
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

2017 жылдың сәуір айының 13 және 14 жұлдызында С.Ж.Асфендияров 

атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық университеті 5В110300 – «Фармация» 

және «5В074800 - Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы 

бойынша студенттер арасында ІІІ Республикалық студенттік пәндік 

олимпиада өткізеді.  

Олимпиада Республикалық пәндік олимпиадалар шеңберінде болашақ 

мамандардың кәсіби қабілеттерін анықтау мақсатымен өткізіледі. 

Олимпиаданың өтетін орны: фармация және фармацевтика өндірісінің 

технологиясы факультеті, №2 оқу корпусы. 

Қатысуға шақырылады: 5В110300 – «Фармация» және «5В074800-

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығында оқитын 3-5 

курстардың студенттері. Жоғары оқу орнынан (ЖОО) әр мамандық бойынша 5 

адамнан құралған, оргкомитетке 01.04.2017ж дейін мәлімдеме берген 

командалар қатыса алады. ЖОО студенттерді оқытушы жетекшілігімен жіберуі 

ұсынылады.   

Олимпиада екі  кезеңде өткізіледі. 

Бірінші тур пәндер бойынша тестілеу түрінде өтеді. 

- 5В110300 – «Фармация» мамандығы бойынша: «Дәрілердің өндірістік 

технологиясы», «Фармацияны басқару және экономикасы», «Фармацевтикалық 

химия», «Фармакогнозия». 

- «5В074800 - Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы бойынша: 

- 3 курс: химия-фармацевтік өндірістің процестері мен аппараттары, дәрілік 

қалыптарды өлшеужәне қаптауға арналған машиналар мен автоматтар, 

фармацевтикалық технология негіздері, фармацевтикалық саланы дамытудың 

нормативті құжаттары бойынша жалпы сұрақтар; 

- 4 курс: дәрілердің өндірістік технологиясы, синтетикалық дәрілік заттардың 

химиясы мен технологиясы, табиғи дәрілік заттардың химиясы мен 

технологиясы, фармацевтикалық өндірісті жобалау және жабдықтау негіздері.  



2 тур 

- «Фармация» мамандығы бойыншаситуациялық есептерді шешу 

түрінде; 

- «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы үшін 

ғылыми жобаны презентациялау түрінде өтеді (5-7 минут уақыт).  

Қатысушыларды тіркеу: 13 сәуірде - 9.00-10.00  

Олимпиаданың өтетін уақыты: 13 сәуірде бірінші кезең 10.00-13.00 дейін. 

14сәуірде екінші кезең және олимпиаданың жабылуы 10:00 -17:00 дейін  

Олимпиаданың жүргізілу тілдері: қазақ тілі, орыс тілі. 

Қатысу үшін келесі мәліметтер қажет: 1 сәуіргедейін төмендегі форма 

бойынша мәлімдеме тапсырылуы керек: 

 

 

«Фармация» мамандығы бойынша өтетін студенттер арасындағы пәндік 

олимпиадаға қатысу мәлімдемесі  

 

1. Қатысушының тегі,аты-жөні: ______________________________ 

2. Оқу орны:  (ЖОО) аталуы, 

курсы________________________________ 

3. Мамандығы 

__________________________________________________ 

4. Байланыс телефондары: 

_______________________________________ 

5. E-mail: 

_______________________________________________________ 

Топтың жетекшісі: ____________________________________________ 

 

«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы бойынша өтетін 

студенттер арасындағы пәндік олимпиадаға қатысу мәлімдемесі  

 

6. Қатысушының тегі,аты-жөні: ______________________________ 

7. Оқу орны:  (ЖОО) аталуы, 

курсы________________________________ 

8. Мамандығы 

__________________________________________________ 

9. Байланыс телефондары: 

_______________________________________ 

10. E-mail: 

_______________________________________________________ 

11. Топтың жетекшісі: 

____________________________________________ 

 



Әр оқу орны тапсырмалар қорына мамандықтар бойынша 50 тест және 10 

ситуациялық есептер ж жіберуіне болады. Тапсырмалар шарттары DOC 

форматында (қазақ, орыс тілінде) жауаптарымен бірге 30 наурызға дейін 

төмендегі мекен-жайға жіберілуі тиіс.  

Әрбір қатысушыға жеке куәліктің көшірмесі, оқу орнынан алынған анықтама 

немесе оқу кітапшасының сканерден өткізілген көшірмесі сертификат толтыру 

үшін жіберілуі тиіс. 

Олимпиадаға қатысатын мәлімдемелер және құжаттар ЖОО бірінші 

жетекшісімен расталып, сканерден өткізілген түрі 2017 жылдың 1 сәуіріне 

дейін жіберілуі тиіс.  

Тапсырмалар және олимпиадаға қатысу мәлімдемелері келесі электронды 

мекен-жайға қабылданады: kelimhanova@mail.ru. Мәлімдеменің түпнұсқасы 

олимпиадаға келген кезде өткізіледі.  

Байланыс телефондары: 8 778 490 7959, 8 777 017 85 64, 8 701 631 7287  

 

Құрметпен, ұйымдастыру комитеті  

 

 

 

mailto:kelimhanova@mail.ru

