
 

         Какие медицинские документы обязаны сдать вновь поступившие студенты 

 В соответствии с Постановлением  Правительства Республики Казахстан от 19 января 
2012 года  № 109 (с изменениями по состоянию на 26.07.2017г.) и № 111 «Об утверждении 

Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие 
профессиональные учебные программы высшего образования» (с изменениями по 

состоянию на 08.06.2018 г.)  и согласно ежегодному Совместному приказу Управления 
здравоохранения г. Алматы и Департамента охраны общественного здоровья г.Алматы  
«О проведении медицинского освидетельствования и раннего  выявления туберкулеза 

среди лиц, поступающих в ВУЗы, колледжи и профтехшколы г.Алматы», зачисленные на 
учебу  в Университет  «КИМЭП» студенты, при сдаче документов в Приемную Комиссию   

(во  избежание проблем  при регистрации  на предметы), должны предоставить                     
в медицинский центр  полный пакет документов:                                                                  
медицинскую справку (ф-086/у с фотографией ), которая  включает в себя помимо 

осмотра и заключения врачей:                                                                                                         
-копию  справки  ф – 063/у  (копии записей  проведенных вакцинаций из прививочной 

карты или из «Паспорта Здоровья »)                                                                                                              
-результаты флюорографического обследования грудной клетки, обязательно оригинал 

снимка с описанием, со штампом , ФИО врача- рентгенолога, его личной печатью.                                                                                                                         

Флюорографические снимки иногородних студентов (включая Астану) должны   

быть заверены в рентгенкабинете   медицинского учреждения г.Алматы. 

Иностранные студенты также должны предоставить  документы в медицинский центр,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
но имейте ввиду, что Ваши медицинские  документы, оформленные в Вашей стране, 

могут быть не действительными в Алматы, поэтому рекомендуем иметь при себе копию 
прививочной карты, а оформить справку ф-086/у и пройти флюорографическое 
обследование, Вы можете в г. Алматы  

В дополнение к этому, мы настоятельно рекомендуем  приобрести по прибытии в Алматы, 

пакет добровольного медицинского страхования, включающий в себя полный охват 
медицинской помощи. Пожалуйста, помните, что медицинский полис из Вашей страны, 

скорее всего, не покроет лечение и госпитализацию. Более того, даже если компания 
согласится с тем, что у вас страховой случай, Вам придется заплатить самостоятельно - 
получить возмещение Вы сможете позже, по возвращении в свою страну.   

Студенты могут узнать больше о вариантах медицинского страхования, обратившись к 
сотрудникам медицинского центра или напрямую связавшись с компанией 

 Required Documents for newly admitted students  

In accordance with Enactments of the Government of the Republic of Kazakhstan as of January 

19, 2012 #109 (with amendments as of July 26, 2017)   and # 111 “On approval of Standard rules 

of admission to organizations of education implementing the professional academic programs of 

higher education (with amendments as of June 8 , 2018) and according the  annual “Joint Order of 

the Administration of healthcare of Almaty city  and of the  Department of  public health  

protection of Almaty  “On carrying out the medical examination and early detection of 

tuberculosis among the persons entering institutions of higher education, colleges, and professional 

technical schools of Almaty”, all Institute’s applicants shall provide the following documents to 

https://kimep.kz/current/medical-services/required-documents-for-newly-admitted-students/


the Medical center when submitting admission documents to the Admissions office (this is to 

avoid problems with course registration):                                                                                                                                              

- Medical certificate of health with a photo (form # 086/y), which includes:                                                                           

- Copy of form # 063/y (copies of undertaken vaccinations records  from the vaccination card or 

from the “Health Passport”)                                                                                                                                                              

- Results of chest x-ray  (original with description, with name of doctor and his stamp).                                       

- X-ray results of students from other cities (including Astana) must be certified  in Almaty 

health care institutes.   

International students should also submit the documents to the medical center, however, keep in 

mind that medical documents issued in your country may not be valid in Almaty, so we 

recommend you to have a copy of the vaccination card with you, and you can receive certificate 

for form-086 /у and pass X-ray examination in Almaty. 

All international and regional students are advised to purchase a voluntary medical insurance 

policy, functioning in Almaty. It is important for international students to know that a medical 

policy from your country is unlikely to cover treatment and hospitalization. Moreover, even if the 

company agrees that you have an insurance event, you will have to pay on your own; you can 

receive a refund later, upon your return to your country. Students can learn more about health 

insurance options in Almaty by contacting the medical center staff.  

 Жаңа түскен студенттер қандай медициналық құжаттарды 
тапсырулары қажет  

"Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы"  № 111  

(2018.06.08. берілген өзгерістермен)  және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 

жылғы 19 қаңтардағы № 109 (2017.07.26 берілген өзгерістермен)  Қаулыларына сәйкес, 

Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының  және Алматы қаласы бойынша 

Қоғамдық денсаулық сақтау департаментының жыл сайын бірлескен бұйрығы бойынша    

оқуға түскен студенттер Қабылдау комиссиясына құжаттарды тапсыру кезінде  пәндерге 

тіркелу кезінде кедергілерді тудырмас үшін) медициналық орталыққа келесі 

 құжаттардың толық пакетін тапсырулары керек: денсаулық жағдайы туралы 

(фотосуретпен, ф-086/у) д медициналық анықтамасы, оған кіреді:                                                

-   дәрігерлердің тексеруі және қорытындылары                                                                                                                                                                                                                  

-   ф-063/у анықтамасының көшірмесі (егу картасы немесе «Денсаулық паспортынан»  

жүргізілген егу жазбаларының көшірмесі)                                                                                           

-   кеуде флюорографиялық тексерудің қорытындысы (мөртаңба қойылған, 

рентгенолог-дәрігердің аты-жөні көрсетілген сипаттамасымен бірге суреттің 

түпнұсқасы болуы керек).                                                                                                                                             

Басқа қаладан келген (Астананы қоса алғанда) студенттердің  флюорографиялық 

кескіндері Алматы қаласының медициналық  мекемелерінің рентген кабинетінде 

куәландырылуы керек.   

Шетелден келген студенттер құжаттарды медициналық орталыққа тапсыруы қажет. 
Еске алыңыздар, сіздің мемлекетіңізде рәсімделген медициналық құжаттарыңыз  
Алматыда заңдастырылмағаны болуы мүмкін, сол себептен өзіңізбен бірге егу 

картасының көшірмесін алып келуіңізді өтінеміз, ф-086/у анықтамасы мен 



флюорографиялық тексеруді Алматыда өте аласыз. 
  

Барлық халықаралық және аймақтық студенттерді Алматы қаласында жүзеге асырылатын 
ерікті медициналық сақтандыру полисі ұсынылады. Халықаралық студенттер өз 

мемлекетінде алынған медициналық полис сомасы емдеу мен емханаға жатқызуды 
қамтымауы мүмкін. Компания сіздің жағдайыңыз сақтандыруға жататындығына  

келіскенмен де, сіз емдеу ақысын өзіңіз төлейсіз, бұл сома сіздің өз мемлекетіңізге 
оралғаннан кейін ғана қайтарылады.Студенттер медициналық сақтандыру туралы 
қосымша ақпаратты Университеттің медициналық орталығынан біле алады.  
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