratories of sanitary 

examination centers, 

Committees and Agencies for 

consumer rights, laboratories 

of research institutes, private 

diagnostic centers.  
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Специальность: 09880100 - "Гигиена и эпидемиология"  

Квалификация: 4S09880101– "Гигиенист - эпидемиолог"  

«Гигиена және эпидемиология» 

маманы, денсаулықты сақтау, 

салауатты өмір салтын 

насихаттау, қоршаған орта 

факторлары мен объектілерін 

бақылау бойынша шаралар 

кешенін ұйымдастырушы.  

«Гигиена и эпидемиология» 

специалист, организатор 

комплекса мероприятий по 

сохранению здоровья, 

формированию здорового 

образа жизни, осуществлению 

надзора за факторами и 

объектами окружающей 

среды.  
«Гигиенист-эпидемиолог» 

маманы өзінің кәсіби қызметін 

санитарлық мекемелерде, 

дезинфекциялық 

станцияларда, ЖИТС-тың 

алдын алу және күресу 

орталығында, обаға қарсы 

станцияларда және емдеу 

мекемелерінде эпидемиолог 

ретінде жүзеге асырады.  

Специалист «Гигиенист–

эпидемиолог» реализует 

свою профессиональную 

деятельность в санитарно-

профилактических 

учреждениях, 

дезинфекционных 

станциях, центре по 

профилактике и борьбе со 

СПИД, противочумных 

станциях и в лечебных 

учреждениях в качестве 

эпидемиолога. 

"Hygiene and 

Epidemiology" 

specialist, organizer of a 

set of measures to 

preserve health, promote 

a healthy lifestyle, 

monitor environmental 

factors and objects. 

 

Specialist "Hygienist-

epidemiologist" implements 

his professional activities in 

sanitary institutions, 

disinfection stations, the 

center for the prevention and 

control of AIDS, anti-plague 

stations and in medical 

institutions as an 

epidemiologist. 
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Специальность: 10120200 - "Эстетическая косметология"  

Квалификация: 4S10120203 – "Косметолог - эстетист"  

Косметолог - бұл бет пен дене 

терісіне күтім жасау, 

эстетикалық кемшіліктерді жою 

бойынша қызмет көрсететін 

маман. Косметологтың 

міндеттеріне әртүрлі 

аппараттық процедураларды, 

пилингтерді, тазартуды, 

массажды және бет пен дененің 

терісінің күйін немесе емделуін 

жақсартуға бағытталған басқа 

әрекеттерді орындау, әртүрлі 

маска манипуляцияларын, 

эпиляцияны, денеге орауларды 

орындау кіреді.  

Косметолог – это специалист, 

оказывающий услуги по уходу 

за кожей лица и тела, 

устранению эстетических 

недостатков. В обязанности 

косметолога входят проведение 

различных аппаратных 

процедур, пилингов, чисток, 

массажа и других действий, 

направленных на улучшение 

состояния или лечение кожи 

лица и тела, проведение 

различных манипуляции маски, 

эпиляция, обертывания.  

A cosmetologist is a specialist who 

provides facial and body skin care 

services and eliminates aesthetic 

imperfections. The duties of a 

cosmetologist include performing 

various hardware procedures, peelings, 

cleansing, massage and other actions 

aimed at improving the condition or 

treatment of the skin of the face and 

body, performing various mask 

manipulations, epilation, body wraps. 
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